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Comunitats com  Comunitats com  
a agents de canvia agents de canvi
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2022Del 29 de juny al 6 de juliol de 2022

Ho organitza:Ho organitza: OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS  OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS 
Hi col·labora: Hi col·labora: REIAL MONESTIR DE REIAL MONESTIR DE 
SANTA MARIA DE PEDRALBESSANTA MARIA DE PEDRALBES

Comissàries: Montse Castellà i Jenabou DembagaComissàries: Montse Castellà i Jenabou Dembaga
Conductora: Txell BonetConductora: Txell Bonet
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RESUM DE LES ACTIVITATSRESUM DE LES ACTIVITATSRESUM DE LES ACTIVITATSRESUM DE LES ACTIVITATS

Dimecres, 29 de juny   Dimecres, 29 de juny   Jornada InauguralJornada Inaugural

De 16.30 a 
17.00 h 

 INAUGURACIÓ  
Benvinguda i obertura de les jornades

De 17.00 a 
19.00 h 

 CERCLES DE REFLEXIÓ  
Passat, present i futur de les comunitats de dones

De 19.15 a 
20.00 h Posada en comú i tancament

  Dimecres, 6 de juliol   Dimecres, 6 de juliol   Jornada de CloendaJornada de Cloenda

De 16.30 a 
16.45 h 

Benvinguda i resum 
dels cercles de reflexió 
i les activitats  TALLER INFANTIL 

“Tempus mundi, 
l’experiència del temps en 
un monestir medieval”
(De 16.30 a 18.00 h)

De 16.45 a 
17.45 h 

 CONFERÈNCIA PRINCIPAL    
"Fem aquest camí tot 
caminant: islam, gènere, 
sexualitat i justícia”
A càrrec d’amina wadud

De 18.00 a 
19.30 h 

 TAULA RODONA 
“Comunitats inspiradores” 
(en línia i presencial des de la 
sala d’actes)

 CONTACONTES 
A càrrec d’Agnès Agboton 
(18 a 19.30 h)

De 20.00 a 
21.00 h 

 RECITAL POÈTIC 
“Destil·lacions. Del silenci al silenci”

Dijous, 30 de junyDijous, 30 de juny

D’11.00 a 
12.00 h 

 VISITA GUIADA 
“Pedralbes, un escenari femení de poder”

Diumenge, 3 de juliolDiumenge, 3 de juliol

D’11.00 a 
12.00 h 

 VISITA GUIADA 
“Pedralbes, un escenari femení de poder” 

Dimarts, 5 de juliolDimarts, 5 de juliol

De 18.00 a 
19.00 h 

 COMUNITATS VIRTUALS  
Conversa amb Elisa Fernanda Barreto (@nolatipicafeminista) 
(directe a Instagram)

Divendres, 1 de juliolDivendres, 1 de juliol

D’11.00 a 
13.00 h 

 TALLER 
“Com cuidar-nos les unes a les altres?”, a càrrec del 
programa de Sisterhood de Hillsong Church

De 18.00 a 
19.00 h 

 COMUNTIATS VIRTUALS 
Conversa amb Chaimaa Boukharsa (@chaimaaboukharsa)
(directe a Instagram)

Dissabte, 2 de juliolDissabte, 2 de juliol

De 10.30 a 
12.30 h 

 TALLER 
“Els dimonis que ens limiten i els mètodes que 
ens alliberen”, a càrrec de Sakyadhita Spain

Les jornades “Fe(r) i dones” estan destinades a visibilitzar i 
valorar el paper de les dones en les diverses conviccions, creences 
i tradicions religioses i espirituals.

En aquesta segona edició, l’eix de reflexió serà el d’explorar i 
debatre com les dones de creences i conviccions diferents 
s’organitzen i actuen en l’àmbit comunitari amb una perspectiva 
transformadora. 

https://www.instagram.com/nolatipicafeminista/
https://www.instagram.com/chaimaaboukharsa/


Fe      i DonesFe      i DonesRR 20222022IIJornadesIIJornades Fe      i DonesFe      i DonesRR 20222022IIJornadesIIJornades

0404 0505

PROGRAMA DE LES ACTIVITATSPROGRAMA DE LES ACTIVITATSPROGRAMA DE LES ACTIVITATSPROGRAMA DE LES ACTIVITATS

Dimecres, 29 de juny   Dimecres, 29 de juny   Jornada InauguralJornada Inaugural
Lloc: Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella (via Favència, 399)

De 16.30 a 
17.00 h 

 INAUGURACIÓ 
Benvinguda i obertura de les jornades

De 17.00 a 
17.15 h 

 Presentació del vídeo 
“Comunitats de dones a Barcelona”

De 17.15 a 
19.00 h 

 CERCLES DE REFLEXIÓ  
“Passat, present i futur de les comunitats de dones”
En diferents tradicions religioses les dones s’agrupen i són agents 
de canvi no només en l’àmbit espiritual sinó també educatiu, de su-
port mutu, etc. En aquests cercles de reflexió comunitats, grups o 
entitats de dones vinculats a diferents tradicions religioses i espi-
rituals presents a la ciutat de Barcelona reflexionen sobre el paper 
d’aquestes comunitats en el passat, present i futur. Aquesta dinà-
mica participativa és oberta al públic i és dinamitzada per Anna 
Gil-Bardají, Cristina Monteys i Rosa Martínez. 

