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Textos / Rituals /Textos / Rituals /
TransmissióTransmissió
7 i 8 d'octubre7 i 8 d'octubre
 de 2021 de 2021
Ho organitza:  Ho organitza:  
OFICINA D'AFERS RELIGIOSOS  OFICINA D'AFERS RELIGIOSOS  
I REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA  I REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA  
DE PEDRALBESDE PEDRALBES

Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
Comissària: Montse Castellà i OlivéComissària: Montse Castellà i Olivé
Conductora: Txell Bonet Conductora: Txell Bonet 



Les jornades "Fe(r) i dones" estan destinades a visibilitzar Les jornades "Fe(r) i dones" estan destinades a visibilitzar 
i valorar el paper de les dones a les diferents conviccions, i valorar el paper de les dones a les diferents conviccions, 

creences i tradicions religioses i espirituals.  creences i tradicions religioses i espirituals.  

En aquesta primera edició, les jornades se centraran En aquesta primera edició, les jornades se centraran 
en com els textos, els rituals i la transmissió religiosa en com els textos, els rituals i la transmissió religiosa 
i espiritual són entesos i viscuts des de les diferents i espiritual són entesos i viscuts des de les diferents 

perspectives de les dones en diverses tradicions.perspectives de les dones en diverses tradicions.

Fe      i DonesFe      i DonesRR 20212021JornadesJornades

Dijous 7 d'octubreDijous 7 d'octubre

De 15.30 a 16 h  
→ Benvinguda i obertura de les jornades.

De 16 a 18 h  
→ Taules de reflexió “Textos/ 
rituals/ transmissió”. Dinàmica 
participativa amb l'assistència 
de dones de diferents comunitats 
religioses i de diferents conviccions 
de Barcelona, amb l'objectiu de 
reflexionar conjuntament al voltant 
dels tres temes als quals es dedica 
l'edició d'enguany.
Dinamitzadores: Neus Forcano, 
Chinmayi Ma i Sofia Bengoetxea.
     Assistència només amb invitació.

De 16 a 18 h  
→ Visita guiada “Pedralbes, 
un escenari femení de poder”. 
Recorregut que ens apropa a la 
història del Monestir de Pedralbes 
a través de la figura de sis dones 
que al llarg de gairebé set segles 
habitaren el monestir de Pedralbes. 
Dones poderoses que dirigiren la 
comunitat, controlaren el patrimoni 
del monestir i exerciren el seu poder 
i influència més enllà de la clausura. 

→ Pausa.

De 18.15 a 19.30 h 
→ Tallers. Compartint els seus 
coneixements i experiència, tres 
talleristes proposen activitats 
pràctiques en què les persones 
assistents podran treballar amb 
exemples concrets i experimentar 
la interpretació de textos sagrats, 
la pràctica ritual i la música com 
a mitjà de transmissió de la fe. 
· “Lectura i interpretació de textos”. 
Conduït per Yaratullah Monturiol.
· “L'art dels rituals”. Conduït 
per María Prieto Manzanares.
· “Transmissió a través del 
cant i la música”. Conduït per 
Abidemi Adebayo-Adenagbe 
i Dora Okereka, membres del 
1st African Gospel Choir.

De 18.15 a 19.30 h 
→ Visita guiada “Pedralbes, 
un escenari femení de poder”. 
Recorregut que ens apropa a la 
història del Monestir de Pedralbes 
a través de la figura de sis dones 
que al llarg de gairebé set segles 
habitaren el monestir de Pedralbes. 
Dones poderoses que dirigiren la 
comunitat, controlaren el patrimoni 
del monestir i exerciren el seu poder 
i influència més enllà de la clausura.

→ Pausa.

De 19.30 a 20 h  
→ Posada en comú de les conclusions de les taules  
de reflexió i tancament del primer dia de les jornades.

Divendres 8 d'octubreDivendres 8 d'octubre

De 15.30 a 16 h  
→ Benvinguda institucional 
i presentació del recull de 
conclusions del dia anterior. 
(també per streaming al canal de 
Youtube del Monestir de Pedralbes)

De 16 a 18 h  
→ Reflexions i diàleg “Llegir, fer 
i transmetre en clau de dones” 
(també per streaming al canal de 
Youtube del Monestir de Pedralbes). 
Tres dones vinculades a diferents 
tradicions dialogaran entorn  
de les temàtiques de les jornades 
d'enguany a partir de les aportacions 
recollides el dia anterior. Totes tres 
són pensadores reconegudes  
en l'àmbit internacional, expertes  
en l'estudi de les seves tradicions  
i també en la reflexió sobre el paper  
i el valor que hi tenen les dones.
Intervenen: 
· Lama Guelongma Tsondru
· Teresa Forcades i Vila
· Asma Lamrabet

De 18 a 18.15 h  
→ Cloenda institucional.  
(també per streaming al canal de 
Youtube del Monestir de Pedralbes)

→ Pausa.

