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Con motivo do 25-N, a Funda-
ción Amigos de Galicia orga-
niza unha semana con dife-
rentes actividades relaciona-
das coa efemérides, co obxec-
tivo de alzar a voz a este 
colectivo e denunciar publica-
mente o aumento de mulleres 
que se atopan nesta situación. 

Ademais da accións de 
sensibilización realizadas es-
tes días, son numerosas as 
actuacións que a entidade le-
va a cabo durante todo o ano 
en Galicia con este colectivo, 
ofrecendo apoio social, ase-
soramento xurídico e psico-
lóxico, así como orientación 
laboral. De este modo, no 
que vai de 2021, atenderon a 
227 mulleres. 

Ademais, organizan dife-
rentes programas para me-
llorar a situación tanto das 
mulleres como dos menores 
que sofren esta lacra. Desta-
ca, por exemplo, Em-podérate 
ou En femenino, este último 
de fomento da empregabili-
dade na provincia da Coruña. 

Do mesmo xeito, desenvol-
ven actuacións relacionadas 

coa sensibilización e preven-
ción en materia de igualda-
de, co obxectivo de construír 
sistemas baseados na equi-
dade, pluralidade e a diversi-
dade de identidades e de ro-
les exentos de desigualdade 
na nosa sociedade. 

Por outra banda, dentro do 
seu coidado da infancia, e an-
te a preocupante evolución 
da violencia de xénero nos 
menores, a entidade persóna-
se como acusación popular 

COMPROMISO DE 
AMIGOS DE GALICIA 

POLAS MULLERES

Entre as actividades levadas a cabo pola entidade, 
destacou ‘Frases contra a desigualdade’. Foto: FAdG

en diferentes casos desta ín-
dole, sendo un dos máis coñe-
cidos o do triplo asasinato de 
Valga, que deixou a dous ca-
tivos orfos. 

A maiores, polo incremento 
da necesidade de atención ás 
mulleres en situación de vul-
nerabilidade, sobre todo mo-
zas, requiren unha alerta cons-
tante por parte de Administra-
cións, entidades e cidadanía en 
xeral para traballar na con-
cienciación e na prevención.

O Concello de Boiro, a través 
da Concellería de Feminismo 
e Igualdade, organiza unha 
serie de actividades para con-
memorar o 25-N, cuxo mo-
mento centro chegará ás 
13.30 horas coa lectura de 
poemas diante da casa consis-
torial local.  

O goberno local organiza 
unha recitación colectiva 
das obras escollidas por Cha-
ro Lopes, Lucía Aldao e Nu-
ria Vil, a través das voces de 
representantes da Asocia-
ción Ambar, das mulleres do 
Centro de Día e o alumnado 
de centos educativo. 

Co obxectivo de mostrar 
unha resposta colectiva de 
rexeitamento das violencias 
de xénero e dos asasinatos 
machistas, colaboran tamén 
coa Asociación Boirense de 
Empresarios para implicar 
ao tecido empresarial na di-
fusión das campañas de sen-
sibilización social contra es-
ta lacra. Así, participarán nas 
campañas DE FRONTE con-
tra a violencia de xénero, que 
impulsa a Deputación da Co-

ruña, e En Negro contra as 
violencias.  

Por outra banda, dende a 
área de Feminismo e Igual-
dade traballan durante todo 
o ano en actividades e ac-
cións que teñen como obxec-
tivo loitar contra a violencia 
machista. Neste senso, este 
mes realízanse unha serie de 
charlas englobadas dentro 
do ciclo Muller e saúde, uns 
faladoiros gratuítos sobre 
saúde vinculada á cuestión 

BOIRO RECITARÁ 
POEMAS DE 

REXEITAMENTO

A lectura terá lugar diante do Concello ás 13.30 horas.

de xénero. Mañá abordarase 
a temática sobre habilidades 
de manexo de estrés, impar-
tida por Patricia Porrúa 
Monterroso, psicóloga sani-
taria, a partir das 16.30 horas 
no Centro Social.  

Durante estes días pode vi-
sitarse tamén neste mesmo 
espazo a mostra permanen-
te Mulleres Senlleiras e, no de 
febreiro, expoñerase Nós so-
mos elas, unha mostra do en-
te provincial. 
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Na semana do 25 de novem-
bro, Día Internacional da Eli-
minación da Violencia con-
tra as Mulleres, o Concello 
de Rois desenvolve unha se-
rie de actuacións para visi-
bilizar o seu compromiso 
coa erradicación desta lacra 
e lanzar a mensaxe de tole-
rancia cero con este tipo de 
comportamentos. 

