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El Col·lectiu de Dones en l'Església som un grup de persones

de diferents opcions de vida i professió, inquietes i sensibilitzades

per la situació de les dones en el si de l'Església i la societat.

Volem ser un grup de reflexió i acció que com a membres de

la comunitat cristiana, volem intervenir en la seva marxa en el

món. Volem viure la fe de manera adulta i responsable, amb

esperit lliure, crític i constructiu i el nostre treball està encaminat

a desbloquejar la situació marginal en què l’Església manté a

les dones avui.
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Cursos 2010 - 2011

El CDE realitzarà per al curs 2010- 2011 quatre cursos de teologia
feminista. Aquests cursos tenen el reconeixement de la Universitat
de Barcelona a través de la Facultat de Filosofia, com a crèdits
de lliure elecció pel primer semestre. També son reconeguts
com activitats de Formació Permanent pel Director General de
l’Educació Bàsica i Batxillerat, del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya (Resolució de 21-06-2010. El 80%
d’assistència ès necessàri per reconeixement). Pendents de
reconeixement de crèdits de lliure elecció pels alumnes de la
Universitat Pompeu Fabra.
Aquests cursos s’imparteixen a l’Escola de la Dona de la Diputació
de Barcelona – Espai Francesca Bonnemaison i al centre Cívic
Pla de Palau de Girona.

Curs: Relacions humanes en la Bíblia
          jueva

Escola
de la
Dona

Girona

Lectura feminista dels tres relats de la creació.

M. Pau Trayner i Vilanova 17/09 21/09

La dona en el profetisme d’Israel.

M. Assumpta Torrents i Gardela 1/10 28/9

L’amor humà al Càntic dels Càntics.

M. Assumpta Torrents i Gardela 8/10 5/10

Ruth: un amor de complicitat.

M. Antònia Sabater i Montserrat 15/10 19/10

Judtih: l’amor al servei de l’alliberament.

Mariángeles Cosculluella i Pérez 22/10 26/10

La teva veu: Línies teològiques de l’amor.

M. Assumpta Torrents i Vilanova 29/10 2/11

Primer semestre
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Cursos 2010 - 2011Curs: Influències de l’Espiritualitat
         Femenina en la Història.

Escola
de la
Dona

Girona

Dones transgressores en els primers temps

del cristianisme.

Neus Forcano i Aparicio
5/11 9/11

Caterina de Siena.

Lucía Caram
12/11 16/11

Christine de Pizan.

Mercè Otero i Vidal
19/11 23/11

Margaret Fell, la mare dels quàquers.

Rosa Serra i Sala
26/11 30/11

Tres dones, tres estratègies i un objectiu

comú: Marie de Gournay, Bathsua Makin,

Anna Van Schurman.

Neus Forcano i Aparicio

3/12 14/12

La teva veu: Maneres de viure una

espiritualitat transformadora.

M. Antònia Sabater i Montserrat
17/12 21/12
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Cursos 2010 - 2011Curs: Dones en la Nova Aliança Escola
de la
Dona

Girona

A la taula: dones al banquet.

M. Antònia Sabater i Montserrat 18/2 15/2

A la creu: dones al preu de la creu.

M. Pau Trayner i Vilanova
25/2 22/2

A la resurrecció: dones al Regne de Déu.

Magda Tomàs i Ribes
4/3 8/3

A les comunitats: deixebles i apòstols.

Neus Forcano i Aparicio
11/3 1/3

Al servei del ministeri: ordenació i autoritat

de les dones en l’Església Catòlica.

M. Assumpta Torrents i Gardela
18/3 15/3

La teva veu: Una nova ekklesia ja és aquí.

Neus Forcano i Aparicio

i Judith Seubas i Goixart

25/3 22/3

3

Segon semestre
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Cursos 2010 - 2011Curs: Dones amb coratge
         compromeses i conseqüents.

Escola
de la
Dona

Girona

Isabel de Villena (1430-1490):

Interpretació agosarada de la vida de Crist.

María Martínez
1/4 29/3

Mary Ward (1585-1645):

L’educació com a promoció de la dona.

Anna Gimeno
15/4 5/4

Katherine Zell (1497-1562):

Una veu femenina en la Reforma.

Natàlia Reverdin i Effront
29/4 12/4

Francesca Bonnemaison (1872-1949)

M. Assumpta Torrents i Gardela
6/5 3/5

Elisabeth Eidenbenz (1912-2010):

La Maternitat d’Elna.

Professora: Pendent de confirmació
13/5 10/5

Madeleine Delbrêl (1904-1964).