De 18.30 a 20 h  
→ Concert i lectura de textos.  
A càrrec de: 
· Tarta Relena 
· Marta Millà

https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
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Montse Castellà i Olivé. Traducto-
ra i editora de textos budistes, és auto-
ra de nombrosos articles sobre dones i 
tradicions espirituals. Ha estat mem-
bre de Trafil, grup de recerca a la UAB 
dedicat a la traducció i a la transferèn-
cia cultural del budisme tibetà. Instruc-
tora de meditació, cofundadora i actu-
al vice-presidenta de la Coordinadora 
Catalana d'Entitats Budistes. Presi-
denta de Sakyadhita Spain, associació 
internacional de dones budistes, així 
com d'AUDIR. També és membre del 
Consell Assessor per a la Diversitat Re-
ligiosa de la Generalitat de Catalunya.

Txell Bonet. Periodista llicenciada en 
Comunicació Audiovisual, treballa en 
documentals (Canal Arte, C33), pro-
grames, reportatges i premsa escrita. 
És locutora i directora de programes 
radiofònics (Catalunya Ràdio, iCat, 
Rac1), entre ells Això és un drama, en 
què hi va col·laborar el Monestir de Pe-
dralbes. També ha fet incursions en el 
món de les performances poètiques i 
els monòlegs teatrals. Com a presen-
tadora d'esdeveniments i dinamitzado-
ra de xerrades, va produir els diàlegs 
interreligiosos entre dones de diferents 
confessions que es van dur a terme al 
monestir en col·laboració amb l'OAR, 
“Dones i religions, l'espiritualitat com a 
punt de trobada”. 

Neus Forcano i Aparicio. Profes-
sora de llengua i literatura, Màster en 
Història de les Dones (DUODA-UB) i 
Ciències Religioses (ISCREB). Membre 
de l'Associació Europea de Dones per a 
la Recerca Teològica (ESWTR), de la 
plataforma Alcem la veu i col·labora en 
el consell de redacció de la revista 
Iglesia Viva.

Chinmayi Ma. Presidenta de l'Asso-
ciació Shiva-Shakti-Om, practicant ini-
ciada amb el ritual tradicional hindú 
diksha, ha realitzat 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 espiritu-
als o la meditació.
 
Sofia Bengoetxea. Dona transse-
xual, budista zen, seguidora de l'escola 
Soto. Va ser ordenada monja l'any  
passat i forma part de la comunitat 
budista barcelonina Nalanda. Des de 
l'Associació Sakyadhita Spain, treballa 
juntament amb altres dones en la recer- 

ca d'un nou model de budisme, d'espi-
ritualitat, lliure de discriminacions i de 
desigualtats per raó de gènere. 

Yaratullah Monturiol i Virgili. Is-
lamòloga. Membre del Consell Asses-
sor per a la Diversitat Religiosa de la 
Generalitat de Catalunya (des del 
2011), docent a la Càtedra UNESCO 
de Ciències Sagrades a l'Argentina 
(des del 2015), escriptora, directora 
del I Congrés de Dones Musulmanes a 
Espanya (1999), i del I Congrés Inter-
nacional de Feminisme Islàmic (2005).

María Prieto i Manzanares. Lli-
cenciada en Filologia Hispànica per la 
UB. Cap del Servei de Participació de 
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llo-
bregat. Patrona de la Fundació iMa-
terna. Representant d'Espanya a l'As-
semblea de la World Union for Reform 
Judaism i de les comunitats reformis-
tes catalanes a Europe for Reform 
Judaism. Representant d'Espanya a 
l'assemblea de Women for Reform 
Judaism. Membre del Grup de Diàleg 
Interreligiós Fòrum de l'Hospitalet. 
Membre del Comitè Directiu de la co-
munitat jueva Bet Shalom.

Abidemi Adebayo-Adenagbe i 
Dora Okereka, membres del 1st 
African Gospel Choir. Primer i únic 
cor africà de gòspel amb seu a Espa-
nya amb integrants majoritàriament 
d'origen nigerià. Han actuat a sales de 
concerts destacades de Barcelona 
com l'Auditori, el Palau de la Música o 
el Palau Sant Jordi. La seva música 
barreja les cançons espirituals negres 
i el gòspel africà i modern. 

Lama Guelongma 
Tsondru. Responsable 
de l'obertura del primer 
centre de budisme a Espanya (1979). 
Ha treballat intensament per l'esta-
bliment del budisme i especialment de 
l'escola Karma Kagyu. Ha passat anys 
de retir estricte de meditació i ha re-
but ensenyaments de grans mestres. 
Va rebre l'ordenació de monja de Tai 
Situ Rinpoché el 1987 i l'ordenació ple-
na de guelongma el 1997. Al 2001 va 
ser investida amb el títol de lama. 
Fundadora, juntament amb altres tres 
dones, de l'associació de dones budis-
tes Sakyadhita Spain el 2015. També 
ha format part d'alguns grups de dià-
leg interrelgiós.

