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APERTURA  DO   ACTO 

Amanda - Todos os días estamos contra a violencia de xénero, non 

si? Pero...... por que se conmemora nesta data? 

Héctor- O día internacional contra  a violencia de xénero recorda  o 

tráxico fin das irmás Mirabal.   

As irmás Mirabal, tamén coñecidas como as Mariposas, foron tres 

mulleres que se opuxeron á ditadura de Rafael Leónidas Trujillo, na 

República Dominicana.  

As tres foron asasinadas cruelmente o  25 de novembro de 1960. 

O seu “delito”, foi defender sempre a liberdade e a democracia.  

Iván – Pero estes feitos non deixaron indiferente a ninguén,  e 

dende ese momento,  o nome das Mirabal converteuse no 

símbolo da loita da muller.  

Amanda – En 1999, a ONU declarou cada 25 de novembro, Día 

Internacional / para a Eliminación da Violencia contra a Muller 

Héctor - Con este acto,  queremos construír relacións de igualdade 

e respecto entre todos e todas.  

Iván- Os nosos poemas e as nosas cancións son o noso 

compromiso cara un mundo máis igualitario.
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EN NEGRO  CONTRA  A  VIOLENCIA 

Contra a violencia machista 

estamos hoxe aquí 

Vestímonos de negro 

xa non queremos sufrir. 

 

Contra a violencia de xénero, 

manifestámonos todas/os 

as mulleres temos dereitos, 

os homes non son nosos donos. 

 

O amor é compartir 

alegría e agarimo 

sentimentos e emocións 

é tratarse  con cariño. 

 

Falemos con respecto 

e con dignidade: 

homes e mulleres, 

sempre en igualdade. 

 

A favor da igualdade 

Todas/os estamos, 

en  contra da violencia 

todas/os aquí berramos. 

Entre homes e mulleres, 

Que haxa Igualdade real: 

traballando por igual... 

por que eles cobran máis? 

 

Mulleres fortes, 

Mulleres loitadoras: 

Que buscan o  benestar, 

de todos e de todas. 

 

Nin unha muller menos 

queremos contar, 

Queremos vivir todas/os 

Con liberdade total. 

 

Vivir sen medo 

conseguir queremos, 

ata que o logremos 

(Nós) non calaremos. 

 

Toda Vistahermosa 

tínguese de negro 

en contra da violencia, 

da violencia de xénero.