De 19.00 a 
19.15 h  Pausa 

De 19.15 a 
20.00 h Posada en comú i tancament

Dissabte, 2 de juliolDissabte, 2 de juliol
Lloc: Jardí de la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri (carrer de la Nena Casas, 47)

De 10.30 a 
12.30 h 

 TALLER 
“Els dimonis que ens limiten i els mètodes que ens alliberen”, a càr-
rec de Sakyadhita Spain
Buddha ens proposa una infinitat de mètodes meditatius per trac-
tar amb els nostres “dimonis”—les nostres dificultats i emocions 
conflictives— convidant-nos a ser els nostres propis terapeutes. 
Amb aquesta finalitat, en aquest taller teoricopràctic dirigit per la 
Lama Rigdzin Yudrön ens aproparem a la visió de la gran mestra 
budista del segle XII Machik Labdrön —la Gran Mare— a través d’un 
mètode que ens proposa atendre, nodrir i cuidar els nostres aspec-
tes no desitjats, o no reconeguts (la nostra ombra), en comptes de 
lluitar contra ells. Una aproximació particularment femenina, que 
transforma els nostres dimonis en aliats.

Dijous, 30 de junyDijous, 30 de juny
Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (baixada del Monestir, 9)

D’11.00 a 
12.00 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 el 
van habitar. Dones poderoses que van dirigir la comunitat, van con-
trolar el patrimoni del monestir i van exercir el seu poder i influència 
més enllà de la clausura.

Divendres, 1 de juliolDivendres, 1 de juliol
Lloc: Oficines de Hillsong Barcelona (passatge de Sant Benet, 8 baixos)

D’11.00 a 
13.00 h 

 TALLER 
“Com cuidar-nos les unes a les altres?”, a càrrec del programa de 
Sisterhood de Hillsong Church
Des del programa de Sisterhood, les dones vinculades a l’església 
evangèlica Hillsong Barcelona tenen com a visió donar valor i una 
identitat sana a cada dona del nostre voltant. Amb aquesta fina-
litat, al llarg del taller diverses especialistes parlaran de la salut 
emocional, física i espiritual. Facilitaran diverses estratègies de cu-
ra entre dones que ens poden ajudar a assolir aquesta fita.

Divendres, 1 de juliolDivendres, 1 de juliol

De 18.00 a 
19.00 h 

 COMUNITATS VIRTUALS  
Conversa amb Chaimaa Boukharsa (@chaimaaboukharsa)  
i Jenabou Dembaga (@jenadembaga), en directe a Instagram 
En la societat actual, les xarxes socials són eines molt potents, per-
meten crear comunitat i mobilitzen moltes persones. Hi ha moltes 
dones creients o referents en l’àmbit religiós que aglutinen comu-
nitats virtuals, són agents transformadores, creadores de contin-
gut i reflexionen sobre moltes temàtiques. A través d’una conversa 
al directe d’Instagram, Jenabou Dembaga i Chaimaa Boukharsa, 
musulmana i feminista, parlaran de com és ser una referent a les 
xarxes, com és la seva comunitat virtual i com s’interactua, i quins 
efectes té aquesta manera de viure l’espiritualitat avui en dia.  

https://www.instagram.com/chaimaaboukharsa/
https://www.instagram.com/jenadembaga/
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PROGRAMA DE LES ACTIVITATSPROGRAMA DE LES ACTIVITATSPROGRAMA DE LES ACTIVITATSPROGRAMA DE LES ACTIVITATS

Diumenge, 3 de juliolDiumenge, 3 de juliol
Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (baixada del Monestir, 9)

D’11.00 a 
12.00 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 
el van habitar. Dones poderoses que van dirigir la comunitat, van 
controlar el patrimoni del monestir i van exercir el seu poder i influ-
ència més enllà de la clausura.

Dimarts, 5 de juliolDimarts, 5 de juliol

De 18.00 a 
19.00 h 

 COMUNITATS VIRTUALS  
Conversa amb Elisa Fernanda Barreto (@nolatipicafeminista)  
i Jenabou Dembaga (@jenadembaga), en directe a Instagram
En la societat actual, les xarxes socials són eines molt potents, per-
meten crear comunitat i mobilitzen moltes persones. Hi ha moltes 
dones creients o referents en l’àmbit religiós que aglutinen comuni-
tats virtuals, són agents transformadores, creadores de contingut 
i reflexionen sobre moltes temàtiques. A través d’una conversa al 
directe d’Instagram, Jenabou Dembaga i Elisa Fernanda Barre-
to (Mèxic), referent catòlica de “No la típica feminista”, parlaran 
de com canvien els referents religiosos per la població jove, quines 
problemàtiques apareixen en les comunitats virtuals de persones 
creients, i quins efectes té aquesta manera de viure l’espiritualitat 
avui en dia.  

