Mira, descobreix, implica’t
Setmana del 2-6 de març de 2020
Dilluns, dia 2
Hem iniciat la Quaresma, temps d’interioritat, de retrobament personal, de recerca de sentit del que fem i
del que som. És un temps de descoberta per valorar la vida i estimar-la. De vegades no tenim temps per a
res i ni tan sols ens adonem del que succeeix al nostre voltant, d’allò que passa als nostres companys i
família ... Al nostre davant podem veure les petjades d’una persona que va viure intensament la vida, que
ens dona la ma i ens invita a fer camí: Jesús
Mira, para’t, descobreix i implicat (vídeo de 3’50)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=i8LU0hW4Wzg

Dimarts, dia 3
Vivim en una societat moderna, tot i que hi ha temes com el masclisme o el racisme que estan normalitzats
encara que no hauria de ser així. També hi ha temes tabú dels que no ens atrevim a parlar per por a com
reaccionarà la societat. Aquest vídeo ens mostra que hem d’intentar parar allò que ens molesta en comptes
de deixar-ho passar.
https://www.youtube.com/watch?v=JYxQHT7KYiM

Dimecres, dia 4
Encara que vivim en una situació avançada, avui en dia les dones vivim “micromasclismes” i també
masclismes gens dissimulats que es veuen reflectits en el nostre dia a dia. Les cançons que escoltem, els
comentaris despectius per la manera de vestir, de fer o de ser. La nostra societat necessita fer un canvi
immediatament, òbviament el feminisme ha progressat amb el pas dels anys però encara queda molt a fer.
Cap dona ha de tenir por a sortir de casa tant sigui de dia o de nit, cap dona ha de deixar de vestir com
vulgui per por del que li puguin dir. La nostra generació és la que ha de canviar la historia i portar-nos a un
futur feminista.
https://www.youtube.com/watch?v=uhE8dV0KjbE

Dijous, dia 5
Aquest experiment social tracta d’unes persones que són convocades per una persona de color per fer un
càsting. Després se n’adonen de que no és un càsting sinó que han de llegir una sèrie de paraules racistes, i
aleshores ells es neguen ja que saben que la persona es pot ofendre. Després es disculpen per haver dit
aquestes paraules.
https://www.youtube.com/watch?v=QTYeOe4jIKo
Divendres, dia 6
Una de cada tres dones pateixen violència de gènere. Aquesta dona, per exemple, va ser víctima d’aquest
tipus de violència, i explica que és difícil sobreviure a una situació com aquesta. En aquest vídeo ens
presenta la seva experiència.
https://www.youtube.com/watch?v=I4TSXVPr8_8