Neste senso, entre algun-
has das accións máis desta-
cadas que se desenvolven no 
municipio estes días, tin-
guiuse de morado a casa 
consistorial, lanzouse un ví-
deo institucional instando á 
veciñanza a apoiar as víti-
mas e repartíronse 800 mar-
capáxinas cunha mensaxe 
pola igualdade entre alum-
nado e persoal docente dos 
centros educativos, así como 
entre todas as veciñas e ve-
ciños que acudan ás oficinas 
municipais e ao Multiúsos. 

Son de Rois e non calo é un 
ano máis o lema da campaña 
deste 25N, co obxectivo de 
concienciar á sociedade da 
necesidade de denunciar os 

comportamentos machistas. 
As veciñas e veciños roi-

senses Bárbara Bustelo, Ro-
mi Gómez, Sonia Ares, Mar-
cos Freire, Vanesa García, 
Lois Gil, Vanesa Verduga, 
Daniel Bustelo, Vanesa Re-
boredo, Antía Feáns e Mar-
ta Blanco protagonizan o ví-
deo que xa se pode ver can-
le de Youtube local. Realiza-
do pola empresa de 
comunicación Alicentis, o 
audiovisual quere mandarlle 

GRAN CAMPAÑA 
LOCAL: ‘SON DE 

ROIS E NON CALO’

Entre as accións, o concello tinguiuse de morado. Foto: C.d.R.

unha mensaxe ás vítimas 
animándoas a denunciar ao 
seu agresor e lembrándolle 
que non están soas. Rois, si-
nala a veciñanza na curta, re-
xeita todas os tipos de violen-
cia de xénero e reivindica a 
liberdade das mulleres para 
vivir como lles peta e perse-
guir os seus soños. “Quérete 
a ti mesma. Merécelo. Cal-
quera momento é bo para di-
cir acabouse (o maltrato)”, 
subliñan. 

O  Concello de Porto do Son, 
co gallo do 25-N, leva a cabo 
unha ampla programación 
de actividades para conse-
guir unha vida sen violencia 
de xénero. 

Así, creáronse os murais 
Somos Iguais nos colexios 
das parroquias de Nebra e 
Xuño, cos que se busca rela-
cionar a igualdade e os ne-
nos, así como varias accións 
co alumnado. 

Proxectouse tamén, nes-
tas xornadas previas, a cur-
tametraxe As tres caídas, de 
María Santiso, dirixida aos 
rapaces e rapazas de 4.º da 
ESO; así como a representa-
ción da obra teatral de Re-
dum Teatro, Invisibles, re-
presentada o pasado sábado 
na Casa da Cultura; ou a rea-
lización de actividades tera-
péuticas dirixidas a mulleres 
con discapacidade coa Aso-
ciación Acadar. 

Ademais, en colaboración 
coa Deputación da Coruña, 
sumáronse á campaña De 
Fronte Á Violencia de Xénero 
e distribuíron os calendarios 

pola igualdade entre toda a 
veciñanza. 

Por último, o goberno lo-
cal colaborará coa tradicio-
nal Sin-Son 10k Fronte á Vio-
lencia de Xénero, unha pro-

‘SOMOS IGUAIS’, 
REZA O LEMA DE 

PORTO DO SON

Mural instalado nun dos colexios da localidade.

ba atlética que contará con 
moitos adeptos e que terá lu-
gar a mediados de decem-
bro. Nela, a loita contra esta 
lacra terá un papel funda-
mental na organización.
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Con motivo do Día Internacio-
nal contra a Violencia de Xé-
nero, o Concello de Monfor-
te, no que este ano, segundo 
datos oficiais, xa se atenderon 
a 359 vítimas no CIM da loca-
lidade, preparou unha forte 
programación co gallo de con-
cienciar dende pequenos e loi-
tar para que esta lacra desapa-
reza da sociedade. 

Neste senso, hoxe haberá 
unha concentración a partir 
das 12.00 h no Campo de San 
Antonio, onde se lerá un ma-
nifesto previo a un minuto de 
silencio por todas as vítimas. 
Ademais, a escritora monfor-
tina Margarita Rodríguez Ote-
ro protagonizará unha acción 
poética. 