Dimecres, 6 de juliolDimecres, 6 de juliol      Jornada de Cloenda
Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (baixada del Monestir, 9)

De 16.30 a 
16.45 h 

Benvinguda i resum dels cercles 
de reflexió i les activitats

 TALLER INFANTIL  
(de 8 a 12 anys)
“Tempus mundi, l’experiència 
del temps en un monestir me-
dieval”
Dins del monestir, un lloc reco-
llit i silenciós, les germanes ex-
perimentaven un entorn que 
propiciava la contemplació i la 
meditació. Aquesta visita dina-
mitzada per a públic infantil pre-
tén alentir el rellotge del temps i 
viure l’entorn físic del monestir i 
la seva funció com a espai per a 
la reflexió i la meditació. 
(De 16.30 a 18.00 h)

De 16.45 a 
17.45 h 

 CONFERÈNCIA PRINCIPAL  
“Fem aquest camí tot cami-
nant: islam, gènere, sexualitat 
i justícia”
A càrrec d’amina wadud (pre-
sencial des de la sala d’actes. 
Traducció simultània al català)
Es podrà seguir en directe a 
través del canal de YouTube del 
Monestir de Pedralbes AQUÍ

De 17.45 a 
18.00 h  Pausa 

De 18.00 a 
19.30 h 

 TAULA RODONA 
“Comunitats inspiradores” (en 
línia i presencial des de la sala 
d’actes. Traducció simultània 
anglès-castellà)
Taula rodona de comunitats re-
ferents a escala internacional 
que poden ser una inspiració. 
Són exemples de comunitats 
que tenen entre el seus valors i 
objectius treballar per avançar 
pels drets de les dones en les 
seves tradicions i en la societat, 
però que també s’impliquen en 
problemàtiques que afecten el 
món a escala global com el can-
vi climàtic, l’ajuda humanitària, 
entre d’altres. 
Hi intervenen: 
   Catholic Women’s Council
   Sisters in Islam
   Drukpa Kung Fu Nuns
   Comunidad de Sabias Teólo-

gas Indígenas de Abya Yala
Es podrà seguir en directe a 
través del canal de YouTube del 
Monestir de Pedralbes AQUÍ

 CONTACONTES   
(de 8 a 12 anys)
A càrrec d’Agnès Agboton 
Contes arrelats a les espiritu-
alitats tradicionals de l’Àfrica 
occidental en què les dones i les 
nenes en són les protagonistes 
principals. El contacontes anirà 
acompanyat de percussió.
(18 a 19.30 h)

De 19.30 a 
19.45 h Tancament institucional

De 19.45 a 
20.00 h  Pausa 

De 20.00 a 
21.00 h 

 RECITAL POÈTIC 
“Destil·lacions. Del silenci al silenci”. A càrrec de Marta Millà (veu), 
Anna Subirana (espai sonor) i Rosa Martí Pujol (espai escenogrà-
fic). Autora del poemari: Montse Castellà. 
Poemari vinculat al treball d’una instal·lació pictòrica la contem-
plació de la qual ajuda a crear l’atmosfera idònia per connectar 
amb l’instant present i l’experiència del silenci. La recitació dels po-
emes té lloc en una atmosfera vivencial de silenci, que es genera a 
partir d’una meditació guiada inicial i del so intercalat de gongs, 
així com d’altres instruments vibracionals, que porten a connectar 
amb l’instant present i el sentir del propi cos. Els poemes breus 
són originats des d’un estat d’escolta i silenci interior a través d’un 
procés de destil·lació que convida a la contemplació. 

https://www.instagram.com/nolatipicafeminista/
https://www.instagram.com/jenadembaga/
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
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ENTITATS I COMUNITATS ENTITATS I COMUNITATS 
PARTICIPANTSPARTICIPANTS
Alcem la veu Alcem la veu 
https://www.alcemlaveu.orghttps://www.alcemlaveu.org
Coordinadora de dones catòliques i feministes de diferents diòcesis catalanes que 
denuncien la discriminació i la vulneració dels seus drets a l’Església, i advoquen per 
una institució on les veus de les dones comptin, participin i liderin en les mateixes 
condicions que els homes. La coordinadora de dones reclama que es busquin dones 
per a espais de responsabilitat en els moviments, parròquies, consells parroquials, 
activitats lligades a la institució, estructura eclesial, ensenyament universitari 
i càrrecs pastorals. Postulen que en nom de l’Església ningú no pot defensar un 
sistema tradicional i conservador dels rols de gènere, ni amagar la violència contra 
les dones.

