
Desde o IES Pintor Desde o IES Pintor ColmeiroColmeiro
seguimos a seguimos a dicirdicir

¡¡¡¡NON!!NON!!
áá violencia domviolencia doméésticastica



Contra a violencia de xénero
Actrices, deportistas e 

presentadoras posaron para 
unha exposición do 
Instituto da Muller, 

“18 segundos”, 
un alegato contra a violencia 

en contra das mulleres.



Nada Nada fixechesfixeches para para 
ser maltratada, ser maltratada, 
non te culpes....non te culpes....



Es bonita, non Es bonita, non éé un un 
delictodelicto, no , no testes porque ir porque ir 
fea porque el o fea porque el o queiraqueira..
Non mereces o Non mereces o seuseu mal mal 
trato, por mostrar a trato, por mostrar a ttúúaa
belezabeleza........



HAI LABAZADAS QUE NON SE HAI LABAZADAS QUE NON SE 
MARCAN, PERO QUEDAN MARCAN, PERO QUEDAN 
DENTRO, DIO A TDENTRO, DIO A TÚÚA MIRADA.A MIRADA.



O sangue que 
agroma da túa
boca, será a túa
forza para dar 

ese paso 
adiante que 
tanto temes, 

atrévete, 
e non sangrará

máis.



Perdes un 
fillo, 

pero non te 
perdas máis

ti ao seu
lado, 

poderás ter
máis se te 

afastas.



O anel que levas non te suxeita a recibir inxustizas, 
quítaa, dáte valor, e vive lonxe del. 

Permite que a túa vida floreza de novo



Os Os negrnegróónsns do do 
corpocorpo pasarpasaráán, pero n, pero 
os da alma tardan os da alma tardan 
mmááisis, pide , pide axudaaxuda e e 

trata de que se trata de que se 
curen.curen.



XaXa non non haihai
cicatrices cicatrices 
externas, externas, 

pero as de pero as de 
dentro dentro 
quedan quedan 

para para 
sempresempre..



Fuxíu a 
alegría, 

só asoma 
o medo, 

pero saca 
forzas da 
fraqueza

que 
podes, 
toda a 
forza

está en 
ti.



Un embarazo 
non é obstáculo 

para unha
separación se é

necesaria, 
o teu fillo

merece medrar 
en amor, no 

desamor e libre 
de traumas.



Por Por mmááisis que te que te 
maquilles o maquilles o mazmazóónn
seguesegue debaixodebaixo e e nana

ttúúaa mirada......mirada......
non escondas o que non escondas o que 
che che doedoe, , dendenúúnciaonciao..



Non esperes verte acorralada, nin o segundo disparo na tempa, 
foxe de aí e se non podes berra ata quedar sen voz, alguén oirá.



Ninguén merece o teu sangue derramado gratuítamente,
nin a soga no teu pescozo, xamais o suicidio,

loita e vive.



ÉÉ tempo de tempo de 
reflexireflexióón, n, 
medita, medita, 

valora a valora a ttúúaa
situacisituacióón, n, 
pero non pero non 
temas, temas, 

non estnon estáás s soasoa, , 
adianteadiante..



Nada de máscaras, é hora de dar a cara, non 
de calar, 

non de disfrazar as situacións, BASTA XA.



Buscaches
mil razóns
para calar, 

pero xa
non podes 

máis.



Por favor non 
esperes máis, 

un día secciónate 
a xugular e outro

irá directo ao
corazón.

¡ESPERTA XA!





LAVA  A TLAVA  A TÚÚA CARA A CARA 

LAVA A TLAVA A TÚÚA ALMA A ALMA 

EMPEZA DE NOVO EMPEZA DE NOVO 
BORRA TODO ISO DE TIBORRA TODO ISO DE TI

¡¡¡¡¡¡¡¡VIVE!!!!VIVE!!!!