Roser Solé i Besteiro
20/5 17/5



Horaris i espais de realització

Dies

Escola de la Dona -
Espai Francesca
Bonnemaison.
c/ Sant Pere més baix, 7

Centre Cívic
Pla de Palau
c/ Saragossa, 27

divendres dimarts

Lloc

Horari 2/4 de 6 a 8 h. 2/4 de 6 a 8 h.

Dates del
primer
semestre

del 17 de setembre
al 17 de desembre

del 21 de setembre
al 14 de desembre

Dates del
segon
semestre

del 18 de febrer
al 20 de maig

del 22 de febrer
al 24 de maig

Barcelona Girona

Dades de matriculació:

Podeu formalitzar la matrícula presencialment:
Barcelona, del 6 al 9 i del 13 al 16 de setembre a la seu del CDE,
Horari: de 10 a 13 h als matins i de 17 a 20 h a les tardes
c/Mare de Déu del Pilar 15, pral. (Al costat Palau de la Música)
Tel: 93 319 23 42.
Girona, a partir del 6 de setembre de dilluns a divendres al Centre
Cívic Pla de Palau, matins de 9 a 1, tardes de 6 a 9 h.
Tel: 972 426 390, c/e: ccpalau@ajgirona.org.
Delegació CDE Girona: Tel. 972 207 457
Si voleu més informació podeu escriure a: cde@donesesglesia.cat
També podeu formalitzar la matrícula via online a través de la
pàgina web del CDE: www.donesesglesia.cat durant el mes de
setembre, des del dia 1 al dia 17.
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1- Seu Central del CDE : Activitat de formació permanent

Les xerrades dels dilluns
Les xerrades s’inicien a les 18h a l’adreça  c/ Mare de Déu del
Pilar, 15 pral. (Al costat Palau de la Musica). Telf: 93 319 23 42

Temàtica: Les influències de la cultura i la religió en la sexualitat
de les dones.

Conferències a les seus del CDE

La xarxa de grups del CDE distribuïts pel territori organitza
diverses conferències i cursos a les seves respectives seus.

6

Barcelona Girona

Curs d’aprofundiment teològic feminista - Abril 2011
Temàtica: Com es viu la sexualitat en diferents ètnies i religions.
Horari: divendres 8 de 18.30 h a 20,30 h i dissabte 9 d’abril de
10 h a 13 h.

2- Delegacions

GIRONA

Veure apartat “Cursos 2010 -2011” de la pàgina 1 fins a la 5

Dades de matriculació:

Por a la sexualitat.

Simbologia,  sexualitat i profetisme.

Les dones de la Bíblia i la sexualitat.

El Càntic dels càntics.

Les dones en les cartes de Pau.

La legislació sobre la sexualitat.

Reflexió al voltant  de la prostitució.

4 d’octubre

8 de novembre

10 de gener

7 de febrer

7 de març

4 de abril

2 de maig

CalendariTemes



PER LA PARITAT

HORTA - Can Mariner

Lloc i horari:
Les xerrades són a les 18h a la Biblioteca d’Horta Can Mariner
C/del Vent, 1. Telèfon de contacte: 93-429 01 23 o 636 051 071

21 d’octubre de 2010
El vel i les desigualtats de les dones en l’Islam.
M. Antònia Sabater i Montserrat

18 de novembre de 2010
L’Evangeli de Maria
Mariángeles Coscullela i Pérez

20 de gener de 2011
Dones teòlogues actuals: estat de la  qüestió.
Roser Solé i Besteiro

17 de febrer de 2011
Canvis profunds en la societat i en l’estructura eclesial. Resposta
de les dones en els dos àmbits.
Ramon M. Nogués

24 de març de 2011
Marta i Maria de Betània.
Mª Pau Trayner i Vilanova

14 d’abril de 2011
Els Evangelis Apòcrifs, una gran riquesa amagada.
Manel Cordón

19 de maig de 2011
Simone Weil, exemple de compromís radical.
Mercè Otero i Vidal

9 de juny de 2011
Alguns trets femenins de Déu.
M. Assumpta Torrents i Gardela
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HORTA - SAFA

SARRIÀ - ORLANDAI

Lloc i horari:
Les xerrades es realitzen a les 18h al Centre Cívic Orlandai C/
Jaume Piquet, 23. FGC. parada Sarrià, sortida per Verge de Núria.
Telèfon de contacte: (93) 319 23 42

Barcelona Girona

Lloc i horari:
Les xerrades es realitzen a les 21h a l’escola SAFA (Col·legi
Sagrada Família-Horta) C/ Perís Mencheta, 26.
Telèfon de contacte: (93) 429 01 23 o 636 051 071