Associació de Dones Confraresses de Barcelona Associació de Dones Confraresses de Barcelona 
https://mujerescofradesbarcelona.blogspot.comhttps://mujerescofradesbarcelona.blogspot.com
Forma part del Consell General de Germandats i Confraries de l’Arxidiòcesi de Bar-
celona, com a ens dedicat a la dona. És una associació civil la funció principal de la 
qual és ajudar a la integració de les dones a les confraries de la zona, ja sigui pro-
movent o organitzant actes i formacions, divulgant accions de dones confrares a 
escala nacional, i formant part de la Federación Nacional de Mujeres Cofrades. No 
és una associació de caràcter reivindicatiu, de manera que els homes no n’estan ex-
closos i hi poden pertànyer. Aquesta associació també té finalitats benèfiques.

Associació de Dones Marroquines de Catalunya - ADMCAssociació de Dones Marroquines de Catalunya - ADMC
https://donesmarroquines.wordpress.comhttps://donesmarroquines.wordpress.com
Entitat que organitza activitats relacionades amb l’adquisició d’autonomia perso-
nal de les dones marroquines, moltes d’elles musulmanes. L’entitat fa cursos d’al-
fabetització en castellà, català i àrab, d’alfabetització digital, de cuina autòctona, 
salut, educació dels fills i filles, entre d’altres. També treballa per aclarir tabús sobre 
la dona en l’islam. A més, dona a conèixer la cultura marroquina amb xerrades i ta-
llers, i promou la visualització de les dones marroquines en la societat mitjançant la 
participació en actes públics. 

Associació de Dones Musulmanes a Catalunya - ADMACAssociació de Dones Musulmanes a Catalunya - ADMAC    
@associacio_admac@associacio_admac
Espai de trobada de dones musulmanes o interessades a conèixer l’islam. Els seus 
objectius són, entre d’altres: crear espais de reunió, reflexió, diàleg i aprenentatge 
de l’islam per a dones; generar espais de reflexió sobre l’islam i el paper de la dona, 
des de la defensa del seu paper actiu en totes les esferes de la vida i de la societat; 
fomentar el diàleg entre cultures; lluitar contra tot tipus de racisme, xenofòbia, ex-
clusió social i vetllar pel dret d’exercir la pràctica religiosa; promoure xarxes d’amis-
tat i solidaritat entre dones musulmanes i/o interessades en l’islam.

Catholic Women’s Council - CWC Catholic Women’s Council - CWC 
https://www.catholicwomenscouncil.org/eshttps://www.catholicwomenscouncil.org/es
Organització mundial de xarxes de l’Església Catòlica Romana que treballen pel ple 
reconeixement de la dignitat i la igualtat de les dones a l’Església. Amb aquest ob-
jectiu comú, les organitzacions membres del CWC tenen diferents prioritats temà-
tiques i diferents punts de vista sobre el que això podria significar. El CWC en el seu 
conjunt no dona suport ni rebutja les posicions individuals, sinó que busca unir les 
persones en un esperit de diàleg informat, honest i inclusiu buscant discernir allò 
que l’Esperit Sant de Déu els i les crida a fer. El CWC es va fundar a Stuttgart el no-
vembre de 2019 i el gener de 2020 aquesta xarxa es va fer mundial. També conviden 
altres grups a unir-se a aquesta coalició. 

Comunidad de Sabias Teólogas Indígenas de Abya Comunidad de Sabias Teólogas Indígenas de Abya 
Yala - COSTIAY Yala - COSTIAY 
http://ow.ly/C9lc50JBBPMhttp://ow.ly/C9lc50JBBPM
Grup de dones sàvies i teòlogues indígenes d’Abya Yala, que busca aprofundir, com-
partir, expressar i inspirar a través de les pràctiques i reflexions de la cosmologia 
ancestral dels pobles indígenes. El nom d’Abya Yala prové de l’idioma kuna i significa 
“terra en plena maduresa”. Des de la dècada dels anys setanta, activistes, escrip-
tores i acadèmiques descendents de la població nativa han adoptat Abya Yala com 
el nom unificat del continent en resistència durant un llarg període de colonització. 
Abya Yala és un continent amb una població diversa, la població originària i la seva 
descendència, així com la població migrant arribada d’Europa, Àfrica i Àsia durant 
cinc segles i han fet d’Abya Yala la seva llar.

Congregació de les Germanes Carmelites de la Congregació de les Germanes Carmelites de la 
Caritat-Vedruna Caritat-Vedruna 
http://www.vedruna.orghttp://www.vedruna.org
Congregació religiosa de vida activa nascuda el 1826 a Vic a través de la seva fun-
dadora santa Joaquima de Vedruna. La congregació està constituïda per una xarxa 
de comunitats situades en molts països de quatre continents. Una família religiosa 
compromesa amb l’anunci de l’evangeli en els camps de l’educació, de la salut i de 
l’acció social, a favor, especialment, de les persones més desafavorides i febles. La 
congregació és la promotora de la Fundació Vedruna Catalunya Educació que aple-
ga 36 escoles amb una llarga història que configuren la xarxa educativa concertada 
més gran de Catalunya.

