FIGURES FEMENINES DE LES
TRADICIONS RELIGIOSES
ACTIVITAT ORGANITZADA PER L'OFICINA D'AFERS
RELIGIOSOS I EL MONESTIR DE PEDRALBES

SESSIONS ON-LINE
FIGURES FEMENINES DE L'HINDUISME - Chinmayi Ma
DIMARTS 7 DE JULIOL 18h
FIGURES FEMENINES DE L'ISLAM - Wafae Moussaui
DIMARTS 14 DE JULIOL 18h
FIGURES FEMENINES DEL BUDISME - Montse Castellà
DIMARTS 21 DE JULIOL 18h

VISITA GUIADA
FIGURES FEMENINES DEL CRISTIANISME CATÒLIC
Visites guiades al Monestir de Pedralbes:
Pedralbes, un escenari femení de poder
DIMARTS 28 DE JULIOL 16h i 17.30h

ACTIVITATS GRATUÏTES. AFORAMENT LIMITAT
MÉS INFORMACIÓ: barcelona.cat/oficina-afers-religiosos

"Figures femenines de les tradicions religioses" és un cicle de
quatre sessions, organitzat pel Monestir de Pedralbes i l'Oficina
d'Afers Religiosos, en el qual dones de diferents conviccions
espirituals explicaran la importància i el paper d'algunes figures
femenines en la seva tradició religiosa. Posaran en valor
aquestes fonts de saviesa, atorgant i definint la importància que
tenen
algunes
de
les
dones,
històriques
i
actuals, en l'hinduisme, l'islam, el budisme i el cristianisme
catòlic.
Aquest cicle consta de quatre sessions independents. Cal
inscripció prèvia per a cadascuna de les sessions a les que es
vol assistir:
SESSIONS ON-LINE (45 minuts): enviant un correu electrònic a
oar@bcn.cat facilitant nom, cognoms i correu electrònic. Un cop
feta la inscripció, el mateix dia de la sessió es facilitaran les
instruccions i un enllaç a Hangouts Meet de Google per poder
assistir-hi. La sessió és gratuïta i en directe. NO realitzeu
enregistraments ni fotografies.
VISITES GUIADES (60 minuts, aforament limitat): enviant un
correu electrònic a reservesmonestirpedralbes@bcn.cat o trucant
93 256 34 27, indicant la visita de les 16.00h o la visita de les
17.30h.
Chinmayi Ma és presidenta de l'Associació Shiva-Shakti-Om.
Practicant iniciada en el ritual tradicional hindú-diksha, compta
amb vint anys d'estudis i de pràctica espiritual. Col·labora en
diferents projectes relacionats amb la pràctica del ioga,
l'espiritualitat de l'hinduisme, l'estudi de textos espirituals o la
meditació.
Wafae Moussaoui és musulmana nascuda a Barcelona graduada
en psicologia i amb un màster en intervenció psicosocial per la
Universitat de Barcelona. Ha sigut membre del Centre Cultural
Islàmic Català i voluntària a la ONG Islamic Relief.
És ferma
defensora dels drets humans, i de l'equitat entre les dones i els
homes des d'una perspectiva islàmica.
Montse Castellà i Olivé és membre de Trafil, grup de recerca de
la UAB dedicat a la traducció i a la transferència cultural del
budisme tibetà, cofundadora i actual vicepresidenta de la
Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes i presidenta de
Sakyadhita Spain, associació internacional de dones budistes. És
traductora i editora de textos budistes, instructora de meditació i
autora
de
nombrosos
articles
sobre
budisme
i
diàleg
interreligiós.

