
INSCRIU-TE!    oar@bcn.cat, facilitant NOM, COGNOMS i 
CORREU ELECTRÒNIC (inscripcions fins 1 hora abans de la sessió)

Dimecres 27 de maig (18.00 a 19.15 h)
 
L'OAR #desdecasa:
EL NOVÈ MES DE L'ANY, EL RAMADÀ
SESSIÓ ON-LINE
 

ACTIVITAT ORGANITZADA AMB ESPAI AVINYÓ-LLENGUA I CULTURA

A càrrec de:
ARIADNA SOLÉ ARRARÀS (OAR)
 

Debat: UASSIMA BOUTALISS, AHMED NASSER EL ALAOUI, CRISTINA
VILAPLANA i HOUSSAIN LABRASS

Vols conèixer breument l'islam? I el Ramadà?
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Tanquem aquesta segona edició del cicle "L'OAR #desdecasa", amb una
sessió una mica diferent. "El novè mes de l'any, el Ramadà" ha estat
organitzada conjuntament amb Espai Avinyó-Llengua i Cultura i
conclou, també, una activitat que ha consistit en quatre converses
prèvies en streaming. Quatre veus integrants de les comunitats
musulmanes de Barcelona han parlat, en primera persona i en directe
des de diferents plataformes digitals, sobre aspectes al voltant del
mes sagrat del Ramadà.
 
En aquesta sessió de l'OAR #desdecasa, comptarem amb una breu
introducció sobre l'islam a càrrec d'Ariadna Solé Arraràs, tècnica de
l'OAR, i seguirà un petit debat amb les quatre persones protagonistes
de les converses: Uassima Boutaliss (portaveu i encarregada de
comunicació del Centre Cultural Islàmic de Sants), Ahmed Nasser El
Alaoui (portaveu de Joventut Multicultural Musulmana), Cristina
Vilaplana (educadora social i membre de l’Associació de Dones
Musulmanes a Catalunya) i Houssain Labrass (professor d'àrab
i president de l’Institut Teològic d’Estudis Islàmics).
 
En el debat parlarem sobre diverses qüestions al voltant del Ramadà
que van sortir en els directes i d'altres que van quedar en el
tinter. Què és el Ramadà? Quin sentit té dins l'islam? Quina
rellevància té en la vida comunitària? Quines implicacions té
celebrar-lo en el nostre context? Com s'ha vist afectada la
celebració d'aquest any per l'actual crisi sanitària?
 
Un cop feta la inscripció, el mateix dia de la sessió us facilitarem
les instruccions i un enllaç a Hangouts Meet de Google per poder
assistir-hi. 
 
La sessió és gratuïta i en directe. Us preguem que NO realitzeu
enregistraments ni fotografies. 
 
 
 Per informació de noves activitats de l'OAR pareu atenció al web! 

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/

