
SESSIONS EN L ÍN IA

FIGURES FEMENINES DEL CRISTIANISME CATÒLIC 
Neus Forcano i Aparicio

Dimarts, 9 de març, a les 18.00 h

FIGURES FEMENINES DEL JUDAISME
Débora Malamud

Dimarts, 16 de març, a les 18.00 h

FIGURES FEMENINES DEL CRISTIANISME EVANGÈLIC
Betsy Bankole

Dimarts, 23 de març, a les 18.00 h

VISITA AL REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES
Visita lliure, amb reserva prèvia 

ACTIV ITATS  GRATUÏTES .  AFORAMENT L IMITAT
MÉS INFORMACIÓ A: barcelona.cat/oficina-afers-religiosos

FIGURES FEMENINES DE LES 
TRADICIONS RELIGIOSES 

(segona edició)

ACTIVITAT ORGANITZADA PER L’OFICINA D’AFERS 
RELIGIOSOS I EL REIAL MONESTIR DE 

SANTA MARIA DE PEDRALBES

http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos


«Figures femenines de les tradicions religioses (segona edició)» 
és una nova edició del cicle iniciat el juliol del 2020, 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 el cristianisme 
catòlic, el judaisme i el cristianisme evangèlic.

Aquest cicle consta de tres sessions en línia independents (45 minuts. Plataforma 
Hangouts Meet de Google) i una visita al Monestir de Pedralbes. Cal inscripció 
prèvia per a cadascuna de les activitats a què es vol assistir:

SESSIONS EN LÍNIA

Per a la inscripció envieu un correu electrònic a activitatsoar@bcn.cat indicant-hi: nom, 
cognoms i correu electrònic. S’accepten inscripcions fins el dia anterior a la sessió. 
Un cop feta la inscripció, el mateix dia de la sessió es facilitaran les instruccions 
i l’enllaç corresponent per la connexió. La sessió és en directe i no quedarà 
enregistrada. Us preguem que NO realitzeu enregistraments ni fotografies. 

VISITA LLIURE AL REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA
DE PEDRALBES

Per gaudir de la visita gratuïta és imprescindible fer reserva prèvia trucant al 
telèfon d’informació i reserves: 932 563 427 (de dilluns a divendres de 10.00 a 
14.00 h), a partir de l’endemà d’assistir a la sessió virtual.

NEUS FORCANO I APARICIO
Professora de llengua i literatura, membre de l’Associació Europea de Dones per a 
la Recerca Teològica (ESWTR) i de la plataforma Alcem la veu.

DÉBORA MALAMUD
Docent, periodista especialitzada en drets humans i membre de la comunitat jueva 
progressista Bet Shalom.

BETSY BANKOLE
Directora de Comunicació de la International Church of Barcelona.
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