Ademais, mañá, tamén ás 
12.00 h, celebrarase unha no-
va sesión da mesa de coordi-
nación para a mellora da aten-
ción ás vítimas, coa presenza 
de profesionais de distintas 
áreas de prevención perten-
centes á comarca de Lemos. A 
maxistrada especialista en 
violencia de xénero María Paz 
Filgueira impartirá a sesión 

formativa que abrirá cada un-
ha das reunións. 

Por outra banda, xa con 
anterioridade, dende o pasa-
do día 12 vense desenvolven-
do un obradoiro para o alum-
nado de 3.º da ESO, imparti-
do pola psicóloga Paula Sán-
chez para o manexo 
adecuado das redes sociais 
en idades temperás. 

Nesta mesma liña, os estu-
dantes de 6.º de Primaria reci-
birán, dende o pasado 22 e ata 

LOITA CONTRA 
ESTA LACRA DOS 

MONFORTINOS

Os obradoiros para o alumnado de Primaria e de Se-
cundaria comezaron a mediados de mes. Foto: C.d.M.

o 30 de novembro, outro ta-
ller, coa educadora social Noe-
lia Rodríguez Álvarez, sobre 
este mesmo tema. 

A maiores, dende o 17 está 
en marcha a campaña Mon-
forte en Negro, coa proxec-
ción deste lema na Torre da 
Homenaxe, nas pancartas na 
casa consistorial ou no vini-
lo no autobús urbano, así co-
mo coa mesa para “expresar-
se contra a violencia de xéne-
ro”.

Con motivo da conmemora-
ción do 25-N para a erradica-
ción da violencia contra a me-
llor, o concello de Lousame 
organiza actividades de sensi-
bilización en igualdade e pre-
vención do machismo. 

Neste senso, terá lugar a se-
gunda edición do programa 
Lousame Coeduca, en colabo-
ración co CPI Plurilingüe Cer-
nadas de Castro, para a pro-
moción da igualdade de opor-
tunidades en nenos e nenas 
dende os tres ata os 16 anos. 

Ademais, neste mes, o mu-
nicipio adheriuse á campaña 
De fronte á Violencia de Xéne-
ro da Deputación da Coruña, 
ofertando a toda a poboación 
o acceso a través das redes a 
diferentes palestras e accións 
en torno á prevención desta 
lacra. Do mesmo xeito, estase 
tramitando a adhesión ao 
proxecto Municipios Contra o 
Maltrato, unha iniciativa so-
cial que ten como obxectivo 
un chamamento á mobiliza-
ción ante estas situacións. 

Pola súa banda, con motivo 
desta xornada, ás 12.00 horas 

realizarán unha concentra-
ción aberta á poboación, enti-
dades e asociacións diante do 
Concello, para amosar o re-
xeitamento ante a violencia 
machista que, un ano máis se-
gue sumando vítimas. 

A maiores, en colaboración 
cos centros Quérote + da Xun-
ta, levaranse a cabo dous 
obradoiros para menores de 
14 a 16 anos: Re-Conecta, sobre 
a xestión do mundo virtual e  
a adición sen substancia; e 

LOUSAME CRECE 
EN EQUIDADE 

DENDE CATIVOS

Coa campaña ‘A árbore do bo trato’, promoveron a pre-
vención da violencia de xénero nos centros. Foto: C.d.L. 

Cultivando a Autoestima, pa-
ra o crecemento persoal e o 
reforzamento da autoestima. 

Por último, no marco da 
colaboración da Secretaría 
Xeral de Igualdade coa Fe-
gamp, Lousame desenvolve-
rá o taller Violencia de Xéne-
ro no Novo Contexto Dixital, 
para vintecatro rapaces e ra-
pazas de 4.º da ESO, centrado 
no coñecemento e preven-
ción das novas formas que 
xorden no ámbito da rede.
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O 25 de novembro, Día Inter-
nacional da eliminación da 
Violencia contra as mulleres, 
está a marcar o calendario 
cultural do Concello do Pino 
dende hai varias semanas, 
destacando tres espectáculos 
de sensibilización dirixidos ao 
alumnado do colexio público 
Camiño de Santiago e unha 
proba deportiva. 