5 de novembre de 2010
Les dones en el catarisme.
Roser Garriga i Trullols

14 de gener de 2011
L’Espiritualitat quàquera, camí vers la pau també per a nosaltres?
Rosa Serra i Sala

4 de febrer de 2011
L’Església que volem.
M. Pau Trayner i Vilanova

4 de març de 2011
Febe, Prisca i Júnia: Carismes de les comunitats primitives.
M. Assumpta Torrents i Gardela

1 d’abril de 2011
Dones poder i manipulació eclesiàstica.
Mercè Otero i Vidal

29 d’abril de 2011
Els Drets Humans dins l’Església.
Enric Canet i Capeta
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Conferències a les seus del CDE

Barcelona Girona

14 d’octubre de 2010
Febe, Prisca i Júnia: Carismes de les Comunitats primitives
M. Assumpta Torrents i Gardela

11 de novembre de 2010
L’església que volem
M. Pau Trayner i Vilanova

9 de desembre de 2010
Dones poder i manipulació eclesiàstica
Mercè Otero i Vidal

13 de gener de 2011
Canvis profunds en la societat i en l’estructura eclesial. Resposta
de les dones en els dos àmbits.
Ramon M. Nogués

10 de febrer de 2011
Les dones en el catarisme.
Roser Garriga i Trullols

10 de març de 2011
Els evangelis apòcrifs, una riquesa amagada.
Manel Cordón

14 d’abril de 2011
Simone  Weil, exemple de compromís radical.
Mercè Otero i Vidal

12 de maig de 2011
El servei i l’escolta: anàlisi de l’ evangeli.
M. Antònia Sabater i Montserrat

9 de juny de 2011
Ecofeminisme, una nova espiritualitat, diferent manera de
concebre el món.
Magda Tomàs i Ribes
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SANTA COLOMA DE GRAMENET

Lloc i horari:
Les xerrades es realitzen cada segon dijous de mes a les 18.15h
AL Centre Cívic Singuerlin C/ Avgda. Catalunya nº 41 a Santa
Coloma de Gramanet.
Telèfon de contacte: (93) 319 23 42

14 d’octubre de 2010
Les dones en l'Islam.
M. Antònia Sabater i Montserrat

11 de novembre de 2010
El Vaticà II sobre l'apostolat dels laics i laiques.
M. Pau Trayner i Vilanova

9 de desembre de 2010
Febe, Prisca i Júnia: Carismes de les comunitats primitives.
M. Assumpta Torrents i Gardela

13 de gener de 2011
La dona estrangera, transgressió de fronteres:
quin déu proclamem i per a qui?
Neus Forcano i Aparicio

10 de febrer de 2011
Ecofeminisme,una nova espiritualitat: diferent manera de
concebre el món.
Magda Tomàs i Ribes

10 de març de 2011
Juana Inés de la Cruz: una espiritualitat original.
Roser Solé i Besteiro

14 d’abril de 2011
Judtih: l’amor al servei de l’alliberament.
Mariángeles Cosculluella i Pérez

Barcelona Girona
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SITGES

Lloc i horari:
Les xerrades es realitzen a les 19h a l’Espai Cultural Pere Stämpfli,
c/d’en Bosc, s/n. Sitges. Telèfon de contacte: (93) 319 23 42

22 d’octubre de 2010
Al principi hi hagué la dona.
Josep Gil i Ribas

19 de novembre de 2010
Cap religió no confia en les dones. L’Empoderament del patriarcat.
M. Assumpta Torrents i Gardela

Conferències a les seus del CDE

Barcelona Girona
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12 de maig de 2011
Lectura feminista dels tres relats de la creació.
M. Pau Trayner i Vilanova

9 de juny  de 2011
Les dones en el catarisme.
Roser Garriga i Trullols

SANT JUST DESVERN

Lloc i horari:
La xerrada es realitza a les 21h a la Parròquia de Sant Just i
Pastor c/Plaça de l’Església s/n.
Telèfon de contacte: (93) 372 53 03

19 de novembre de 2010
Dones espirituals independents a l'Edat Mitjana: Hildegarda de
Bingen. Espiritualitat comuna en l'àmbit femení?
Rosamaria Aguadé i Benet
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Conferències a les seus del CDE

Barcelona Girona
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11 de febrer de 2011
Valors femenins emergents en l’església i la societat.
Cristina Monteys i Homar

11 de març de 2011
Les puntals de la nostra història: les dones bíbliques.
Sefa Amell i Comas

8 d’abril de 2011
Una fe fresca lluny dels vells constrenyiments.
Ramon M. Nogués

