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Avui: Dia internacional de la dona
Vídeo https://youtu.be/Iobgyyi1tvE
Cançó: https://youtu.be/IhTOKqwXgzQ
Les dones es troben a la primera línia de la crisi de la COVID-19 com a treballadores de la
salut, cuidadores, innovadores i organitzadores comunitàries. També es troben entre les i els
líders nacionals més exemplars i eﬁcaços en la lluita contra la pandèmia. La crisi ha posat en
relleu tant la importància fonamental de les contribucions de les dones com les càrregues
desproporcionades que suporten.
Per això, aquest any, sota el tema "Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la
COVID-19", volem celebrar els enormes esforços que realitzen dones i nenes a tot el món per
forjar un futur més igualitari i recuperar-se de la pandèmia de la COVID-19.
https://interactive.unwomen.org/multimedia/feature/generationequalityrising/es/index.html
Tractar de promoure la justícia en el nostre entorn, treballar colze a colze, homes i dones,
per establir les bases d'una veritable igualtat són actituds vitals que haurien d'estar en el
nostre horitzó com a persones i, més encara, com a persones cristianes.

A contrallum: We Can Do It

Dimarts 9

Ampliar la imatge (cartell de 1943) i contrasta-la amb el text.
https://historia.nationalgeographic.com.es/medio/2018/01/25/wecan-do-it_784203a9.jpg
Ser forta no vol dir que la gent cregui que puc amb tot, deixar
de plorar o tornar-me insensible...
Ser forta vol dir creure en mi i en la meva capacitat de seguir
caminant durant les tempestes, és desenvolupar la capacitat de
caure un cop al dia i aixecar-me dos. És decidir que la vida val la
pena i que tinc dins meu tot el que necessito per viure-la bé, a
la meva manera. Ser forta és no permetre ser invisible.

Dimecres 10

Servir: Otras Miradas

“Ja no hi ha jueu ni
grec, esclau ni lliure,
home ni dona: tots
sou un de sol en
Jesucrist.”
(Gal 3, 28).

Premi Nacional d’APS modalitat Igualtat de Gènere 2018. CP Miguel de
Cervantes (13 centros educativos en red), Gijón, Asturias
https://youtu.be/IOulCHG_l2Y
Nens, nenes de Primària i adolescents de Secundària duen a terme
diverses accions per sensibilitzar la població entorn de la desigualtat de
gènere: denunciant, defensant, reivindicant, compartint sabers, captant
fons i ajudant a persones vulnerables, en aliança amb múltiples entitats:
Associació de Veïns i Veïnes, Unió de Botiguers, Consell de Dones,
Conseyu de Mocedá, Tertúlia Feminista Els Comadres, Mar de Boira,
Fundació Dones, Ajuda en Acció, APFA, CTIC. entre d'altres.
consultar el proyecto (per a profes)

Enfocar: Jesús i las dones

Dijous 11

Arriben a Sicar a Samaria i Jesús, cansat del camí, seu al costat del pou mentre els seus
deixebles van a la ciutat a comprar menjar. Era al voltant de l'hora sisena, ens diu l'evangelista,
migdia; una dona arriba a pouar aigua. No se'ns diu el nom de la dona, no arriba acompanyada
d'altres dones. Troba a un jueu desconegut que comença a parlar-li i que li diu "dona'm de
beure". Aquesta senzilla frase inicia un diàleg per iniciativa de Jesús. Un diàleg que des del seu
inici és "provocador", ja que aquest jueu desconegut no només s'atreveix a dirigir la seva
paraula a una samaritana, d'altra banda dona, sinó que li demana de beure. "Els jueus no es fan
amb els samaritans", ens diu l'evangelista explicant com és de peculiar la situació. Però amb la
seva iniciativa, amb la seva "provocació", Jesús aconsegueix que s'instauri un diàleg. En el seu
diàleg amb Jesús, ella el reconeix i se sent urgida a anunciar-lo als seus compatriotes, els quals
l'escolten i accepten la invitació de Jesús.
(ref Jn 4,3-42)
El moviment de Jesús va transcendir el patriarcat. En ell, les dones adquireixen visibilitat i, com
elles, els nens. Les dones eren part del moviment de Jesús i, dins de les primeres comunitats,
tenien un paper de lideratge. Amb la seva actitud lliure i creadora de noves relacions, Jesús
permet una nova realitat per a aquelles que no tenien visibilitat o valor.

Intuïcions: A voltes amb la Igualtat

Divendres 12

Vagi per endavant que sóc feminista. Per què sóc feminista? Per a mi és una qüestió que va molt
més enllà del fet de ser dona: perquè crec en la igualtat. La qüestió és: què és per a mi ser
feminista? Aquesta pregunta porta a la meva ment un consell que em va donar la meva mare i
que porto gravat a foc: “mai depenguis de ningú”. Pot semblar un consell una mica radical tret de
context, però deixeu-me que us el tradueixi: “ESTUDIA, això et farà lliure”.
M'he preparat a consciència per ser algú que estigui, no a l'altura dels homes, sinó del que el
món necessita. Mai no m’he vist paralitzada pel fet de ser dona. He estat com aquests cotxes
bojos de les ﬁres que, quan xocaven amb alguna cosa, rebotaven i seguien movent-se, buscant
altres trajectes. Però mai he frenat. Per a això m'he ﬁxat en moltes dones que, per a mi, sí que
són el prototip del feminisme.
–M'he ﬁxat en Santa Teresa, escriptora, mestra d'oració i primera doctora de l'Església. Es va
enfrontar contra els que la van titllar de boja i blasfema per usar la seva humilitat per preguntar
coses; la seva intel·ligència, per saber donar resposta al moment; la seva gosadia i empenta, per
“caminar sempre en veritat”.
–M'he ﬁxat en Madame Curie, guanyadora de dos Premis Nobel de la Ciència, única dona en
aquella magníﬁca Cinquena Conferència Solvay sobre l'estructura atòmica. La seva imatge
asseguda a primera ﬁla al costat de Max Planck i pròxima a Einstein, amb el seu monyo, les seves
cames creuades i un bonic mocador per al barret em resulta absolutament inspiradora.
–M'he ﬁxat en Victoria Díez, Teresiana que va morir afusellada, mestra lliurada a l'ensenyament en
els llocs més pobres. Les seves paraules “ànim, companyes, que la vida pot més” -poc abans de
la seva mort- són un crit d'esperança que encara podem fer nostre.
–M'he ﬁxat en Hellen Keller, escriptora i activista política muda i sordcega, i en la seva
professora, Anne Sullivan, que va veure en ella a l'ésser humà complet, i no a una nena
discapacitada.
–I m'he ﬁxat en la meva mare, i en tantes mares, autèntics motors de la llar, que van tenir el
coratge per escollir, potser no el que elles desitjaven, sinó el que veien que era necessari per
treure a les seves famílies endavant amb generositat, intel·ligència i moltíssima tendresa.
I em deixo a tantes dones... Dones que mai van veure en la seva sexualitat un impediment, sinó
que des d'ella es van llançar a construir un món millor per a tothom, sense exclusió. Aquest és el
meu desig. Sense mirar cap avall, sinó cap amunt i cap endavant. Que qui vol, i vol de veritat, pot
i ha de poder. Sense distreure'ns en «micro-assumptes» que ja s'aniran resolent.
Almudena Colorado. @pastoralsj