Esta campaña terá na xor-
nada de hoxe o seu momen-
to máis destacado, no que as 
rapazas e rapaces asistirán á 
representación de Feminíssi-
mas, da compañía viguesa 
De Ste Xeito Producións. 
Trátase dunha comedia na 
que tres amigas amosan as 
distintas formas que teñen 
de entender o feminismo. O 
auditorio Luis Seoane acolle-
rá a obra, que principiará ás 
13.00 horas. 

Anteriormente, interpre-
touse Trogloditas, de Tanxari-
na Teatro, e M, unha inter-
vención artística que mestu-
rou texto, movemento, corpo 
e danza e que ten como pro-
tagonistas a mulleres con di-

versidade pertencentes ao 
ámbito rural. 

Pola súa banda, este vindei-
ro sábado 27 de novembro or-
ganízase a terceira edición da 
andaina e a segunda da ca-
rreira 5 km pola igualdade, co-
mo parte da programación 
conmemorativa do 25-N e 
que ten por obxectivo a infor-
mación e difusión sobre a 
igualdade e prevención da 
violencia contra as mulleres. 
A actividade estará precedida 

O PINO COMPLETA 
QUILÓMETROS 

POLA IGUALDADE

As probas deste sábado 27 serán a terceira edi-
ción da andaina e a segunda da carreira. Foto: C.d.O.P. 

pola lectura dun manifesto 
nestes términos. Hoxe, ás 
14.00 horas, pecharanse as 
inscricións para ambas ver-
sións desta proba na web de 
Carreiras Galegas. 

As dúas competicións te-
rán o seu punto de saída e me-
ta na área recreativa da Ma-
dalena (Castrofeito), dende ás 
16.25 horas. Nelas poderán 
participar persoas maiores de 
10 anos e estableceranse un 
total de catro categorías.

Co gallo da celebración do 
Día Internacional Contra a 
Violencia de Xénero, o Con-
cello de Trazo preparou un-
ha programación especial, 
destacando o lanzamento 
dun vídeo no que veciños e 
veciñas avogan por unha so-
ciedade igualitaria, na que 
non ten cabida esta lacra. 

A curtametraxe, presenta-
da o pasado 20 de novembro 
no Edificio de Usos Multi-
ples, conta coa participación 
de persoas como Aurora, Ro-
sa, María, Nacho, Moncho, 
Carmen, César, Fabiola, Ma-
nuel, Alba, Encarnación ou 
Tamara, veciños e membros 
das asociacións da localida-
de, quen protagonizan esta 
campaña titulada Trazo de 
Fronte á Violencia de Xénero. 

A maiores, tamén este pa-
sado sábado, representouse 
o contacontos Dúas nenas 
moi moi valentes, de Trémo-
la Teatro para nenos e nenas 
de 3 a 8 anos, así como o re-
cital poético Bágoas caladas, 
pola poeta galega Rosalía 
Morlán Vieites. 

Nestas accións, o goberno 
local conta coa colaboración 
da Deputación da Coruña, na 
súa iniciativa para derribar 
os obstáculos que seguen 
existindo no día a día das 
mulleres de todo o mundo. 

Do mesmo xeito, nesta pa-
sada gran data cultural con-
tra a violencia de xénero da 
localidade da área de Com-
postela, entregáronse tamén 
os premios do III Concurso 
de Carteis 25-N, cuxas ima-

TRAZO SITÚASE DE 
FRONTE A ESTE 

GRAN PROBLEMA

Imaxe do vídeo que se lanzou nas redes sociais. Foto: C.d.T.

xes representarán os actos 
de reivindicación durante a 
xornada de hoxe. 

Nesta ocasión, entre todos 
os participantes nas tres ca-
tegorías que se establece-
ron, foron condecorados 
Ana María García Porta (pa-
ra os que contaban con ida-
des comprendidas entre os 
16 e os 60 anos), Lucía Gon-
zález Castro (3.º e 4.º da 
ESO) e Iván Regueiro Liste 
(1.º e 2.º da ESO).
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Cunha participación activa 
na campaña De Fronte á Vio-
lencia de Xénero, o concello 
de Dumbría está a levar a ca-
bo, a través das súas canles 
de redes sociais, unha con-
cienciación da veciñanza pa-
ra erradicar esta lacra da so-
ciedade. Apoiando o proxec-
to provincial, co que colabo-
ra, está a lanzar unha serie 
de mensaxes que cuxo eixo 
central é a construción dun-
ha vida en igualdade. 

