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Criterios  
 
Este documento constitúe unha ferramenta útil para a investigación. É produto dun 

baleirado exhaustivo dos números 0, 1, 2 e 4 de Abrente. Excede os límites dun índice 

convencional ao incorporar referencias de detalles e datos que non sempre se 

especifican na propia publicación e para os que foi necesario realizar pescudas 

documentais e contactos con mulleres implicadas directamente na articulación desta 

revista. 

 

As informacións convencionais sobre autoría, nome de sección, título de artigo e páxina, 

complétase cun descritor sobre o contido (nota, artigo, recensión, ilustración…). Os textos 

entre parénteses cadradas son responsabilidade das editoras. Atribúese a autoría de 

persoas, grupos e colectivos sempre que foi posíbel, tanto no caso das imaxes como dos 

textos. Na descrición das imaxes optouse pola fórmula máis informativa e o emprego de 

palabras chave. A transcrición respecta as opcións e singularidades lingüísticas do 

orixinal agás en caso de lapsus evidente. 

 

 

Siglas citadas neste índice:  

CEE: Comunidade Económica Europea 

CIG: Converxencia Intersindical Galega 

INTG: Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos 
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Abrente, nº 0 (marzo 1986) 
 
Portada       

ilustración 1 [Traballadora] 
 

nota breve 1 [Manifesto 8 de marzo] 
 

    

Editorial 
   

nota breve 2 A lacra social da economía sumerxida 
 

ilustración 2 [Moda galega] 
 

ilustración 2 [Moda galega] 
 

    
nota breve 3 Outros xeitos de economía sumerxida 

 

artigo 3 As empregadas do fogar por un traballo 
digno 

Secretaría da Muller da 
INTG Ferrol 

artigo 4 A importancia da muller na industria 
conserveira 

 

ilustración 4 [Traballadoras da conserva]   
ilustración 4 [Traballadoras da conserva]   
artigo 5 O problema das guarderías  

Entrevista 
artigo 6 [Águeda, despedida de Textil-Hogar]  
ilustración 6 [Águeda, despedida de Textil-Hogar]  
ilustración 6 [Bandeira nacionalista]  
      
artigo 7 Represión sobor dunha traballadora (en 

Camposancos, A Guarda) 
 

nota breve 7 [Directorio da INTG]  
nota breve 8 Non á OTAN  
ilustración 8 INTG [Bandeira]  

Contraportada 
ilustración 8 [Pomba da paz]  
    

 

Abrente, nº 1 (maio 1986) 
 
Portada       

ilustración 1 Por un posto de traballo digno. Non á 
economía sumerxida. Secretaría da muller 
INTG [Pancarta] 

 

nota breve 1 1º de maio. Día internacional da clase 
obreira 

 

Editorial 
   

artigo 2 1º de maio. A loita en defensa dos nosos 
intereses como mulleres traballadoras 

 

ilustración 2 [Portada de Abrente, nº 0] 
 

ilustración 2 [Contraportada de Abrente, nº 0] 
 

  
 

 

artigo 3 A loita das mulleres de Telanosa 
 

artigo 3 A situación da muller traballadora na 
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comarca do Ferrol 

Contraportada 
ilustración 4 A represión non fuxiu da muller, nen a muller 

fuxiu da represión 
 

    
 

Abrente, nº 2 (outubro 1986) 
 
Portada       

ilustración 1 1º de maio contra a CEE. Por un convenio 
galego para a conserva. INTG Massó 
[Pancarta] 

 

nota breve 1 Editorial [Chamamento ás mulleres para 
participar na Secretaría da Muller da INTG] 

 

Denuncias 
   

nota breve 2 Vilagarcía [Traballadoras da conserva] 
 

nota breve 2 Ferrol [Traballadoras de Hispania] 
 

nota breve 2 Vigo [Traballadoras de Limpiezas La Guía] 
 

ilustración 2 [Traballadoras de Pita Hermanos] 
 

nota breve 3 A Coruña. Outro exemplo de explotación da 
muller, esta vez no sector téxtil 

 

nota breve 3 Ourense. O caso de Montealegre 
 

ilustración 3 [Rosario Iglesias González, traballadora da 
casa-cuna Montealegre] 

  

Contraportada 
nota breve 4 Por que votar INTG. Pontos reivindicativos 

do noso programa 
 

ilustración 4 Vota INTG. Na Galicia o sindicato galego e 
de clase 

 

    
 

Abrente, nº 4 (marzo 1987) 
 
Portada       

ilustración 1 8 de marzo día da muller traballadora. Polo 
Plan Galego de Emprego sin discriminacións 
á muller 

 

Editorial 
   

artigo 2 Un Plan Galego de Emprego sen 
discriminacion para a muller 

 

ilustración 2 Por un posto de traballo digno. Non á 
economía sumerxida. Secretaría da Muller 
INTG [Pancarta] 