 Teresa Forcades i Vila.
Metgessa, teòloga 
i monja benedictina 
al monestir de Sant Benet de Montser-
rat. Master of Divinity per la Universitat 
de Harvard (1997), doctora en Medicina 
per la UB (2004) i doctora en Teologia 
Sagrada per la Facultat de Teologia de 
Catalunya (2007). Autora, entre altres, 
del llibre La teologia feminista en la his-
tòria (Fragmenta, 2007). Ha exercit 
com a docent a diverses universitats i 
des del 2020 és directora de l'escola 
monàstica Sinclètica i coordina el pro-
grama internacional de màster Knowle-
dge, Art and Interiority. Des del 2017 és 
directora de la revista de pensament 
cristià crític Iglesia Viva. 

Asma Lamrabet. 
Metgessa, pensadora 
i autora compromesa 
des de fa anys en l'estudi i la reflexió 
sobre el pensament reformista a l'is-
lam i, concretament, sobre la temàtica 
de les dones.  La seva feina se centra 
essencialment en la relectura dels tex-
tos sagrats des d'una perspectiva re-
formista i feminista. Actualment és ti-
tular de la Càtedra d'Estudis de 
Gènere a la Fundación EuroÁrabe de 
Granada i membre del Comitè Científic 
de l'Institut Nacional de Drets Humans 
del Marroc.  

Tarta Relena. Duet de folk tronadet 
i gregorià progressiu format per la 
Marta Torrella i l'Helena Ros. Tarta 
Relena va néixer el 2016 com un projec-
te de dues cantants per explorar a cap-
pella les sonoritats de diferents estils 
de músiques vocals. Lluny de voler crear 
un segell d'allò tradicional i de definir la 
mediterraneïtat, Tarta Relena vol fer-
se seu un repertori que va des de músi-
ques de tradició oral fins a cançons 
d'autor que d'una manera o altra es 
relacionen amb l'àrea geogràfica del 
Mediterrani.

Marta Millà i Salinas. Actriu, es-
criptora i terapeuta. Llicenciada en Art 
Dramàtic per l'Institut del Teatre de 
Barcelona. Ha publicat Contes zen, pe-
tites històries per despertar (Ed. Viena, 
2012) i Jatakes. Sis contes budistes (Pe-
tit Fragmenta, 2016). Formada com a 
terapeuta Gestalt és coach d'actors, 
imparteix tallers de teatre per al crei-
xement personal i és instructora de 
mindfulness. 



InscripcionsInscripcions
Activitats gratuïtes amb aforament limitat.  
Cal inscripció prèvia per a cadascuna de les activitats per separat. 

7 d'octubre: 7 d'octubre: la inscripció a les activitats dona dret a assistir  la inscripció a les activitats dona dret a assistir  
a l'obertura i el tancament del mateix dia (aforament limitat). a l'obertura i el tancament del mateix dia (aforament limitat). 

8 d'octubre: 8 d'octubre: la inscripció és única per a totes les activitats d'aquest dia.la inscripció és única per a totes les activitats d'aquest dia.

Podeu fer la inscripció a cadascuna de les activitats a través del  web 
del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes AQUÍ.

Algunes de les activitats es podran seguir per streaming a través  
del canal de Youtube del Monestir de Pedralbes. 

Les persones que necessiteu alguna mesura d'accessibilitat  
indiqueu-ho enviant un correu electrònic a activitatsoar@bcn.cat
o trucant al 673 931 868 (9 a 14 h) abans del 30 de setembre.

Com s'hi arribaCom s'hi arriba
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
(baixada del Monestir, 9)

Accés amb transport públic: 
FGC: L12 (Reina Elisenda)
Metro: Maria Cristina, Palau Reial (L3)
Bus: H4, V5, 63, 68, 75 i 78

Accés amb cotxe:
Sortida 9 de la ronda de Dalt

Més Més informacióinformació
barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
monestirpedralbes.barcelona
activitatsoar@bcn.cat
Informació i reserves del monestir de Pedralbes: 
reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
93 256 34 27 (de 10 a 14 h)

Segueix tota  Segueix tota  
ll''actualitat de  actualitat de  
les jornades aquíles jornades aquí

   @MPedralbesBCN
   mpedralbesbcn
   MPedralbesBCN

Comparteix-hoComparteix-ho

 #FeRiDones

https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=PEDRALBES&property=PEDRALBES&lang=1#close
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/node
https://monestirpedralbes.barcelona
mailto:activitatsoar%40bcn.cat%20?subject=
mailto:reservesmonestirpedralbes%40bcn.cat?subject=

