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Tareixa Ledo Regal (Chantada, 1961) é licenciada en 
Ciencias Sociais e Políticas e máster en Estudos de 
Xénero. 
Traballa profesionalmente no Sindicato Labrego 
Galego-Comisións Labregas, onde desenvolve tarefas 
de formación interna cara a favorecer unha maior 
implicación de labregas e labregos nos procesos de 
representación e toma de decisión da organización. 
Ademais, desde a súa formación en Terapia de Reen-
contro, anima obradoiros de Autocoñecemento, 
Sexualidade e Relacións Humanas.  

Este é un traballo que xorde da admiración e do agarimo a unha muller: Lidia Senra 
Rodríguez. Unha muller nacida no anonimato dunha casa labrega de Terra de Le-
mos e que hoxe, ós seus 52 anos, é unha feminista galega recoñecida, unha líder 
indiscutible do sindicalismo labrego galego e unha referencia obrigada dentro do 
movemento agrario europeo e internacional.   

A través da narración da vida de Lidia Senra Rodríguez, queremos contribuír ó 
recoñecemento de todas as mulleres labregas.  

Este libro soñeino e traballeino, xa que logo e en primeiro lugar, para as mulleres 
labregas. Centos de horas dedicadas a elas con ilusión, co desexo intenso de que 
impulse o seu empeño de amosarse en toda a súa forza, en toda a súa creatividade 
e poderío.   

O meu desexo é que este libro sirva de espello tamén para as outras mulleres: 
para que poidan recoñecer na figura de Lidia Senra Rodríguez, o seu rostro máis 
fermoso, a súa vida con todo o seu potencial de plenitude. 

Necesitamos mulleres referentes para construír a nosa xenealoxía feminina e 
escribir a nosa historia de mulleres. Precisamos nomear en voz alta, dicir con voz 
pública e con orgullo o nome das mulleres que nos precederon, para aprender a 
dicir tamén con ese mesmo orgullo o noso nome.  

Por suposto que esperamos que esta publicación sexa tamén do interese de quen 
queira achegarse á historia da Galiza, á historia labrega e á historia das organiza-
cións agrarias do país. 

Co seu quefacer anovador, co seu liderado entrañable, Lidia Senra Rodríguez 
apunta unha maneira diferente de crer, crear e consolidar organización. Con ela, o 
quefacer colectivo na Galiza toma nome de muller.
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