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    25 DE NOVEMBRO
O día 23 de novembro de 2018 as alumnas e alumnos da ESO do IES Fermín Bouza Brey celebramos 
un acto contra a violencia de xénero. Estaba previsto que os de 1º e 3º da ESO baixásemos ao 
centro de Vilagarcía a cantar tamén pero ao fi nal non puidemos ir polo mal tempo. Así que 
nos sumamos á actividade que estaba programada no instituto, que consistía en cantar dúas 
cancións: “Coidar de min” de Guadi Galego e “La puerta violeta” de Rozalén, que falan sobre as 
relacións de parella nas que existe violencia contra as mulleres. A canción de Guadi Galego fala 
da violencia psicolóxica e a de Rozalén tamén da violencia ambiental (que é un tipo de violencia 
física que se exerce contra obxectos do entorno e que provoca terror na víctima) 

A violencia de xénero é calquera acto violento ou agresión, dano físico, sexual ou psicolóxico 
contra a muller. É un atentado contra a integridade, dignidade e liberdade das mulleres.

Pode manifestarse de tres maneiras:

• Violencia física: calquera acto de forza contra o corpo da Muller.

• Violencia psicolóxica: toda conduta que produza sufrimento ou desvalorización, insultos, 
ameazas, faltas de respecto, culpabilización… que deterioran emocionalmente e destrúen 
a autoestima e personalidade da Muller.

• Violencia sexual e abusos sexuais: é toda actividade sexual non voluntaria forzada e 
calquera contacto sexual non desexado.

POR QUE O DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 
SE CELEBRA O 25 DE NOVEMBRO?
O Día Contra a Violencia de Xénero celébrase 
o 25 de novembro polas tres irmás da familia 
Mirabal –Patria, Minerva e María Teresa-. 

Un día, regresaban da prisión despois de visitar 
os seus respectivos maridos encarcelados polo 
activismo contra Trujillo (ditador da República 
Dominicana entre 1930-1961). As tres mozas 
pertencían a unha familia acomodada que 
perdeu case toda a súa fortuna coa chegada 
de Trujillo.

Dende novas comezaron a participar como 
activistas contra o goberno. Alcumábanas 
“Las Mariposas”. A súa loita contra a ditadura 
valeulles varios encarceramentos, torturas e 
violacións. 

Trujillo decidiu matalas un 25 de novembro, 
tendéndolles unha trampa de camiño a 
casa. Na metade dunha ponte esperábaas 
un coche con homes armados. Leváronnas á 
forza co seu chofer, ata a casa onde vivían, e 
alí apaleáronnas ata morrer. Despois colocaron 
os seus cadáveres no coche e lanzárono por un 
barranco, simulando un accidente. 
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Trujillo pensou en aquel momento que acabou coas irmás “Mariposa”, pero non contou que as 
súas mortes contribuíron á oposición do goberno. Eses asasinatos foron o principio do fi n de Trujillo, 
que morrería asasinado o 30 de maio de 1961.

Unha provincia da República Dominicana leva o nome de “Hermanas Mirabal”. Alí encóntranse 
as súas tumbas e a súa casa, que agora é un museo. A única irmá que non foi asasinada, Dedé, 
vive perto de alí para manter viva a esencia das súas irmás. Escribíronse varios libros, documentais 
e unha película. En 1981, estableceuse que o 25 de novembro fose declarado o Día Internacional 
da Eliminación da Violencia contra a Muller.

 As irmás Mirabal, activistas 
contra a ditadura de Trujillo, 
na Republica Dominicana 
(1930-1961), foron perseguidas 
e, dúas delas, asasinadas 
un 25 de novembro. No ano 
1981 no Encontro Feminista 
Latinoamericano e do Caribe 
declarouse o 25 de novembro 
como Día Internacional da 
Eliminación da  Violencia 
contra as Mulleres. Dende 1999 
a celebración ofi cializouse por 
parte da ONU.

QUE PODEMOS FACER NÓS?
Como ben dixeron as presentadoras de 3º no acto que celebramos:

“Queremos proclamar a nosa vontade de erradicar a violencia de xénero negándonos a reforzar 
actitudes que nos degradan como persoas, tanto ás mulleres coma ós homes, tanto ás vítimas 
coma ós agresores.

Temos que dicir NON á violencia de xénero que vivimos no noso día a día:

-NON a insultar a rapazas ou mulleres chamándolles putas ou expresións parecidas.

-NON a xulgar e criticar as nosas compañeiras pola súa forma de vestir.

-NON a rir ou a dar o noso aplauso a quen humilla a unha 
rapaza.

-NON a desprezar o camiño da igualdade entre as persoas 
con expresións descualifi cadoras como “feminazis” ou 
“hembrismo”.

-NON a crernos máis ou menos por ser dun determinado 
xénero.”

Porque nas nosas mans está construír unha sociedade 
respectuosa e sen violencias.  

         
     Luz Fernández, 1ºESO-A
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LA PUERTA VIOLETA

Una niña triste en el espejo 
me mira prudente y no quiere hablar 
Hay un monstruo gris en la cocina 
Que lo rompe todo 
Que no para de gritar
Tengo una mano en el cuello 
Que con sutileza me impide respirar 
Una venda me tapa los ojos 
Puedo oler el miedo y se acerca

Tengo un nudo en las cuerdas 
que ensucia mi voz al cantar 
Tengo una culpa que me aprieta 
Se posa en mis hombros y me cuesta andar
Pero dibujé una puerta violeta en la pared 
Y al entrar me liberé 
Como se despliega la vela de un barco
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí 
Corrí, grité, reí 
Sé lo que no quiero 
Ahora estoy a salvo

Una fl or que se marchita 
Un árbol que no crece porque no es su lugar 
Un castigo que se me impone 
Un verso que me tacha y me anula
Tengo todo el cuerpo encadenado 
Las manos agrietadas 
Mil arrugas en la piel 
Las fantasmas hablan en la nuca 
Se reabre la herida y me sangra

Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza 
Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás

Así que dibujé una puerta violeta en la pared 
Y al entrar me liberé 
Como se despliega la vela de un barco
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí 
Corrí, grité, reí 
Sé lo que no quiero 
Ahora estoy a salvo

                   Rozalén

COIDAR DE MINCOIDAR DE MIN

Quero espertar unha mañá
tentando decidir por min.
Foron anos duros.
Eu resistía só para sobrevivir

Rompen os cristais do fi rmamento
un paraugas para min.un paraugas para min.
En cada movemento hai un misterio
e cada día é un día gris.

Poden os minutos parecer horas
apurando para escapar.
Xa non vén o sono.
Vivo en alerta
para poder continuar.

Quero camiñar sen o teu xesto
Quero camiñar sen ti.
Quero preguntar sen ver o xugo.
Quero respostar por fi n.

Non máis chuvia para min.
Non máis choros para min.
Non máis culpas para min.
Quero coidar de min.

  Guadi Galego