Dones de Ministeri  Dones de Ministeri  
@donesministeri.cec@donesministeri.cec
Ministeri dins del Consell Evangèlic de Catalunya (CEC) dirigit a les pastores o espo-
ses de pastors, missioneres, líders d’esglésies o aquelles que tinguin alguna respon-
sabilitat de lideratge dins la seva església. 

ENTITATS I COMUNITATS PARTICIPANTSENTITATS I COMUNITATS PARTICIPANTS ENTITATS I COMUNITATS PARTICIPANTSENTITATS I COMUNITATS PARTICIPANTS

https://www.alcemlaveu.org/
https://mujerescofradesbarcelona.blogspot.com
https://donesmarroquines.wordpress.com/
https://www.instagram.com/associacio_admac/
https://www.catholicwomenscouncil.org/es/
http://ow.ly/C9lc50JBBPM
http://www.vedruna.org/ca/index.htm
https://www.instagram.com/donesministeri.cec/
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Drukpa Kung Fu Nuns Drukpa Kung Fu Nuns 
https://www.kungfununs.orghttps://www.kungfununs.org
Grup de monges del llinatge Drukpa, una tradició budista mil·lenària que va comen-
çar a l’Himàlaia. Creuen que estan tornant a les veritables arrels espirituals defen-
sant la igualtat de gènere, l’aptitud física, les formes de vida respectuoses amb el 
medi ambient i el respecte per tots els éssers vius. Van començar a aprendre kungfu 
per a l’autodefensa i per construir la seva força interior i exterior, i les ha ajudat a 
centrar-se en la meditació, a mantenir-se fortes i a treballar dur per la resta de la 
societat. Actualment, la majoria d’elles viuen i entrenen al monestir femení que hi ha 
a la muntanya Druk Amitabha al Nepal. Estan implicades en diverses activitats de 
lluita contra el canvi climàtic i d’ajuda humanitària amb el suport de l’organització 
internacional sense ànim de lucre Live to Love. El 2012, van fer kungfu al Parc Olím-
pic abans dels Jocs Olímpics de Londres. Des de llavors, han actuat en molts llocs 
per a milers de persones. 

Hillsong Sisterhood  Hillsong Sisterhood  
https://hillsong.com/ca/sisterhoodhttps://hillsong.com/ca/sisterhood
Grup de dones vinculades a l’església evangèlica Hillsong Church. La Sisterhood 
(germandat) creu en el poder de la comunitat i l’esperit col·lectiu, i en el principi de 
donar valor a les dones. El seu mandat és reunir dones (de totes les edats i proce-
dències) que reconeguin i creguin en el seu potencial. La seva aventura és fer del 
món un lloc millor. El seu desig és estimar Déu, ser amable amb els seus fills i les 
seves filles i fer-lo famós a tota la terra. Són germanor, i estan unides en amistat, 
comunitat i causa.

Sakyadhita Spain   Sakyadhita Spain   
https://sakyadhitaspain.orghttps://sakyadhitaspain.org
Filial de Sakyadhita International Association of Buddhist Women, un moviment 
transversal de totes les tradicions budistes, amb una organització horitzontal, que 
ofereix una plataforma participativa de comunicació entre dones budistes de tot el 
món.

Sisters in Islam - SIS   Sisters in Islam - SIS   
https://sistersinislam.orghttps://sistersinislam.org
Organització no governamental que treballa per promoure els drets de les dones 
musulmanes a Malàisia. SIS va ser fundada l’any 1988 per un grup de dones mu-
sulmanes que es van reunir per abordar la injustícia que pateixen les dones sota 
el sistema de la xaria (llei islàmica). En els seus inicis van fer una lectura crítica de 
l’Alcorà a través d’un enfocament hermenèutic per descobrir un islam que podien re-
conèixer: un món per a dones ple d’amor i misericòrdia, i d’igualtat i justícia. A finals 
de la dècada de 1990, l’activisme del SIS es va expandir cap a la defensa dels prin-
cipis democràtics i les llibertats fonamentals. Avui en dia, SIS està a l’avantguarda 
d’un moviment de dones musulmanes emergent per impulsar la reforma tant en la 
comprensió de l’islam com també per influir en les lleis i polítiques promulgades pels 
governs o grups musulmans dins de les comunitats musulmanes minoritàries. 
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PERSONES PERSONES 
PARTICIPANTSPARTICIPANTS
Agnès AgbotonAgnès Agboton
Nascuda al Benín, escriu en les seves llengües maternes, el gun i el francès, i en les 
llengües que va aprendre en la seva joventut en arribar a Barcelona als disset anys: 
el català i el castellà. Des del 1990 actua com a narradora en escoles, biblioteques i 
institucions culturals, posant a l’abast del públic català i espanyol les llegendes i els 
contes tradicionals del seu poble i del continent africà. És autora de diversos llibres 
sobre contes tradicionals os i africans, sobre cuina i de poesia.

