L’arxiu

onèixer i transmetre la saviesa
de tantes dones... Canal youtube de

la Fundación Juan March

Des de fa uns mesos grups diversos de dones creients han començat a preparar un acte per al diumenge 1 de març a Barcelona. Es tracta de la Coordinadora
de Dones Creients 8M, que es va reunint
per gestar una concentració que doni veu
a les dones en el si de l’Església. El treball
és horitzontal, assembleari, plural... amb
la força de dones grans i amb l’empenta
i imaginació de les joves. Una manera de
fer creativa, lúcida, dialogada...

Els canals de youtube permeten
accedir des de casa a múltiples videos de conferències a les quals
ens resulta impossible ser-hi físicament.
Us recomano el canal
youtube
de
la Fundación
Juan March,
que sol tocar
temes de vegades
molt
erudits, però
sempre ben
tractats, encara que en
la forma d’expressió estan
allunyats de la relaxada forma en
què la major part de les nostres
entitats munta actes culturals. Vull
dir que potser haureu de suportar
una manera de fer que us pot semblar pedant. Però no us deixeu enganyar: ni pel nom de la Fundación
ni per les formes. Hi ha algunes
joies ben interessants. Us reco-

Es farà una acció reivindicativa al carrer
i l’elaboració d’un manifest. Serà just una
setmana abans del 8M, perquè aquell dia toca estar al carrer en les manifestacions convocades arreu per celebrar el dia de la dona, amb tantes altres, des de la
diversitat i la pluralitat...
Altres ciutats de l’Estat estan mirant d’afegir-se a la iniciativa barcelonina: Madrid, Saragossa, Galícia...
Si ets una dona cristiana sensible a la lluita contra la discriminació de gènere,
estigues atenta: ens trobarem, serem moltes per fer sentir la nostra veu dins i
fora de l’Església.
És el moment de deixar sentir la nostra veu, de fer pública la denúncia de la desigualtat en el si de l’Església i de manifestar que somiem, volem i lluitem per una
Església d’iguals que tracti tothom com Jesús els tractava!
Apa, apunta-t’ho a l’agenda i reserva’t el dia 1 de març per sortir al carrer i mostrar que es pot ser feminista i creient... I que moltes hem arribat al feminisme des
de la radicalitat del missatge de Jesús que mirava les dones com a iguals. Que
siguem moltes!

PÀGINA

tores romàntiques,  
Concepción Arenal i Emilia Pardo
Bazán, ...
Hi ha també molts concerts i els
temes artístics, polítics, socials,
més diversos. Una bona font sens
dubte i un estímul per pensar.
Mercè Solé
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mano, per exemple, les conferències sobre dones escriptores de la
professora Anna Caballé, com les
de Concepción Arenal, les escrip-
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ones creients, reserveu-vos l’1
de març
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