
APERTURA DE MULLERES COMÚNS SINGULARES 

Cando erades pequenos, buscando nos folletos de xoguetes o agasallo que 

iades pedir para o voso aniversario, atopabades:  

 Ese coche policía que dirixía un neno moi concentrado,  

 A cociña con todo luxo de detalles para facer suculentas comidas que 

mostraba a unha nena moi feliz,  

 O helicóptero con luces que entusiasmado teledirixe un neno 

 O armario de madeira con percha e caixóns para gardar a roupiña da 

moneca que unha nena suxeita nos brazos. 

 O circuíto de carreiras con intelixencia artificial onde aparece un 

rapaz concentrado na velocidade do seu coche. 

 O cocheciño, iso si, con suspensión, acolchado, con bandexa, bolso e 

parasol, para levar esa moneca que chora se lle quitas o chupete. 

Se por outra banda, o que buscabades era disfrazarvos, seguro que 

veredes: 

 Para o neno: o médico, o valente guerreiro ou o príncipe azul, mentres 

que para a nena, mellor, de enfermeira, bela doncela ou de doce 

princesiña que, apresada polo malvado, espera a chegada do seu 

príncipe salvador. 



Os xoguetes non teñen sexo, limitar as diversións dos nenos e das nenas 

crea un mundo de diferenzas sexistas. 

Somos iguais ante a lei pero aínda falta a igualdade ante a sociedade, ante 

o mundo laboral, ante as relacións de parella,.... Moitas e moitos loitaron, 

dando incluso a súa vida, contra estas diferenzas.  

Aquí coñeceredes a mulleres da nosa contorna, comúns e singulares, 

traballadoras en postos que, aínda hoxe, son maioritariamente 

desempeñados por homes. Escoitádeas, porque o seu tesón levounas a 

estar onde están. Estou convencida que hoxe nos darán máis forza para 

continuar a construír un mundo onde as mulleres e os homes convivan en 

igualdade. 

Moitísimas grazas polo súa desinteresada participación, o seu entusiasmo 

por estar aquí con nós e a súa xenerosidade. 

Moitas grazas tamén ás mulleres da ANPA “As Briñas”  que fixeron 

posible este evento, grazas pola vosa implicación, polo voso traballo e pola 

vosa ilusión. Grazas tamén a Manuela, coordinadora da biblioteca, que 

xuntou as forzas que fixeron posible a actividade. 

Espero que o gocedes. 
      16 de Maio de 2017 