amina wadud  amina wadud  
https://aminawadud.comhttps://aminawadud.com
La doctora amina wadud és una erudita i activista de renom mundial amb especial 
atenció a les temàtiques de l’islam, la justícia, el gènere i la sexualitat. Després de 
ser professora titular es va jubilar de l’acadèmia dels EUA, excepte com a investi-
gadora visitant a l'Starr King School for the Ministry, Califòrnia, EUA. Fa poc va 
tornar a l’acadèmia com a professora visitant a la Universitat Nacional Islàmica 
a Jogjakarta, Indonèsia, on viu actualment. Autora de Qur’an and Woman: Rerea-
ding the Sacred Text from a Woman’s Perspective, un text clàssic que va contribuir 
al desenvolupament de l’epistemologia i metodologia en el feminisme islàmic, que 
és l’aspecte més dinàmic de la reforma islàmica avui. El seu segon llibre, Inside the 
Gender Jihad: Women’s Reform in Islam, va avançar la discussió alineant-la amb un 
mandat per a l’ètica i l’activisme en col·laboració entre l’acadèmia i l’espiritualitat. 
Després de completar una beca de recerca de 3 anys, finançada per la Fundació 
Arcus , per investigar 500 anys de discursos clàssics en l’islam sobre la diversitat se-
xual i la dignitat humana, està organitzant l'International Center for Queer Islamic 
Studies and Theology (QIST), el primer centre d’aquest tipus al món. És mare de cinc 
fills i àvia de sis nets, i és més coneguda com The Lady Imam.

Anna Gil-Bardají  Anna Gil-Bardají  
@anna.gil.bardaji@anna.gil.bardaji
Professora agregada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És la funda-
dora i actual directora del Màster d’estudis àrabs contemporanis. Compagina la 
seva tasca docent i investigadora amb la traducció literària de l’àrab al català i al 
castellà. Pertany a la tradició budista tibetana.

https://www.kungfununs.org
https://hillsong.com/ca/sisterhood
https://sakyadhitaspain.org
https://sistersinislam.org
https://aminawadud.com
https://instagram.com/gil.bardaji.anna?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Anna Subirana  Anna Subirana  
www.annasubirana.comwww.annasubirana.com
Cantant, improvisadora amb la veu, musicoterapeuta i docent. En relació amb el 
seu treball de recerca amb la música i la veu ha compartit creacions amb diversos 
cantants, músics, poetesses i poetes, actors i actrius, ballarines, ombristes i tite-
llaires, artistes plàstiques, del món del cinema i audiovisuals, creant espectacles 
multidisciplinaris i eclèctics. Ha enregistrat diversos àlbums. Actualment, la seva 
activitat se centra en la improvisació lliure amb la veu, improvisant amb músics, 
cantants i ballarins/ines. Forma part del Cor Veus Lliures, un cor de cantants basat 
en la improvisació. Paral·lelament, i a partir del mètode que ha desenvolupat (Ener-
gètica de la Veu), ha impartit cursos al Màster d’artteràpia a la Universitat de Vic i, 
actualment, al Postgrau de treball corporal integratiu de l’INEF.

Azareena Abdul AzizAzareena Abdul Aziz
Directora del programa per a la divulgació i l’empoderament de Sisters in Islam 
(SIS), una organització no governamental que treballa en l’àrea dels drets de les do-
nes musulmanes en el marc de l’islam. El seu treball inclou l’organització d’activitats 
al voltant de la Llei islàmica de família, el matrimoni infantil, la violència domèstica, 
i la llibertat religiosa, entre d’altres. Per tal de millorar els drets de les dones, col·la-
bora amb diferents grups d’interès a tots els nivells, des de projectes de base i vin-
culats amb la joventut passant per projectes artístics i d’altres d’influència política 
parlamentària. També coordina Gabungan Hak Wanita Islam (GAHWI), una coalició 
de dones musulmanes a Malàisia que defensa la igualtat de gènere i la justícia, i de-
mana una reforma de la Llei islàmica de família al país. 

Chaimaa Boukharsa  Chaimaa Boukharsa  
@chaimaaboukharsa@chaimaaboukharsa
Filòloga, llicenciada en estudis àrabs i islàmics i especialitzada en feminismes i islam 
per la Universitat de Granada. Té un màster en “Diversidad cultural. Un enfoque 
multidisciplianrio y transfronterizo”, per la mateixa universitat. Actualment és pro-
fessora d’àrab i activista creadora de contingut amb més de catorze mil seguidors 
al seu compte d’Instagram.

Cristina MonteysCristina Monteys
Cristiana catòlica. Des del 2002 ha participat en diverses iniciatives i projectes vin-
culats a la diversitat religiosa i el diàleg interreligiós des de l’experiència de les dones, 
tant a nivell escala local com internacional. És membre d’AUDIR, on ha coordinat el 
grup de dones i on també participa en altres espais de treball i reflexió al voltant de 
l’espiritualitat i el feminisme, amb una mirada interseccional i antiracista, com ara 
el projecte “Dones, espiritualitat, feminismes”. També forma part del grup d’estudi 
de teologia feminista Escamot Magdala. Ha format part del departament de diver-
sitat religiosa i diàleg interreligiós del Centre UNESCO de Catalunya, ha estat coor-
dinadora de l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona i actualment 
treballa al Programa BCN Interculturalitat del mateix Ajuntament.

