
Polo Correo do Vento propón ao Concello de Pontevedra unha campaña de sensibilización 
sobre o papel da muller na cultura e na sociedade galega mediante a activación de diferentes 
ámbitos e comunidades para facer un chamamento sobre a necesidade de ter máis mulleres 
homenaxeadas no Día das Letras Galegas, xornada de valor indiscutible para o noso país. 

O nome proposto é “Propón unha muller”. 

A campaña terá custe cero e tentará que a xente se implique de xeito espontáneo e por 
diferentes medios polo atractivo e sinxelo da súa proposta así é como da necesidade que 
temos de cambiar unha situación de inxustiza: soamente 3 mulleres contan con anos 
dedicados á súa figura dende 1963 ano en que a Real Academia iniciou esta festividade 
literaria. 

 

Obxectivos: 

• Primeiro e máis evidente, a reacción positiva da sociedade e da Real Academia perante 
á débeda histórica nas Letras Galegas e do mesmo xeito, a consecución dunha 
homenaxeada para o ano 2018. 

• Sensibilización e cooperación entre xentes de eidos diferentes para acadar un mesmo 
fin: denunciar a inxustiza histórica do papel da muller na cultura e nos demais ámbitos 
da sociedade. 

• Dar a coñecer a mulleres que escribiron en lingua galega ou traballaron na defensa do 
idioma. 

• Actividades didácticas nas que o alumnado poderá poñerse en contacto cos diferentes 
académicos e aprender a redacción dunha carta. Traballarase a autoestima, a 
expresión escrita , e a participación nun proxecto colectivo que implicara máis 
colexios, asociacións, etc. 

Accións: ( A partir do 12 de xuño) 

• Comunicacións aos colexios da provincia para que se sumen a esta proposta para a 
realización da elaboración dunha carta, que sexa dirixida á Real Academia por vía 
postal. Escollerán unha académica ou académico e faranlle saber dunha muller que 



eles propoñen para que se lle dediquen as Letras Galegas do 2018. (Terán 10 mulleres 
facilitadas por nós e poderán engadir todas as que eles queiran, así como enriquecer e 
e traballar a súa proposta). 
 

• Presentacións ao medios por parte do Concello de Pontevedra. 
 

• Comunicacións a diferentes colectivos, colexios, personalidade de todos os recantos 
do mundo para que se impliquen a través das redes sociais (Facebook, Twitter, 
Instagram)  ou por correo electrónico na chamada da atención aos académicos e 
académicas. Todo baixo a escolla dunha etiqueta: #Propónunhamuller e que podería 
ser completada por #nonhaiescusa ou semellantes. E sempre de xeito gratuíto e 
voluntario. ( Por exemplo: #Xavaisendohoraunhamullerparao18 #Nonhaiescusas 
#Sonmoitasasmulleresepoucasasnomeadas #esteanosi 
#Temosmoitasescritorasedecalidade #propónunhamullerparao18). 
 

• Fixar unha data clave para tentar que a etiqueta alcance unha visibilidade notoria. 
 

• As redes do Concello de Pontevedra e de diferentes medios, irán publicando a medida 
que se achegue a data de escolla para o 2018 (data aínda por determinar pero que 
andará por finais de xuño, principios de xullo) pequenas reseñas , textos e imaxes das 
10 mulleres escollidas como exemplo ou outras que vaian xurdindo.   

 

AS NOSAS PROPOSTAS, 10 mulleres homenaxeables no 2018 : 

- Avelina Valladares. 
- Belén Feliú. 

- Clara Corral Aller. 
- Filomena Dato. 
- Luísa Villalta. 

- Mª de los Ángeles Tobío Fernández. 
- MªVictoria Moreno. 

- Pura Vázquez. 
- Xela Arias. 

- Xosefa Iglesias Vilarelle. 
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