13 de maig de 2011
Emma de Barcelona, una abadessa a l’inici de la història de
Catalunya (s.IX-X).
Joana Ripollès-Ponsi i Ortiz

RUBÍ

Lloc i horari:
Les xerrades es realitzen a les 18,30h a l’Auditori Rubí + D
Rambleta Joan Miró s/n
Telèfon de contacte: (93) 319 23 42

11 o 18 de novembre de 2010 – Dia internacional contra la
violència de gènere
Misogínia del poder.
Roser Garriga i Trullols

8 de març de 2011 - Dia Internacional de les Dones
Les dones i el poder de la paraula.
Neus Forcano i Aparicio
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Conferències a les seus del CDE

Barcelona Girona
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SABADELL

Lloc i horari:
Les xerrades es realitzen a les 18.30h al Casal Pere IV, Rambla,
69 de Sabadell.Telèfon de contacte: 93 725 56 63

21 de novembre de 2010
Espiritualitat i la societat d’avui. El repte vist amb ulls de dona.
Teresa Guardans i Cambó

18 de gener de 2011
Desprendre’ns del Patriarcalisme. Ara i aquí, com s’acceptaria
el sacerdoci de les dones? Paral·lelisme amb l’església anglicana
i luterana.
Mariángeles Cosculluela i Pérez

15 de febrer de 2011
Presentació del llibre “Crits de dolor... no els sentiu?”. Des de
la Bíblia les dones interpel·len la Història. Presentat per la seva
autora.
Sefa Amell i Comas

15 de març de 2011
El nostre col·lectiu no lluita sol. Tot coneixent els grups de dones
que treballen amb entusiasme i les seves experiències (Mujeres
y Teología de Sevilla i Madrid, Dones creients de València,
Creients i feministes de Mallorca, Mujeres por el derecho a
decidir de Bilbao...)
M. Pau Trayner i Vilanova

19 d’abril de 2011
Construint Ekklesia. Recuperar l’alegria de la fe, superant la crisi
existencial pel descrèdit continuat.
Roser Garriga i Trullols

19 de maig de 2011 (en dijous i a l’Acadèmia Catòlica)
La llibertat religiosa en un estat laic. El plantejament de la llibertat
religiosa en la societat moderna respon a una filosofia pràctica
que pot enriquir l’experiència personal i la vida social.
Jaume Botey i Vallès



Conferències a les seus del CDE

Barcelona Girona
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21 de juny de 2011
Cine fòrum: La Prostitució. Passi del documental: “Mònica del
Raval.”
Neus Forcano i Aparicio

CURSOS i CONFERENCIES

Oferta de cursos i conferències que el CDE ha realitzat en els
darrers anys. Podeu sol·licitar-les individualment o com a entitat,
associació o grup parroquial.

La veu de les dones Bíbliques

1- El perquè d’una teologia feminista.
Magda Tomàs i Ribes
La Teologia ha esta vista i interpretada sota l’òptica masculina.
Hi ha una necessitat apremiant de replantejar temes teològics
des d’una perspectiva feminista per transformar la teologia i
canviar la concepció patriarcal de la societat i de l’Església.

2- Introducció a la perspectiva teològica feminista i a la seva
metodologia: Míriam.
M. Assumpta Torrents i Gardela
Míriam, dona responsable i col·laboradora, és una dels tres líders
que van treure el poble de l’esclavitud d’Egipte. Moisès sense
la seva germana no hauria conegut mai els seus ni tampoc no
hauria estat el redemptor d’Israel.

3- Estudi informàtic de la Bíblia.
Maria Pau Trayner i Vilanova
Cal conèixer les tècniques informàtiques que ens ajuden a la
recerca i comprensió de la Bíblia. La localització de mots; la
possibilitat de fer estudis comparatius; trobar eixos transversals
en tots els llibres...facilita la interpretació d’uns llibres que ens
ajuden a la nostra espiritualitat.



4- Lilith, memòria del matriarcat.
Mariángeles Cosculluela i Pérez
Cada ciencia tiene su lenguaje. Explicación de unos conceptos
básicos para caminar con soltura entre los textos míticos desde
una perspectiva teológica y antropológica. Conocimiento e
interpretación del Mito de Lilith y su arquetipo en contraposición
al arquetipo de Eva.

5- Gèneres literaris Vaixtí.
M. Assumpta Torrents i Gardela
La primera dona del rei Xerxes ha passat a la història com un
model d’allò que les dones jueves no han de ser mai. Si visqués
avui, seria una víctima del poder masclista. Tot per ser una dona
que va voler conservar la seva dignitat.