Dalia Eunice Juárez FernándezDalia Eunice Juárez Fernández
És teòloga i pastora baptista indígena nahua ecumènica, fundadora i coordinadora 
de la COSTIAY (Comunidad de Sabias Teólogas Indígenas de Abya Yala). Té la lli-
cenciatura de Pastoral Indígena pel Seminari Baptista de Mèxic, així com també un 
mestratge en Ministeris Llatins del Palmer Theological Seminary dels Estats Units. 
Exerceix com a coordinadora general del Seminario Intercultural Mayense a San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas-Mèxic. Defensora i activista pels drets de les dones 
indígenes, amb experiència en teologia, drets indígenes, interculturalitat, ecumenis-
me, gènere, ecoteologia, defensa de la terra i construcció de la pau.

Dina Ludeña CebriánDina Ludeña Cebrián
Indígena quítxua. Va estudiar la llicenciatura en Ciències Bíbliques a la Universitat 
Bíblica Llatinoamericana de Costa Rica, i actualment és docent del ministeri 
d’educació al Perú, i alhora dirigent social. És fundadora de la Comunidad de Sabias 
Teólogas Indígenas de Abya Yala (COSTIAY).

Elisa Fernanda Barreto Elisa Fernanda Barreto     
@nolatipicafeminista@nolatipicafeminista
Màster en Sociologia i Gestió per la Universitat d’Essex i actualment és professora 
al Departament de Gestió Pública de la Universidad de Guanajuato, Mèxic. És fun-
dadora de “No la típica feminista”, una comunitat digital que busca fer una propos-
ta d’un feminisme personalista amb una mirada des de la fe catòlica i que té en el 
seu compte d’Instagram més de dotze mil seguidors.

Jenabou Dembaga Jenabou Dembaga 
@jenadembaga@jenadembaga
Sociòloga i educadora infantil, experta en la formulació i gestió de projectes socials. 
Involucrada en diferents causes socials com a activista en el marc de l’antiracisme, 
afrofeminisme o la islamofòbia. Treballa també l’àmbit del gènere i l’espiritualitat. 
Vinculada als col·lectius panafricanista i feminista Kemet, Diàspora Gambiana, Di-
abi ji Soninké (entitat que treballa temes de les comunitats soninke), i a Umbrales 
Umma (grup de dones musulmanes que treballen diferents temes relacionats amb 
dones i religió musulmana). Comissària de les jornades “Fe(r) i dones” 2022, junta-
ment amb Montse Castellà. 

Lama Rigdzin Yudrön  Lama Rigdzin Yudrön  
https://www.alimentandotusdemonios.comhttps://www.alimentandotusdemonios.com
Certificada com a facilitadora del mètode “Alimentando tus demonios” per la Lama 
Tsultrim Allione. Es tracta d’un procés compassiu de transformació dels nostres con-
flictes emocionals en aliats que rau en la pràctica del chöd, que integra la profun-
da saviesa budista amb la psicologia occidental contemporània. Al llarg dels seus 
trenta anys de trajectòria en el budisme, Lama Rigdzin ha fet nombrosos retirs in-
dividuals de diferent durada. Viu al temple budista Dag Shang Kagyu, al prepirineu 
aragonès.

http://www.annasubirana.com
https://www.instagram.com/chaimaaboukharsa/
https://www.instagram.com/nolatipicafeminista/
https://www.instagram.com/jenadembaga/
https://www.alimentandotusdemonios.com
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Marisa Noriega Marisa Noriega 
https://www.traslashuellasdesophia.comhttps://www.traslashuellasdesophia.com
Catequista i formadora de catequistes a la parròquia Santa Cruz de la Herradura i 
San José de Río Hondo a Mèxic durant 25 anys. Mestra de nenes i nens en situació 
de carrer al Centre Comunitari ACÉRCATE i de la Fundación NACE. Té estudis de 
Literatura i Filosofia i és diplomada en Teologia Feminista per l’Escola Feminista de 
Teologia d’Andalusia (EFETA). És sòcia fundadora de l’Associació Mexicana de Refle-
xió Teològica Feminista A.C. (AMERTEF). Va ser professora de l’assignatura d’Her-
menèutica Teològica Femininsta a la Universitat Iberoamericana (Ciutat de Mèxic). 
Exconsellera de la Càtedra de Teologia Feminista “Carmen Montull Vallés” i sòcia 
de l’Associació Europea de Dones per a la Recerca Teològica (ESWTR). Actualment 
és estudiant oient del Mestratge Knowledge, Art & Interiority a l’Escola Monàstica 
Sinclètica (Monestir de Montserrat). Cofundadora de l’espai virtual Tras las huellas 
de Sofía. Membre del Comitè Executiu Internacional, del Catholic Women’s Council 
(CWC) i codirectora del Comitè Executiu d’Amèrica Llatina, el Carib i Espanya. 

