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AQUEST ABRIL...
EL DIA DE SANTA JORDINA SEREM LES DRAGONES!   
Estrella Ramil Paz

Molt

s'ha escrit sobre la llegenda en què es basa aquesta meravellosa festa
catalana en la qual se celebra la lectura i l'amor per la literatura. Originalment una
llegenda en què la dona és una princesa que espera la rosa i la salvació d'un
temible drac pel seu cavaller. Una història després reinventada de diferents formes
per feministes que la converteixen en Santa Jordina .

Ens encanta com Catalunya s'omple de llibres i de flors, que la gent deixi els seus
treballs per anar a passejar i trobar-se amb una persona estimada per donar-li el
regal. El gaudim, però quan anem passejant pels carrers enmig de tot aquest colorit
de roses (blaus, verds, marrons, negres...) no podem evitar pensar en els centenars
de productes químics contaminants que porten i en qui els treballa. I ayyy!!! Se'ns
comencen a regirar els budells i ens enrecordem de com la indústria multinacional
de les flors situades a Kenya o Etiòpia (primer i segon país exportadors de flors a
Europa), o en altres països com Colòmbia i Equador, explota a les dones, la
principal mà d'obra d'aquesta indústria. Dones kenyanes, etíops, colombianes,
equatorianes, amb els seus cossos esgotats i contaminats. Pensem en immensos
territoris desallotjats de la producció alimentària per produir productes de luxe o en
la quantitat d'aigua que es gasta en detriment de l'aigua per al consum de les seves
poblacions. Els nostres estómacs comencen a regirar-se. Se'ns ve al cap què
passarà amb la indústria de flors d'aquí mateix, del Maresme, què passarà si es
signa el TTIP amb el nostre ja pobre camp?
Intentant donar-nos un respir, ens anem a les parades de llibres. Aquesta part ens
agrada molt més. Passejem i xerrem, però tampoc podem evitar pensar en, com
només un 20% dels llibres publicats són escrits per dones, mentre que un 64% de
les persones que els llegim som dones o la majoria de les llibreries estan portades
per dones? I per què només 3 dones escriptores a la RAE contra 40 homes? I
ahhgggg!!! Ens comença a sortir foc per la boca! I ja no volem saber res de Santa
Jordina tampoc, volem ser les dragones i cremar-ho tot. Però això sí, dragones
cultes, cultes de la cultura popular de les dones, si us plau.
I així, us recomanem per a aquest any diverses publicacions que compten amb la
veu en primera persona de les dones com a principals protagonistes. Dones
"corrents", dones que diuen, dones que relaten, dones que amb les seves històries
ens porten literatura de vida. Són veus individuals transmeses a través de les veus
col·lectives d'organitzacions feministes o de dones. Veus que ens deixen la seva
memòria, aquesta memòria que, d'alguna manera, forma part de la memòria
històrica de totes les dones. Veus que, quan parlen, cremen amb el seu foc els
nostres cors. Veus d'altres dragones com nosaltres.

Entre elles us recomanem:

Yo soy voz de la memoria y
cuerpo de la libertad

La verdad de las mujeres
víctimas del conflicto armado
en Colombia

(Colectiva Actoras de Cambio,
Guatemala 2011)

(Ruta Pacífica de Mujeres,
Colòmbia 2013)

9 històries de vida que s'inscriuen en un
procés de recuperació de la memòria en
el qual dones maies van decidir trencar el
silenci i curar les ferides deixades pels
crims sexuals comesos sistemàticament
contra elles durant la guerra en aquest
país. Les seves històries formaran
després la base d'un altre llibre: "Tejidos
que lleva el alma", que també us
recomanem.