 

    
artigo 3 Índice de paro femenino en Galiza 

 

artigo 3 Alternativa cooperativista 
 

ilustración 3 [Traballadoras da cooperativa téxtil 
Gamoda] 

 

artigo 4 A muller no agro 
 

ilustración 4 [Campesiña] 
 



P á x i n a  4 | 8 Abrente 
 
a 

nota breve 4 Valoración das eleccións sindicais   
ilustración 4 [Mesa electoral]   
artigo 5 Dereitos da muller traballadora  
ilustración 5 [Muller]  
nota breve 6 Por uns convenios xustos e non 

discriminatorios 
 

nota breve 6 Denuncias  
nota breve 7 XI Congreso da Federación Sindical Mundial  
ilustración 7 FSM 1986 XI Congreso Sindical Mundial 

Berlim RDA [logo] 
 

nota breve 7 [Directorio da INTG]  

Contraportada 
ilustración 8 [Pomba da paz]  
    

 

Abrente, nº 5 (outubro 1987) 
 
Portada       

ilustración 1 [Congreso Mundial de Mulleres. Moscova 
1987] 

 

nota breve 1 Cara ao ano 2000. Sen guerras nucleares. 
Pola paz, a igualdade e o desenvolvimento 

 

Editorial 
   

artigo 2 1º Congreso Internacional de Mulleres-
Moscú/87 

 

    

artigo 3-4 Desenvolvemento e conclusións do I Congreso 
de Mulleres (Moscú, xuño do 87) 

 

ilustración 3 [Congreso Internacional de Mulleres, 
Moscova] 

 

artigo 4 A nosa intervención na Comisión de Muller e 
Traballo 

 

nota breve 4 Outras asistentes ao Congreso 
 

ilustración 4 [Congreso Internacional de Mulleres, 
Moscova] 

  

artigo 5 A Secretaría da Muller da INTG solidarízase 
coas traballadoras de CEDIFAR 

  

ilustración 5 [Traballadoras de CEDIFAR]  
nota breve 6 Noticias con historia  
artigo 7 O acoso sexual  
ilustración 7 [Rostro]  

Contraportada 
artigo 8 A conquista da paz, unha das loitas nas 

constantes no movimento de mulleres no 
mundo 

 

ilustración 8 [Muller e pacifismo]  
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Abrente, nº 6 (marzo 1988) 
 
Portada       

ilustración 1 8 de marzo. Día da muller traballadora. 
Non máis agresións no mundo laboral. 
¡¡DENUNCIÉMOLAS!! 

 

Editorial 
   

nota breve 2 8 de marzo: Día da muller traballadora. 
Non máis agresións no mundo laboral 

 

    

artigo 3 Casos concretos de agresións no eido 
laboral 

 

ilustración 3 [Grupo de mulleres e nenas] 
 

artigo 4 Salario para as amas de casa 
 

ilustración 4 [Tarefas domésticas e de coidado] 
 

artigo 5 Situación laboral actual da muller   
nota breve 5 A muller intégrase cada día máis na vida da 

Central 
  

ilustración 5 [Sindicalismo e mulleres]  
artigo 6 Non máis agresións  
ilustración 6 [Mafalda: qué opinas dos dereitos da 

muller?, eh?] 
Quino 

nota breve 7 [Directorio da INTG]  

Contraportada 
nota breve 8 Pola paz, fóra bases nucleares  
ilustración 8 [Pomba da paz] Picasso 
    

 

Abrente, nº 7 (marzo 1989) 
 
Portada       

ilustración 1 8 de marzo. Día da muller traballadora. A 
discriminación non fai os tempos mellores 

 

Editorial 
   

Artigo 2 Seica camiñamos cara a tempos mellores 
 

    

Denuncias 
   

artigo 3 A loita das mulleres de MANEIRAS 
 

artigo 3 Alcampo: ¿Paraiso de quen? 
 

ilustración 3 Non ao traballo eventual, traballo fixo 
 

artigo 4 Denuncias recollidas na Secretaría da Muller 
 

   
  

artigo 5 Maos tratos. A modo de reflexión   
ilustración 5 [Tarefas domésticas e de coidado]  
ilustración 6 Que ninguén decida por ti. Contribúe ti 

tamén a deseña-lo futuro do país porque ti 
tamén eres país. Xunta de Galicia 

Xunta de Galicia 
 

artigo 7 A lamentábel situación das mulleres dos  
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mariñeiros 
ilustración 7 [Manifestación das mulleres de mariñeiros. 

INTG] 
 

artigo 8 O conflicto canario sahariano, un exemplo 
de participación na loita por parte da muller 

 

Contraportada 
ilustración 8 Son mariñeiros e non esclavos. ¡Convenio xa! 