Martà Millà i Salinas Martà Millà i Salinas     
@marta_mill @marta_mill 
Actriu, escriptora i terapeuta. Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre 
de Barcelona. Ha publicat Contes Zen, petites històries per despertar (Viena, 2012) 
i Jatakes. Sis contes budistes (Petit Fragmenta, 2016). Formada com a terapeuta 
Gestalt és coach d’actors, imparteix tallers de teatre per al creixement personal i és 
instructora de mindfulness. 

Montse Castellà i Olivé Montse Castellà i Olivé 
https://plecsbudistesedicions.wordpress.comhttps://plecsbudistesedicions.wordpress.com
Traductora i editora de textos budistes, és autora de nombrosos articles sobre do-
nes i tradicions espirituals. Ha estat membre de Trafil, grup de recerca a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona dedicat a la traducció i a la transferència cultural del 
budisme tibetà. És instructora de meditació i cofundadora i actual vicepresidenta 
de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes. Presidenta de Sakyadhita Spain, 
associació internacional de dones budistes, així com d’AUDIR. També és membre del 
Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. Co-
missària de les jornades “Fe(r) i dones” el 2021 i el 2022.

Rosa Martí PujolRosa Martí Pujol
Pintora multidisciplinària formada a l’Escola Massana (Barcelona), a l’Escola d’Arts 
i Tècniques de la Moda (Barcelona) i amb Geneviève Mischa (París). Ha mostrat la 
seva obra en diverses exposicions tant a escala nacional com internacional, individu-
alment i en col·lectiu.  Va exposar al Convent de Sant Agustí (2018) i va participar 
amb una instal·lació pictòrica a l’espectacle entorn dels poemes de Szymborska, 
amb Anna Subirana, Eduard Altava, Rafa Zaragoza i Aurora Gasull. També ha dis-
senyat les cobertes de llibres de Plecs Edicions. 

Rosa Martínez Cuadros Rosa Martínez Cuadros 
@rosamartcuadros @rosamartcuadros 
Doctora en Sociologia, la seva tesi doctoral se centra en islam, gènere i espai públic. 
El 2015 va acabar el MA Religion and Political Life de la Universitat de Manchester. 
Va realitzar el Màster en antropologia i etnografia per la Universitat de Barcelona 
(2014) i es va graduar en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, estudis que 
van incloure una estada a Boston College (EUA). Actualment coordina els projectes 
educatius d’AUDIR. 

Txell Bonet Txell Bonet 
@TxellBonet@TxellBonet
Periodista llicenciada en Comunicació Audiovisual, treballa en documentals (Canal 
Arte, C33), programes, reportatges i premsa escrita. És locutora i directora de pro-
grames radiofònics (Catalunya Ràdio, iCat, RAC1), entre ells Això és un drama, en 
el qual va col·laborar el Monestir de Pedralbes. També ha fet incursions en el món 
de les performances poètiques i els monòlegs teatrals. Com a presentadora d’esde-
veniments i dinamitzadora 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”, i va ser con-
ductora de la primera edició de les jornades. 

https://www.traslashuellasdesophia.com
https://twitter.com/marta_mill
https://plecsbudistesedicions.wordpress.com
https://mobile.twitter.com/rosamartcuadros
https://twitter.com/TxellBonet
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/la-veu-de-la-dona-espiritual-es-fa-present-al-monestir-de-pedralbes_876996


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

Les persones que necessiteu alguna mesura d’accessibilitat, 
indiqueu-ho enviant un correu electrònic a activitatsoar@bcn.cat 
o trucant al 673 931 868 (de dilluns a divendres, de 
9.00 a 14.00 hores) abans del 23 de juny.

Com s’hi arribaCom s’hi arriba
Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella (via Favència, 399)
 Metro: Trinitat Vella (L1), Trinitat Nova (L3, L4, L11)
 Bus: V31, 11, 60, 62, 126, 127

Jardí de la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri  
(carrer de la Nena Casas, 47)
 FGC: Les Tres Torres (ES, S5, S6, L6, S7, S7T)
 Bus: 68, V9, 70, H6, V7

Oficines de Hillsong Barcelona (passatge de Sant Benet, 8 baixos)
 Metro: Arc de Triomf (L1)
 Bus: 19, 47, B20, B25, H16, V15, V17, V19, 120

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (baixada del Monestir, 9)
  FGC: Reina Elisenda (L12) 

Metro: Maria Cristina, Palau Reial (L3)
Bus: H4, V5, 63, 68, 75, 78

Més informacióMés informació
barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
activitatsoar@bcn.cat 
932 564 342 / 673 931 868 
(de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h)

Segueix tota Segueix tota 
l’actualitat de l’actualitat de 
les jornades les jornades 
i comparteix-la:i comparteix-la:
#FeRiDones 
#OarBCN

https://www.eternumevents.com/inscripcions-ii-jornades-fer-i-dones-oar/
mailto:activitatsoar@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/node
mailto:activitatsoar@bcn.cat

