Figures femenines en l'hinduisme, per Chimnayi
Ma

Figures femenines a les tradicions religioses
Continua la col·laboració entre el Monestir de Pedralbes i l’Oficina d’Afers
Religiosos (OAR), iniciada amb el projecte “Dones i religions:
l’espiritualitat com a punt de trobada”. S’estrena el vídeo resum de les
trobades que van tenir lloc ara fa un any al monestir amb 25 dones de
diferents tradicions religioses i espirituals i es presenta un petit cicle
d’activitats que tindrà lloc aquest juliol.
L’OAR treballa per donar a conèixer la pluralitat de creences i espiritualitats
que hi ha a la ciutat i té un coneixement profund de les diverses
comunitats, entitats i conviccions que fan de Barcelona una ciutat rica i
plural. El Monestir de Pedralbes és un lloc on les dones històricament han
viscut l’espiritualitat com a eix central de la seva existència; per tant, esdevé
d’una manera natural un punt de trobada de dones que, tot i que provenen de
tradicions culturals i creences diverses, viuen de manera espiritual el seu dia a dia.
Les dues entitats van unir esforços a principi de l’estiu passat per impulsar un
projecte de diàleg entre dones amb la voluntat d’emfasitzar la perspectiva
femenina dins de les tradicions religioses i espirituals, sovint invisibilitzada. El
projecte es va estructurar en quatre trobades prèvies, a porta tancada, que van
permetre intercanviar experiències, necessitats, expectatives i interessos de dones
de diferents conviccions i espiritualitats. En aquestes trobades, coordinades per la
periodista Txell Bonet, hi van participar voluntàriament 25 dones de conviccions
diverses, que són un reflex de la Barcelona actual, gran i plural en
religions, confessions i conviccions.
El dia 7 de novembre de 2019, amb la sala d’actes del Monestir de Pedralbes
plena, va tenir lloc la taula rodona-diàleg “Dones i religions: l’espiritualitat
com a punt de trobada”. L’acte va començar amb la presentació d’un vídeo
curt, testimoni de les trobades. La periodista Txell Bonet, moderadora de l’acte,
va explicar que “amb les trobades s’havia obert una porta” i va destacar “la
humilitat d’escolta i la generositat per donar” de totes les dones
participants. Les trobades van permetre “deixar constància de la veu pròpia de
les dones i escoltar-la”. En la taula rodona van participar algunes representants de
les trobades, com Sofia Bengoechea, Xantal Genovart, Adina Levin, Cristina
Monteys, Maria Rosa Ocaña, Pilar Quera, i d’altres que van formar part de la fila
zero de l’acte.
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Amb aquesta taula rodona-diàleg es va posar de manifest que el paper de la dona
espiritual ha estat moltes vegades difuminat, poc reconegut o ha
desaparegut. Destaquen algunes frases de les protagonistes que ho van posar de
manifest, tant en l’acte de novembre com en les trobades: “sembla que les dones
estem als marges”, “cal sortir de la invisibilitat, empoderar-nos”, “les dones són
imprescindibles en totes les comunitats de totes les tradicions religioses”,
“totes tenim les mateixes parets al davant”, “durant segles s’ha infravalorat el
femení, hem de recuperar-lo”.
Amb la voluntat de continuar el projecte i donar visibilitat a aquesta
important i valuosa espiritualitat femenina, el Monestir de Pedralbes i l’OAR
presenten dues iniciatives:
La publicació del vídeo resum, més extens, de les quatre trobades, en el
qual es recullen temes tan transversals per a totes elles com els lideratges,
l’imaginari social de la dona espiritual, l’espiritualitat femenina, les cures o
el binomi feminisme-religió. Ara fa un any d’aquests diàlegs dels quatre
grups de dones, i en ells es van posar sobre la taula temes que havien
de tenir, i han de tenir, veu pròpia, una veu femenina, ja que és aquesta
la que parla d’aquestes matèries comunes, que tenen lloc en aquests
“marges” de les tradicions religioses i espirituals.
El cicle “Figures femenines de les tradicions religioses”, que tindrà lloc
els dimarts de juliol, en quatre sessions, tres sessions telemàtiques i una
visita guiada presencial al Monestir de Pedralbes (en dos torns). Aquest cicle
sorgeix d’aquestes trobades que van tenir lloc ara fa un any al Monestir de
Pedralbes, en les quals una de les constants va ser la importància i la gran
aportació de les dones en totes les tradicions religioses i espirituals,
que moltes vegades l’imaginari social ha invisibilitzat o silenciat. La
voluntat és donar a aquesta gran font de saviesa femenina el valor
que es mereix. Algunes de les participants de les trobades explicaran el
paper d’algunes figures femenines, històriques i actuals, en la seva tradició
religiosa. Els atorgaran el valor i els donaran el lloc que els correspon en
l’hinduisme, l’islam, el budisme i el cristianisme catòlic. Serà una petita
pinzellada perquè tant el Monestir de Pedralbes com l’OAR tenen el desig de
continuar amb altres tradicions religioses presents en les trobades. Per
participar en aquest cicle cal inscriure-s’hi prèviament. Al programa
adjunt podeu consultar-ne tota la informació:
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Arxius adjunts
Figures femenines de les tradicions religioses
Resum:
Data: Els dimarts 7, 14 i 21 de juliol a les 18h (online). El dimarts 28 de juliol a les
16h i a les 17.30h
Horari: Els dimarts 7, 14, 21 i 28 de juliol
Observacions:
Per inscriure's a les sessions online: oar@bcn.cat
Per inscriure's a la visita guiada: reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
Preu: gratuït.
Email: oar@bcn.cat; reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
Aforament: Places Limitades.
Data de l'esdeveniment:
Dimarts, 7. juliol 2020 - 18:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
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Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona
Email:
oar@bcn.cat
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
Baixada del Monestir, 9
08034
Barcelona
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