6- Hermenèutica crítica feminista: la veu d’Herodies.
Mariángeles Cosculluela i Pérez
Estudio, metodología y reflexión de la hermenéutica crítica
feminista y su aplicación en la Teología Feminista a través de la
Historia. Metodología de “la sospecha” aplicado en un caso
práctico: la voz de Herodías.

7- Hermenèutica crítica feminista: Marta i Maria; la sirofenícia.
Neus Forcano i Aparicio
La teologia feminista parteix de contradiccions entre el missatge
radical d’amor i igualtat fraterna que ens dóna el Crist, i  l’opressió
i marginació que moltes dones experimenten. S’exposarà el
mètode de la sospita d’Elizabeth Schussler Fiorenza per
interpretar textos bíblics com el de Marta i Maria, o la sirofenícia,
des d’una perspectiva feminista.

8- Profetesses bíbliques. La veu pública de les dones.
M. Assumpta Torrents i Gardela
Per conèixer Anna, la profetessa que va rebre Jesús i els seus
pares en la seva presentació al Temple de Jerusalem, farem una
incursió fins al llibre del Gènesi on Séraj, «profetessa dels secrets»,
ens revelarà tot allò que sap.

Girona
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9- Prostitutes,  prostituïdes i violades.
Maria Pau Trayner i Vilanova
El sistema antropològic patriarcal i els mots que ha emprat, han
creat una simbologia per parlar de la fidelitat a Déu que ha
desdibuixat la sexualitat, i ha fet difícil la relació entre la vida
humana i el Transcendent.

10- Dones violentes. Mimetisme patriarcal.
M. Antònia Sabater i Montserrat
Amb aquest tema ens acostem a la violència sobre les dones
que hi ha en la Bíblia, tot fent-ne una reflexió hermenèuitica
que ens serveixi per analitzar les situacions de conflicte en la
nostra vida quotidiana i assajar pràctiques de no violència i de
solidaritat.

11- Dones estrangeres. Ètnia i marginació.
Mariángeles Cosculluela i Pérez
Profundización desde la Torá de los preceptos básicos aplicados
a las personas extranjeras, resaltando, especialmente, a las
mujeres más significativas del AT, y realizando una hermenéutica
crítica feminista de su gran influencia en la historia del Pueblo
de Israel y en la historia de salvación del NT.

12- Mares i àvies bíbliques. L’etern femení en qüestió.
Magda Tomàs i Ribes
Diferències entre maternitat com a experiència i maternitat com
a institució, ideologia social, cultural i religiosa. En l’AT, la dona
és valorada per la funció reproductora i l’esterilitat li suposa un
estigma. Coneixerem la història d’algunes dones bíbliques que
experimenten una maternitat que va ser essencial per a Israel.

13- Les dones del Primer Testament i del Segon Testament.
Judith Seubas i Goixart
Comparació entre el rol de les dones en el textos finals del
Primer Testament i en els textos dels Segon Testament . Es tracta
de veure el context patriarcal des d’una perspectiva feminista
i d’analitzar com les dones que participen en el moviment que
inicia Jesús viuen un procés alliberador de la seva condició
d’opressió. La sessió acaba amb un taller pràctic on participa
l’alumnat analitzant el text de l’autor de Lluc 10,38-42 sobre
Marta i Maria.
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14- Dona i societat jueva al segle I. Un món per descobrir.M.
Assumpta Torrents i Gardela
En la societat jueva de l’època de Jesús, la dona ho tenia difícil
per tenir una bona autoestima. Els rabins proclamaven que «les
dones, els nens i els esclaus eren éssers inferiors» i els treballs
que habitualment la dona duia a terme eren considerats treballs
maleïts per aquest motiu.

15- Dona i religiositat jueva al segle I. La construcció del
Temple interior.
M. Assumpta Torrents i Gardela
La religió jueva no tenia una millor consideració per a la dona
que la societat civil. Els rabins i sacerdots eren molt cruels amb
ella d’acord amb la Llei Oral. Jesús va suposar una altra cara de
la medalla. Les diferències es veuen més clarament quan es
comparen les dues cares.

16- Maria Magdalena. Paradigma de la dona cristiana.
Mariángeles Cosculluela i Pérez
Un estudio holístico y multidisciplinar sobre la figura singular de
María Magdalena, mujer importante en el Movimiento de Jesús.
Hay que subsanar el error histórico cometido por la jerarquía
eclesial de Occidente que manipuló y degradó a esta “Apóstol
de los Apóstoles” y la convirtió en una puta arrepentida redimida
por la Gracia. María Magdalena como modelo de mujer en el
seguimiento del Nazareno.