Deste modo, en diferentes 
capítulos, tratouse a defini-
ción e catalogación das vio-
lencias machistas na moci-
dade con exemplos para 
identificalas e as consecuen-
cias das mesmas nas mulle-
res. Tamén se falou sobre de-
reitos, obrigas e recursos ne-
cesarios para facerlle fronte 
dende diferentes posicións. 
E, do mesmo, versouse sobre 
o afrontamento e preven-
ción destes casos, con claves 
sobre as actitudes e compor-
tamentos que podemos 
adoptar para atallalas dende 
a raíz. 

A maiores, dentro desta 
propia plataforma creada 
pola Deputación, elaborouse 
un Scape Room moi especial 
co que se busca traballar en 
igualdade e de xeito coope-
rativo sobre o tratamento e 
a prevención da violencia de 
xénero. Os grupos deben re-
solver un enigma arredor 
dunha situación de machis-
mo a través de diferentes 
pistas espalladas polo espa-
zo onde haberá que aplicar 

DUMBRÍA COOPERA 
CO COMETIDO DA 

DEPUTACIÓN

O Concello participa activamente na súa difusión. Foto: D.A.C.

a lóxica, a rapidez e o esfor-
zo grupal. 

Por outra banda, o pasado 
sábado día 13 de novembro, 
o municipio foi a meta da An-
daina popular da Asociación 
Costa da Morte GDR no mar-
co das actividades previas á 
celebración do 25-N. 

Hoxe, como é habitual, 
dentro do seu compromiso 
nesta loita,  gardarase un mi-
nuto de silencio fronte á ca-
sa consistorial.

Coa colaboración de máis de 
80 establecementos comer-
ciais, Carballo ten en marcha 
unha gran campaña de sen-
sibilización social contra a 
violencia de xénero, que 
arrincou como previa a este 
25-N. Así, os locais están iden-
tificados ata fin de mes cun 
distintivo co lema da campa-
ña: E ti, en que punto estás?, 
unha das preguntas que se 
formulan para provocar a re-
flexión e mesmo a detección 
de violencias machistas das 
que moitas veces non somos 
conscientes. 

Neste senso, a rúa Valle-In-
clán converteuse nun espazo 
de debate, mentres que a 
Concepción Arenal conta cun 
gran panel no que se define 
esta lacra con diferentes tipos 
de exemplos, dende os máis 
coñecidos ata algúns que po-
den pasar desapercibidos. 

O primeiro destes puntos, 
ademais, servirá de epicen-
tros das actividades de hoxe, 
coa concentración pública e 
a lectura da Declaración Ins-
titucional ás 12.00 h na praza 

do Concello. E pola tarde, a 
partir das 16.30 h, a rapazada 
poderá desfrutar coa carre-
tilla violeta, unha proposta 
lúdica que inclúe contacon-
tos, libros e xogos para nenas 
e nenos de tres a 12 anos. 

Pola súa banda, o próximo 
martes 30, Marina Marroquí, 
educadora social, divulgado-
ra, activista e especialista en 
violencia de xénero de refe-
rencia estatal, impartirá un 
obradoiro ás 20.00 horas no 

CARBALLO LEVA A 
SÚA LOITA ÁS RÚAS 

E AOS COMERCIOS

Oitenta establecementos locais participan na cam-
paña titulada ‘E ti, en que punto estás?’. Foto: C.d.C.

Pazo da Cultura. Ademais, na 
matinal, haberá unha xorna-
da de formación para profe-
sionais coa participación da 
propia experta, así como de 
traballadores deste ámbito. 

Por último, terán lugar 
outros talleres específicos e 
levarase a campaña aos 
centros educativos, para 
que os máis pequenos poi-
dan traballar en igualdade, 
co foco tamén na violencia 
dixital.
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Ademais do particular acto de con-
gregación que terá lugar esta ma-
ñá, ás 12.00 horas, fronte ao Pazo 
de Raxoi, coa presenza de distintos 
colectivos feministas, así como o 
descubrimento da placa en home-
naxe ás vítimas da violencia ma-
chista na praza 8 de marzo, no mar-
co da celebración do Día Interna-
cional contra a Violencia de Xéne-
ro, o Concello de Santiago ten en 
marcha a súa tradicional campaña 
Compostela en Negro, na que os es-
tablecementos e entidades locais 
colaboran para erradicar esta lacra 
da sociedade. 