Informe basat en l'experiència de més de
1000 dones entrevistades en el projecte
de Comissió de la Veritat i Memòria de
Dones

Colombianes.

d'experiències

narrades

Es

tracta

en

primera

persona, d'un grup ampli de dones de
diferents regions del país que han estat
víctimes de greus violacions de drets
humans i que han sobreviscut en el

+ LLEGIR LLIBRE EN PDF

context històric de guerra interna que va
castigar durant dècades a Colòmbia.
+ LLEGIR LLIBRE EN PDF

Así cuentan la historia.
Mujeres y memoria emberá

El moviment feminista com a
subjecte de construcció de la
democràcia

(Centro de Cooperación al Indígena
CECOIN, Colòmbia 2013)

(Col·lecció Cooperacció,
Barcelona 2014)

Relats de dones emberà que busquen
recuperar la història i l'experiència de les
emberà chamí, que amb els seus records
ensenyen sobre la vida de les seves
comunitats i sobre la forma com han
participat en la construcció de les seves
organitzacions. En les seves veus la
història s'alimenta tant de dolor com de
felicitat.

Memòria fruit de les Jornades entre
feministes del Magreb i de Catalunya que
van tenir lloc a Barcelona l'any 2014. Es
van

compartir

i

es

recullen

les

experiències i els aprenentatges que hem
anat fent les feministes sobre estratègies
d'enfortiment de les democràcies a la
Mediterrània, així com visibilitzar el paper
dels

+ LLEGIR LLIBRE EN PDF

moviments

feministes

a

la

construcció d'aquestes democràcies.
+ LLEGIR MEMÒRIA EN PDF
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CONFERÈNCIA

TROBADA

DIÀLEG

'LA LLUITA
CONTRA EL TTIP
DES DEL
FEMINISME'

TROBADA DE
ADIS I
COOPERACCIÓ
L'Associació de Dones

DIÀLEG SOBRE
EDUCACIÓ
POPULAR
FEMINISTA

Conferència de Silvia

Immigrants

Activistes de

Federici i Carmen

Subsaharianes (ADIS) es

Mesoamérica i

Murias en la qual es

reunirà amb

Catalunya compartiran

pretén trencar esquemes

Cooperacció en una

experiències d'Educació

i posar les bases per a

jornada de treball per

Popular Feminista (#EPF)

un debat en clau

construir una agenda

i facilitaran un diàleg per

feminista sobre l'actual

pròpia.

analitzar com es generen

imposició del Tractat
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i enforteixen processos

Transatlàntic de Comerç i

formatius que

Inversions que s'està

FORMACIÓ

negociant entre la U.E i

contribueixin a la
construcció del poder

els EUA.

col·lectiu de les dones en
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el context actual.

a l'Espai contrabans
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#NOalTTIP

a LaFede.cat

SANTA JORDINA

ESCUELA
POPULAR DE
ECONOMÍA
FEMINISTA
Estem molt contentes
d'haver començat
aquesta setmana el curs

A SANTA
JORDINA, NO AL
TTIP!

virtual de l'Escola Popular

Punts de llibre que

Comencem a intercanviar

denuncien els impactes

coneixements i

en el sector cultural del

experiències amb el

TTIP. Si voleu col·laborar

primer mòdul: "Parlem de

distribuint els punts de

nosaltres".

llibre per tot el territori

#feministaipopular

de
#EconomiaFeminista!

català el 23 d'abril, envia
un mail a
barcelona.no.ttip@gmail
.com
#NOalTTIP

AUDIOVISUAL

A Cooperacció volem comptar amb
tu per seguir donant suport als
drets i llibertats de les dones!
I per fer-ho possible pots
col·laborar amb nosaltres fent-te
sòcia o fent una donació
puntual.

L'ENFOCAMENT DE
L'APODERAMENT
Conversa de Clara Murguialday
amb Estrella Ramil Paz.
Vídeo gravat i editat per Bárbara
Boyero Rabasco.
Si voleu saber més sobre
l'enfocament de l'apoderament, les
diferents interpretacions i usos
durant les últimes dues dècades en
el camp del desenvolupament i la
cooperació internacional, podeu
llegir el llibre "Reflexions
feministes sobre l'apoderament
de les dones".

PARTICIPA!

Copyleft © ©2016 Cooperaccio, Reconeixement - No Comercial (by-nc).
Reps aquest email perquè estàs subscrita a la nostra butlletinA.
Recorda que pots actualitzar les teves preferències o deixar de rebre la nostra butlletinA quan vulguis.

