
 

 

"Mulleres maias unidas, queremos 
ensinar, queremos aprender" 
 
Desde o día 1 ao 15 de outubro 

 

a exposición de fotografía "Mulleres maias 
unidas, queremos ensinar, queremos aprender" estará no Fogar do Maior A 
barreira 3, 32660 (ALLARIZ) 

Despois seguirá rotando polos restantes concellos de toda Galicia para achegar á 
sociedade galega a cultura maia e as súas reivindicacións como pobo indíxena 
que desde hai moito tempo loita polo recoñecemento dos seus dereitos.  
 
A exposición contén 50 imaxes realizadas por mulleres indíxenas 
guatemaltecas que mostran desde unha rigorosa perspectiva de xénero, a 
realidade cotiá a partir da súa propia experiencia. O catorce  protagonistas 
recibiron un curso de fotografía documental como ferramenta para contar a súa 
historia e as das súas comunidades: María del Mar, El Triunfo, La Verde e 
Aztlán. O propósito da mostra é romper con estereotipos e prexuízos que crean 
unha subxectividade única e estática da muller indíxena. 
 
     Dita exposición forma parte do proxecto de sensibilización “Coñecendo vos 
pobos, achegando culturas” financiado pola Xunta de Galicia e levado a cabo en 
Galicia polas ONGD’s: ARQUITECTOS SEN FRONTEIRAS, ACSUR LAS 
SEGOVIAS GALIZA, SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL e FARMAMUNDI 
GALICIA. Ditas organizacións tamén levan a cabo un Programa de Cooperación 
Integral na zona chamado Oxlajuj T’zikin. 
 
Elas son mulleres fortes e viviron. Máis do que nos imaxinamos. Elas desexan 
seguir aprendendo porque saben que o coñecemento é a base do crecemento 
como sociedade sen perder as súas raíces. Foron mulleres receptivas, libres, 
iluminadas. E a realidade non ensombrece a beleza das imaxes que nos 
mostran, son tan dignas como elas. (Adriana Leira, facilitadora do curso).  
 
As imaxes seguirán o seguinte percorrido (as datas actualizaranse na nosa 
páxina web: http://galicia.asfes.org/) 
 
Cambados (centro A Mercé)  
Xinzo de Limia (Casa da cultura) 
Padrón (Sala de usos Múltiples do Auditorio Campo do Souto S/n)   
Palas de Rei (Centro comarcal de Ulloa)  
Guitiriz (Casa Habaneira)  
Camariñas (Centro cultural)  
Malpica ( Centro Cívico Rúa Ventorrillo,  s/n 15113 Malpica de Bergantiños)  
Verín (Casa do Escudo)  
A Coruña (Fórum Metropolitano/facultad de Socioloxía) 
Allariz (Fogar do Maior: A Barreira, 3) 



 

 
Cangas (Casa da Xuventude) 
Bueu (Sala Amelia Domínguez Búa) 
Poio (Casa Rosada: Domingo Fontán 4, A Barca)  
Portomarín (Casa da Cultura)  
Sarria (OMIX) 
 
Para máis información: sensi.galicia@asfes.org, 626290066 
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