Neste senso, trabállase na pro-
cura da concienciación a través da 
imaxe dun iceberg contra as vio-
lencias, de performances e un do-
cumental que inciden na idea de 
visibilizar estas situacións de ma-
chismo que suceden no día a día, 
moitas delas que son máis difíciles 
de detectar. 

Esta acción, presentada nesta 
edición na Casa Xohana Torres, na-
ceu en Santiago, exportándose a 
outras moitas outras cidades de Ga-
licia, España e mesmo do estranxei-
ro, e que neste 25-N volverá denun-
ciar e concienciar sobre as violen-
cias machistas. Neste caso, o dese-
ño correu a cargo da artista Uqui 
Permui, Mónica de Nut, Masako 
Hattori e Marta Alonso, encarga-
das de preparar os cartaces que lo-
cen nos escaparates dos establece-
mentos locais estes días. 

Deste modo, o Concello mostra a 
súa repulsa contra esta lacra que 
segue presente en todo o mundo e 
que impide lograr unha conviven-
cia en igualdade. Por ende, en apoio 
desta iniciativa, Mercedes Rosón 
fai fincapé na importancia de de-
tectar este tipo de actitudes dende 
o momento inicial. “O primeiro pa-
so para rematar con este feminici-
dio, é asumir que existe unha vio-
lencia contra as mulleres presen-
te no noso sistema e froito dunha 
sociedade patriarcal. E o Día Inter-
nacional da Eliminación da Violen-
cia contra a Muller é unha boa da-
tar para recordalo”, indicou. 

 
MÁIS ALÁ DA PUNTA DO ICE-
BERG. A imaxe do cartel da campa-
ña deste ano, que se poderá ver ta-
mén en autobuses e mupis, é a dun 
iceberg que pon sobre a mesa a ne-
cesidade de destapar e visibilizar, en 
palabras da súa deseñadora Uqui 
Permui, “as violencias cotiás, as nor-
malizadas, esas que nos costa ver e 
cando as vemos xa é moi tarde”. 

Coas palabras “feminicidio” e 
“asesinato” na punta da illa de xeo, 
xorden as que están ocultas como 

“desvaloración”, “desprezo”, “cul-
pabilizar”, “micromachismo” ou 
“anulación”. Estas mesmas verbas 
son as que, en forma de tiras de pa-
pel, repartirá o Concello xunto con 
bolsas de tea e o propio cartel aos 
comercios, bares e establecemen-
tos en xeral co obxectivo de denun-
ciar esas situacións. 

Estes mesmos materiais estarán 
ademais dispoñibles para toda a ci-
dadanía que queira actuar vestin-
do de negro xanelas, varandas e en 
definitiva os seus espazos. Así, po-
deranse recoller na Casa Xohana 
Torres hoxe mesmo, en horario de 
9.00 a 14.00 h e de 16.00 a 19.00 h. 

 
SEIS ACTUACIÓNS, DOCE ESCA-
PARATES. Outra das accións que se 
desenvolverá será a realización de 
performances en doce escaparates 
de comercios composteláns, nas ca-
les participan seis artistas de diferen-
tes artes escénicas como son Marta 
Alonso, Mónica de Nut, Helena Sal-
gueiro, Marta Pérez, María Roja e a 
xaponesa residente en Compostela 
Masako Hattori. Tres das pezas son 
estreas mentres que as restantes son 
adaptacións feitas ex profeso para o 
espazo dos mostradores, xirando to-
das elas en torno ás formas de violen-
cia ocultas na normalización, ás ago-
chadas baixo a punta do iceberg se-
guindo o “sempre foi así”. 

Estas actuacións arrincaron xa na 
xornada de onte e continuará hoxe 
entre as 18.30 e as 20.00 horas. Ca-
da unha delas, de só dez minutos de 
duración, repetiranse dúas veces en 
cada espazo e poderán verse a tra-
vés dun percorrido polo centro da ci-
dade: este xoves en Praza de Galicia 
e rúa do Hórreo. Neste senso, os 
puntos escollidos son: Deportes Ca-
neda, Squina Moda, Portela Seijo, A 
Reixa, Rimess Musical e Carmen Dí-
az Estilista / NafNaf / Kookaï. 