17- Maria.
Maria Pau Trayner i Vilanova
Cal redescobrir des d’una perspectiva feminista aquesta figura
cabdal dins la nostra tradició religiosa. Com a dona, mare i
també esposa, pot ensenyar-nos com entendre la filiació divina
i tota la nostra riquesa i capacitat per saber col·laborar en l’obra
 creadora de Déu.

18- La dona geperuda.
Maria Pau Trayner i Vilanova
D’aquesta dona no se’n sap ni el nom, i potser per això pot ser
model per a totes les dones de tots els temps. Encorbada sota el
pes de l’opressió social i religiosa, va on és Jesús. Ell l’allibera de
la seva marginació. Es redreça i al mig de la Sinagoga lloa Déu.
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19- La dona estrangera: transgressió de fronteres. Quin Déu
i per a qui?
Neus Forcano i Aparicio
Tal com diu la teòloga Isabel Gómez Acebo, “el llenguatge
sobre Déu no parla tant d’ell mateix com d’aquells qui l’usen”.
¿Ens pot ajudar la teologia feminista a buscar un llenguatge
adequat i just per parlar de Déu que es correspongui a les
relacions humanes i a les comunitats que volem construir? El
passatge evangèlic de la cananea ens planteja la necessitat de
descobrir les fronteres polítiques, socials, religioses, culturals
que creem, i ens convida a crear l’Ekklesia, comunitat de deixebles
iguals.

20- En memòria d’ella. Qui la recorda?
M. Antònia Sabater i Montserrat
Aquesta dona de la ciutat de Betània, ungeix a Jesús poc abans
de la seva mort. Ella fa un gest profètic que li val l’elogi de
Jesús, però ha quedat oblidada dintre de l’historia de la salvació.
Nosaltres volem donar-li el l loc que li correspon.

21- La viuda pobra.
M. Antònia Sabater i Montserrat
Exemple de grandesa i generositat, tenim al davant una narració
de l’Evangeli de Marc que no ens ha de preocupar si és històrica
o no, sinó veure els trets exemplars de la vida que ens mostra.
Reflexionarem sobre l’expressió: «ha donat tot el que tenia».

22- La Samaritana.
Magda Tomàs i Ribes
Relat d’una relació paritària entre Jesús i la dona samaritana.
Està dominada per dos motius: la fe i la revelació. Jesús es revela
com a Crist i la fe de la dona la converteix en deixeble i apòstol.
La Bona Notícia retorna l’esperança a qui no tenia futur ni
dignitat.

23- Les dones en l’evangeli de Marc.
M. Antònia Sabater i Montserrat
Farem un recorregut per l’evangeli de Marc per descobrir el
grup de dones van ser seguidores de Jesús i van viure
l’experiència de ser deixebles seves i destinatàries de la Revelació
que Ell els confià.
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24- Febe, Prisca, i Júnia. 
M. Assumpta Torrents i Gardela     
Ministeris de la dona? Qui ho diu que no hi havia dones
amb ministeris ordenats en les primeres comunitats de
seguidors de Jesús? I tant si n’hi ha! Hi ha dones ordenades
solteres i casades. Només cal llegir amb atenció els textos
de Pau en el text grec o en alguna bona traducció.

La veu de les dones en l’Església

25- Els corrents messiànics en el poble d’Israel. 
M. Assumpta Torrents i Gardela
Jesús no va ser ni el primer ni l’últim? Resseguint les
narracions bíbliques es descobreix el difícil naixement de
les creences del poble. Els profetes no ho van tenir gens
fàcil per aconseguir que els governants estiguessin per la
feina. Varen trobar la manera de convèncer els reis, però
fer-los entrar pel camí de la justícia no sempre va ser fàcil.

26- El messianisme a Qumram.
M. Assumpta Torrents i Gardela
Escàndol per a la tradició? El messianisme és una institució
jueva que va evolucionar. Entre els essenis va prendre unes
característiques pròpies i es va transmetre amb l’ajuda de
les difícils condicions de vida que imposava la dominació
romana. Veurem que l’evangeli de Joan en conserva alguna
tradició.

27- Institucions jueves: El Temple, la sinagoga, el Shabbat,
el Goel, els Pessaj...
M. Assumpta Torrents i Gardela
Ens cal conèixer l’inici de molts conceptes i criteris tant
morals com socials i espirituals, que es troben a la base
de la nostra cultura comuna cristiana-jueva, per poder
dialogar i comprendre el procés d’aquestes religions en
la història.
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28- Les dones en les primeres comunitats: Tabita
(Ac 9,36-43)
M. Antònia Sabater i Montserrat
A partir de l’estudi dels Fets dels apòstols des d’una
perspectiva de gènere, veurem la història de les dones en
la societat grecoromana del segle I com una via d’accés
a la situació de les dones en les primeres comunitats. En
una d’aquestes, hi trobarem Tabita.