[Pancarta] 
 

ilustración 8 [Manifestación sindical de mulleres]  
    

 

Abrente, nº 8 (marzo 1990) 
 
Portada       

ilustración 1 Para avanzar. Postos de traballo e 
igualdade social. 8 de marzo/Día 
internacional da muller traballadora 

 

Editorial 
   

artigo 2 8 de marzo: Día da muller traballadora. 
Para avanzar postos de traballo e 
igoaldade salarial 

 

    

nota breve 3 A evolución da muller no traballo 
 

gráfica 3 Mulleres asalariadas. Evolución anual 
 

gráfica 3 Mulleres ocupadas por sector económico 
(marzo 1989) 

 

artigo 3-4 As baixas por maternidade seguen a ser 
polémica 

 

ilustración 3 [Mulleres e bebé]   
ilustración 4 [Bebé]   
artigo 5 Persecución sindical. A historia se repite Secretaría da Muller da 

INTG Ferrol 
ilustración 5 [Supermercado] Secretaría da Muller da 

INTG Ferrol 
artigo 6 A acción da in-xustícia  
ilustración 6 Manifestarse contra as violacións non é un 

delito. Movemento Feminista Galego 
[Pancarta] 

 

artigo 7 As viuvas á busca dun posto de traballo 
digno. Velasco II: entanto agardan polas 
cativas pensións 

 

ilustración 7 [Viuvas do naufraxio do Velasco II]  

Contraportada 
ilustración 8 IV Congreso da INTG. As traballadoras 

galegas estamos na loita sindical diária 
[Reportaxe gráfica] 
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Abrente, nº 9 (marzo 1993) 
 
Portada       

ilustración 1 IV Congreso da INTG. As 
traballadoras galegas estamos na 
loita sindical diária [Reportaxe 
gráfica] 

 

    

artigo 2 1º Encontro Sindical de Mulleres 
 

artigo 3 Pola paz  
 

ilustración 3 [Muller pacifista] 
 

artigo 4 Fonda crise na industria conserveira 
 

ilustración 4 [Peixeira] 
 

nota breve 5 Solidaridade coas traballadora de 
Pez Austral 

 

ilustración 5 [Manifestación sindical] 
 

nota breve 5 Como funcionan as nosas secretarías 
 

artigo 6-7 Situación laboral da muller   
ilustración 6 [Muller]   
gráfica 6 Para por idade na muller  
gráfica 6 Situación laboral da muller por 

sectores productivos 
 

gráfica 7 Situación laboral da muller por 
sectores. Datos comparativos con 
outros anos 

 

Contraportada  

nota breve 8 Locais da Intersindical Nacional dos 
Traballadores Galegos 

 

ilustración 8 CIG Converxencia Intersindical Galega  
    

 

Abrente, nº 10 (marzo 1994) 
 
Portada       

ilustración 1 Día da muller traballadora. 8 de 
marzo 

 

    
gráfica 2 Réxime Xeral da Seguridade Social 

 

Sumario 
   

nota breve 3 Táboa 
 

    
Artigo 4-5 As mulleres non podemos permitirnos 

ningún paso atrás 

 

Ilustración 4 As mulleres seremos das máis 
afectadas pola precarización do 
emprego 

Xurxo Lobato 
  

Artigo 5 Evolución da situación laboral da 
muller en Galicia 
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Ilustración 6 [Estibadoras] 
 

Ilustración 6 [Traballadora da conserva] 
 

Artigo 7 O orgullo e a dignidade invadiron as 
rúas de Galiza. Traballadores e 
traballadoras fixéronno patente na 
xornada de folga do día 27 

  

Nota breve 8 A reforma laboral   
Artigo 8 As 'Medidas' da Reforma Laboral  
Artigo 9 A sanidade, moi alonxada da 

realidade da muller 

 

Ilustración 9 [Mulleres na sala de espera] Xosé Luís Suárez Canal 
Artigo 10 Asinouse o primeiro convenio galego 

de peluquerías 

 

Ilustración 10 A loita por convenios galegos empeza 
a dar os seus froitos 

 

Artigo 11 Auxe e decadencia dun sector 
fundamental da economía galega 

 

Ilustración 11 A conserva en Galicia deu pé á 
creación de moitas outras industrias 

 Sebastião Salgado 

Artigo 3 El Cisne: unha conserveira pirata e 
unha loita de mulleres 

  

Ilustración 3 As traballadoras de El Cisne 
maniféstanse contra a perda de 
emprego 

Carlos A. Lago 

Contraportada 
artigo 12 Unificación do sindicalismo galego  
ilustración 12 A unificación do sindicalismo 

nacionalista abre un futuro 
esperanzador para as/os 
traballadoras/es galegos 

Anxo Iglesias 

    
 
 


