
Autobús en negro
Este ano, a acción ábrese coa 
presenza dun autobús urbano, 
da empresa Castrosúa, comple-
tamente tinguido de negro, que 
circulará pola liña 1 durante o mes 
de novembro e que fará ademais 
una ruta polos barrios.

Para aumentar o grao de impli-
cación social na loita contra a vio-
lencia machista é necesario dar a 
coñecer o seu alcance (orixe, cau-
sas, ámbitos nos que se manifesta, 
consecuencias…). Por este motivo, 
as dúas últimas semanas deste mes 
organizaranse varias intervencións 
formativas dentro do bus en negro 
no ámbito dalgúns centros cívicos, 
tanto da zona urbana como do rural. 
O bus estará en horario de 20 a 21 h 
nos puntos informativos seguintes:

Zona rural

Enfesta (martes 20)

Laraño (xoves 22)

Bornais (venres 23)

Zona urbana
As Fontiñas (martes 27)

Casa das Mulleres Xohana 
Torres (xoves 29)

Conxo (venres 30)

Obradoiros no rural
Co obxectivo de favorecer o 
crecemento persoal, o benestar 
e a calidade de vida das mulleres 
que viven no rural, a Concellaría de 
Medio Rural en colaboración coa 
Concellaría de Igualdade impulsou 
unha nova quenda de obradoiros 
de empoderamento que se desenvol-
verán durante o mes de novembro 
nas parroquias de Marantes, Grixoa 
e Marrozos.

Con esta actividade preténdese 
seguir construíndo espazos  
de encontro e reflexión para crear 
conciencia sobre a situación de 
desigualdade e discriminación que 
sofren as mulleres, facilitándolles 
ás participantes ferramentas para o 
empoderamento individual (a través 
de diferentes dinámicas de traballo) e 
colectivo (fomentando a súa partici-
pación social e a creación deredes).

Banda deseñada
Dende o 9 de novembro o Centro 
Xove da Almáciga acolle unha 
exposición de banda deseñada 
elaborada por María Álvarez 
“Yupiyeyo”. Trátase dunha acción 
de concienciación que parte dun 
estudo elaborado polo Concello 
sobre a violencia machista na ado-
lescencia temperá e que ten como 
obxectivo concienciar a mocidade 
de Compostela. A exposición 
tamén percorrerá varios institutos 
da cidade.

Sinatura do protocolo  
de colaboración  
En Negro Contra  
As Violencias
12 de novembro ás 12 da mañá. 
Máis de 100 entidades locais es-
tamos traballando no desenvolve-
mento dunha acción conxunta con-
tra as violencias machistas que ten 
como obxectivo principal sensibili-
zar a poboación sobre a situación 
de violencia que viven as mulleres 
polo mesmo feito de selo. Desde o 
5 de setembro, 32 novos munici-
pios, sobre todo do rural, sumáron-
se a #EnNegroContraAsViolencias.

Reparto de material e 
acción social Compostela 
en Negro
Do 12 ao 16 de novembro. 
Reparto de materiais aos estable-
cementos que previamente confir-
men a súa adhesión escribindo a 
compostela25n@gmail.com
Do 19 ao 23. Intervención nos 
escaparates e espazos públicos de 
Compostela. Habilitaranse catro 
puntos de información e reparto de 
materiais para establecementos 
e para a poboación en xeral, en 
horario de mañá e tarde.

Atentas ás redes sociais!

Instalación no Obradoiro 
“En negro contra as 
violencias machistas”
Do 16 ao 26. Un triángulo negro 
no centro da praza como teste-
muño simbólico das 43 mulleres 
asasinadas, só no que vai de ano, 
en España, tres delas en Galicia.

Contará con información e 
un documental sobre os tres 
anos de accións nas rúas e 
nos institutos deCompostela.

Conversas feministas  
con Marcela Lagarde
Luns 19. Conversas feministas con 
Marcela Lagarde en diálogo coa 
Catedrática en Filosofía da USC, 
Maria Xosé Agra na Sala Capitol, 
ás 19.30.

A recoñecida antropóloga e 
investigadora Marcela Lagarde é 
autora de numerosos estudos de 
xénero, feminismo, desenvolve-
mento humano, autonomía das 
mulleres etc. Acuñou o termo  
‘feminicidio’ para describir a situa-
ción da violencia contra as mulle-
res en Cidade Juárez e que logo 
se estendeu por todo o mundo.

Acto na praza  
do Obradoiro
Venres 23. Ás 12 h na praza do 
Obradoiro.

Este ano queremos cubrir a 
praza do Obradoiro de negro, aínda 
que chova! Para iso convidamos os 
institutos do concello a participar 
nesta acción e a darlle voz ao ma-
nifesto contra as violencias. Tamén 
invitamos o colectivo LAG (Lara 
Buyo e Ana Corujo), que realizará 
una performance, “Ata que a morte 
nos separe”. Entre todas e todos 
cubriremos a praza de negro.

Mobilización feminista
Domingo 25
Sairemos ás rúas para apoiar a 
convocatoria de mobilización dos 
colectivos feministas na cidade.

CINEMA 
FEMINISTA
Sábado 24 e domingo 25,  
no Auditorio de Galicia
No marco do 25N, proxectaranse 
varias películas procedentes dos 
arquivos do Centro Simone de 
Beauvoir de París.

Sábado 24

19.30 h Sé fermosa e cala, 
 de Delphine Seyring,  
 1976.

Domingo 25

18.45 h Maso e Viso van en barco,  
 de Nadja Ringart,  
 Carole Roussopoulos, 
 Ioana Wieder, e Delphine 
  Seyring 1975.

20.00 h A marcha das mulleres  
 a Hendaia, Ioana Wieder  
 e Carole Roussopoulos,  
 1975.

 LIP: Monique et  
 Christiane de Carole 
  Roussopoulos, 1976.

 Violación conxugal  
 violación a domicilio,  
 Carole Roussopoulos e  
 Véronique Ducret, 2003.

Ademais, desenvolverase un ciclo 
específico que leva por nome 
“O presente é muller” no marco 
do programa WOMARTS e que 
ten como obxectivo visibilizar as 
mulleres cineastas e directoras. 
En varios espazos e durante varios 
días proxectaranse os filmes: 1048 
lunes/1048 lúas, Conversaciones 
alrededor de un piano que vino 
de Europa, Cabans. Mujeres 
en revolución, Julia y el zorro, 
Kazarken: En creusant, Khrusta/
Cisne de Cristal, La cena blanca de 
Romina, Las hijas del fuego, Luz 
Obscura, Marlina asasina en catro 
actos, Primas e Tempo Comun  
(ver programa en compostelacul-
tura.gal).

Venres 30

Na Casa das Mulleres  
Xohana Torres.

20.00 h Todas as mulleres  
 que coñezo, de Xiana 
 do Teixeiro, 2018.

Do persoal ao político, diferentes 
vivencias de mulleres evidencian 
o masculinizada e violenta que 
segue sendo a rúa hoxe en día. 
A través de tres conversas con 
amigas e estudantes de secund-
aria, a directora busca artellar 
un discurso sobre o medo que 
non fomente o medo, un discurso 
sobre a violencia que non resulte 
violento. Cine directo e horizontal, 
autocrítica e ruptura do relato. 
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