29- Les dones en les primeres comunitats: Maria
(Ac 12,6-19), Lídia (Ac 16,1-40)    
M. Antònia Sabater i Montserrat
La fe i les pràctiques de les dones en la comunitat jueva
van prolongar-se en les tasques de les dones en les  petites
comunitats, per exemple la dona que presidia les pregàries,
sovint coneguda amb el nom de presbítera. Cal ressaltar
l’acció d’aquestes dones per reivindicar un espai comú
entre homes i dones.

30- Diaconies: Servei de la paraula, de la taula, de la
caritat.
Maria Pau Trayner i Vilanova
Massa vegades hem sentit que en els àmbits religiosos
Jesús només hi va cridar als barons. Una recerca per la
Bíblia desqualifica aquesta visió misògina que es dóna de
Jesús, el seu moviment i la participació de les dones en
els serveis de les primeres comunitats.

31- Origen i fonament de la marginació de les dones.
Ramon M. Nogués
Ens proposem abordar una qüestió actual com  és la
marginació de les dones en el sistema patriarcal actual, a
partir del coneixement de textos de diferents tradicions
religioses, tant orientals com occidentals. S’ampliarà
l’exposició amb la introducció d’elements clau com la
genètica, la fisiologia hormonal... per entendre com funciona
el sistema hegemònic per marginar les dones.

32- Les Mares del Desert. Consolidació monàstica  a
Occident. Refugi o alliberament?
Neus Forcano i Aparicio / Maria Pau Trayner i Vilanova
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Durant els segles IV i V, es viu en la societat romana el pas
del paganisme al cristianisme com a religió institucional
oficial. Quin paper hi van jugar les dones en aquest moment
de canvi?  Coneixerem l’origen del monaquisme femení,
 les institucions de les vídues i les verges, el paper de les
emperadrius i de les peregrines viatgeres, com a exemples
de referents actius en el canvi de mentalitat. Ens acostarem
a la concepció del matrimoni, el celibat, la pregària o el
compromís cristià que aquestes primeres cristianes tenien.

33- Els dogmes i les perdedores de la història: de
l’ortodòxia a l’ortopèdia.
Mariángeles Cosculluela i Pérez
¿Por qué surgieron los dogmas en la Iglesia? ¿Qué son los
dogmas? ¿Para qué sirven? ¿Qué repercusión tienen en
la comunidad cristiana? ¿Afectaron al estatus igualitario
de las creyentes en el seno de la comunidad eclesial?
Estudio de los principales Concilios Ecuménicos y sus
consecuencias sobre las mujeres.
dones.

34- Dones, bruixes, Inquisició. La por masculina davant
del poder de les dones?    
M. Pau Trayner i Vilanova
L’època que anomenen Edat Mitjana va ser d’una gran
participació social femenina tant per al bé com per al mal
de les dones d’aquell temps. En aquest assumpte el Tribunal
Eclesiàstic de la Inquisició va tenir un paper molt
determinant. El grup de les bruixes van ser objectiu
d’extrem càstig per poder dominar la transformació de
d’aquelles estructures que cada vegada eren més
participatives. El coneixement d’aquestes realitats ens
ensenya la l luita vers l ’a l l iberament femení.

35- Teresa de Cepeda i Ahumada.
Roser Solé i Besteiro
Doctora i santa, fundadora, mística i escriptora; sempre
dona d’una talla excepcional, una personalitat complexa,
mestra de vida cristiana i veu profètica que s’inquietà pels
problemes del món i de l’Església. Fou una veritable amiga
i mare de les seves filles i fills

21



del Carmel. Una dona que va experimentar en ella mateixa
el drama “de ser mujer en tiempos recios” .

36- La Reforma de Luter. Què va passar amb les dones?
Joana Ortega Raya
Quin paper juguen les dones en les esglésies protestants
a l’hora de realitzar estudis teològics?. Quina va ser la
implicació de les dones en el procés de la reforma
protestant?. Es veuran diversos exemples de dones
significatives en el món protestant al llarg de la història
fins a la situació actual.

37- La Contrarreforma frena l’emergència femenina:
s’esclerotitza l’església?
Mariángeles Cosculluela i Pérez
Análisis histórico de la reacción de la jerarquía eclesial al
movimiento protestante de Martín Lutero. Repercusiones
y consecuencias dentro y fuera de la Iglesia. Estudio del
Concilio de Trento, del endurecimiento de la Inquisición
y la afectación que supuso para las mujeres las reformas
de la Iglesia Católica.

