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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A CELEBRACIÓN DO
BICENTENARIO DO NACEMENTO DE CONCEPCIÓN ARENAL

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O vindeiro 31 de xaneiro de 2020 cumpriranse douscentos anos do nacemento da escritora, intelectual,

penalista e feminista Concepción Arenal. Foi unha figura excelsa do século XIX e precursora de moitas

das conquistas para as mulleres de décadas posteriores. Rila da ferróla Concepción Ponte Tenreiro e

do militar liberal, Ángel Arenal, viviu en Ferrol até 1829, data da morte do pai a consecuencia das

estadías en prisión pola súa ideoloxía aperturista. Concepción Arenal foi unha adiantada ao seu tempo,

loitando e procurando ter as mesmas oportunidades que daquela so existían para o homes. Foi a

primeira muller que pisou os claustros universitarios, desafiando as normas da época; estudou dereito

na Universidade Central, vestida con roupas masculinas xa que nese momento non se permitía

legalmente o acceso das mulleres aos estudos superiores en España.

Desenvolveu unha intensa actividade intelectual e en 1863 foi nomeada 'Visitadora de Prisións de

Mulleres- foi a primeira muller que ocupou este posto- trasladando a súa residencia á Coruña. Na

cidade herculina trabou unha grande amizade con Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, e as dúas

promoveron unha asociación para visitar as mulleres presas chamada das "Magdalenas". Concepción

Arenal escribiu numerosas cartas dirixidas as reclusas ñas que explicaba o contido do Código penal

daquela vixente (o de 1850) e comentaba artigas, especialmente os que facían referencia a delitos

cometidos por mulleres.

Foron anos de moi intensa actividade social e intelectual e, malia o seu precario estado de saúde,

Concepción Arenal non deixou de escribir, estudar e revisar as súas propias obras e ¡deas, até o fin da

súa vida. Como muller concienciada perante todos os problemas da humanidade, nun contexto

histórico adverso, non perseguía utopías senón ideas que ela anhelaba ver materializadas e que

practicou con afouteza: Paz, Liberdade, Progreso, Xustiza e Verdade. No seu pensamento destacan o

pacifismo, o humanitarismo e a defensa das mulleres, para as que reclamou o protagonismo en todas a

esferas da vida social. Concepción Arenal é unha autora dunha extensa obra recompilada en 23

volumes das Obras Completas (1894-1897), e entre a súa produción destacan: El visitador del pobre

(1860); La Beneficiencia, la Filantropía y la Caridad (1861); Cartas a los delincuentes (1865); La
ejecución de la pena de muerte (1867); La cuestión social.Cartas a un obrero (1871),ete.

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA



Santiago de Compostela honra a memoria de Concepción Arenal tendo o seu nome unha rúa, a

biblioteca central da USC no campus Vida e o ambulatorio do Ensanche, Ademáis existe unha pequeña

escultura na Porta da Pena, xusto na cima da Costa Vella, Tendo en conta a grande transcendencia da

vida, compromiso e obra desta grande figura galega e a proximidade da data de conmemoración do

segundo centenario do seu nacemento semella acaido renovar o compromiso coa súa figura, cunha

nova escultura e a divulgación do seu pensamento,

Por todo isto, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

1, Instar ao correspondente órgano de gobernó do Concello de Santiago de Compostela

a que encargue unha nova escultura coa figura de Concepción Arenal, de maior porte

que a actual, e que esta sexa instalada nun espazo público destacado que permita

homenaxear como se merece a esta gran pensadora galega.

2. Urxir ao correspondente órgano de gobernó do Concello de Santiago a deseñar unha

programación específica sobre a figura de Concepción Arenal para divulgar o seu

pensamento, no bicentenario do seu nacemento, que mostré todas as facetas da súa

obra literaria, ensaística e feminista na Casa das Mulleres 'Xohana Torres',

3. Establecer as necesarias canles de diálogo, comunicación e participación co tecido

asociativo cultural, vecinal e feminista para que sexan participes no deseño,

elaboración e implementación da celebración desta efeméride.

Santiago de Compostela, 19 de Novembro do 2019
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