Dentro destas representación, as 
creadoras galegas acercarán ao pú-
blico as súas obras. Deste modo, a 
actriz María Roja interpretará a pe-
za Can cancela calafrío; a creadora 
escénica da Cañiza, Marta Pérez, Pa-
té de fígado; a xaponesa, licenciada 
en Artes plásticas polo Colexio Uni-
versitario de Arte de Kioto (Xapón) 
e pola Escola Superior de Arte de 
Aix-en-Provence (Francia) nas espe-
cialidades de Video-Arte, Debuxo, 
Son e Performance, Masako Hatto-
ri, N+ Acción; a cantante eléctrica e 
actriz con experiencia na danza con-
temporánea, Mónica de Nut, Tralo 
muro transparente A túa liberación 
en venta; a performer, bailarina, in-
térprete e poeta, Helena Salgueiro, 
Chiaroscuro (ou a importancia de pór 
negro sobre branco); e a bailarina, ac-

NOVEMBRO EN 
NEGRO EN 

COMPOSTELA

Os establecementos da cidade, como a Cámara de Comercio xa locen o 
iceberg que representa a campaña deste 2021. Foto: Compostela en Negro

triz, creadora, directora artística, 
xestora cultural e docente ourensá 
Marta Alonso, (A)MAR. 

Por último, tamén forma parte da 
campaña o proxecto audiovisual 
Homes de futuro, dirixido por Cruz 
Dafonte. En formato reportaxe, ado-
lescentes de Compostela indagan 
sobre o seu futuro en igualdade nun-
ha gravación que se estreará proxi-
mamente na Casa Xohana Torres. 

Co mantemento desta gran cam-
paña de sensibilización e denuncia 
social, que xurdiu en 2015, agárda-
se que cada vez sexan menos as que 
teñan que lidar con esta lacra que so-
fren as mulleres só polo feito de selo. 
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“Eu ben sei que parece fácil dicilo e, 
se o fose, eu non tería aturado catro 
anos de maltrato. Pero, por favor, 
dade o paso e denunciade, é mellor 
estar aquí contándoo coma min que 
mortas”. Loli Costa, vítima de violen-
cia de xénero, anima ás mulleres 
que pasan por esta dramática expe-
riencia a deixar atrás o maltrato e 
presta a súa testemuña no vídeo co 
que o Centro de Información á Mu-
ller Terras de Iria (Padrón, Rois, Do-
dro) conmemora este ano o 25-N. 

Narrando a súa experiencia, Loli 
dá conta dun proceso gradual no 
que o maltratador vai destruíndo a 
autoestima da vítima ata que logra 
sometela á súa vontade. “Aguantaba 
porque non era eu, estaba ameaza-

da, dicíame: calquera día mátote. E 
eu non podía contarllo a ninguén. 
Chegaba a crer, porque el mo dicía, 
que me pegaba porque me quería”, 
explica. No seu caso,  tomou a deci-
sión de denunciar ao agresor por-
que temeu pola súa vida tras o ené-
simo episodio de violencia.  

Puxo o caso en mans dun avoga-
do e, a raíz da denuncia, recibiu in-
formación do CIM Terras de Iria. Alí 
atopou “todo o apoio do mundo” pa-
ra saír adiante. Insiste en que, malia 
que outras persoas queiran axudar, 
as profesionais son as persoas que 
mellor entenden polo que están a 
pasar. “Aquí no CIM teño a mellor le-
trada e a mellor psicóloga”, insiste 
Loli no vídeo, producido pola em-

COSTA: “MELLOR 
CONTALO AQUÍ  

... QUE MORTAS” 

Loli Costa, muller do Sar vítima da violencia de xénero. Foto: C. P.

presa de comunicación Alicentis. 
A letrada é Isabel Ramos, tamén 

directora do centro, e a psicóloga é 
Mercedes Regos. Dende a sede do 
CIM Terras de Iria en Padrón, que 
funciona sen interrupción dende 
1995, préstanlles atención e asesora-
mento gratuíto  “Eu estou encanta-
da. Non me sinto soa para nada, van 
alá case tres anos e aínda estou a tra-
tamento pero xa cada vez teño me-
nos citas.”. Dou por bo estar aquí 
dando a cara se a miña testemuña 
fai que algunha muller colla o valor 
de denunciar”, conclúe Loli no ví-
deo. O vídeo pódese ver  en  
https://youtu.be/-cOyt8i4V4c. Pro-
xectase mañá venres, ás 20.30 ho-
ras, no auditorio de Padrón.