38- El món es revolta i pren consciència de la seva realitat.
La Revolució de les idees.
Neus Forcano i Aparicio
En la història europea, hi ha moltes dones que poden
engruixir la nostra genealogia femenina. Resseguint aquelles
que han lluitat per la igualtat i els drets polítics de les
dones, iniciarem el recorregut amb Christine de Pizan i
Isabel de Villena; per passar a les místiques o intel·lectuals
que als segles XVII i XVIII lluiten per demostrar que les
dones tenen ànima i són racionals. Amb la Revolució
Francesa, també les dones del poble, ciutadanes i pageses,
prenen la paraula i es llencen a l’acció.

39- La lluita per la paritat. Un clam femení per la justícia?
Magda Tomàs i Ribes
La discriminació femenina arreu del món és un fet que
atempta la justícia i és denigrant per la meitat del gènere
humà. Quin ha estat el treball i l’esforç de moltes dones
per anar construint una paritat enriquidora per a la societat
i per a l’Església?
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40- Les dones avui: es pot ser dona i cristiana de tradició
catòlica?
Maria Pau Trayner i Vilanova
Una reflexió àmplia sobre els horitzons assolits per les dones,
tant en la societat com en l’Església jeràrquica i/o popular, posa
de manifest que en la societat s’han donat legalment passos,
però no així en les lleis eclesiàstiques. Falta molt per arribar a
la total paritat en el nostre món occidental.

La veu de les dones en les diferents espiritualitats

41- Fenomenologia de la religió.
Roser Solé i Besteiro
No podem comunicar-nos ni estar enmig del món si no és a
través dels gestos i de les paraules. Per això la humanitat ha
expressat des de sempre, tot i que no l’esgota, el geni propi de
l’espiritualitat en les manifestacions religioses. Una espiritualitat
històrica i encarnada en unes determinades formes que permeten
expressar l’experiència religiosa i identificar-les críticament.

42- Fenomenologia aplicada a l’antropologia.
Maria Pau Trayner i Vilanova
La riquesa del pensament que va aportar la fenomenologia de
Husserl a l’Antropologia ens dóna una visió encertada de com
en els segles XIX i XX, dones i homes intel·lectuals van saber
repensar la realitat espiritual i ens van donar models de
reinterpretació religiosa a partir de les noves idees filosòfiques.

43- L’Islam.
M. Antònia Sabater i Montserrat
Aproximació a l’Islam des d’una perspectiva de gènere.
Explicarem la vida del Profeta Mohammad i els seus ideals.

44- L’experiència mística.
Roser Solé i Besteiro
La mística és un tema difícil, que no suporta l’anàlisi científica i
racional. La seva veritat i la seva garantia, diu Teresa de Jesús,
emergeixen del testimoni de l’experiència, i gaudeixen d’un major
espai de llibertat. Per això es revela com a força creadora que
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desperta les capacitats expressives del subjecte que porta al
límit el poder significatiu de les paraules.

45- L’espiritualitat de Jesús, força alliberadora de les dones:
quan temps va durar?
Mariángeles Cosculluela i Pérez
Un acercamiento al Jesús histórico desde la teología feminista.
Su manera de “ser y estar” entre las personas más marginadas
de su Pueblo. Sus críticas al poder del Templo y a las adherencias
paralizantes de la Torá así como su estructura patriarcal.
Desentrañar el Mensaje de Jesús en clave simbólica y no sólo
literal, para seguir manteniendo las pautas de liberación de
todas las personas oprimidas en el siglo XXI.

46- L’experiència alliberadora de Jesús en altres tradicions
religioses.  La reforma protestant.
Joana Ortega Raya / Nathalie Reverdin i Effront
A través de la història, les dones i les filles dels reformadors van
impulsar un model de dona de fe culta, que va a l’escola, que
llegeix, ensenya i estudia la Bíblia en família. Una dona lliure
dels impediments de la censura tradicional.

47- Judaisme.
M. Assumpta Torrents i Gardela
El judaisme que va inspirar Jesús de Natzaret és una religió que
s’ha enriquit i ha evolucionat al llarg dels segles. La primera
dona rabina va ser ordenada l’any 1930, després va ser internada
en un camp d’extermini nazi on va morir amb els seus. Actualment,
la proporció de nois i noies jueves que es preparen per al rabinat
és del 50%.

48- Emma de Barcelona.
Joana Ripollès-Ponsi i Ortiz
El desconeixement generalitzat de les dones que van prendre
part en els inicis de la construcció del nostre país, ens motiva
a fer conèixer aquella que, amb la seva acció, va repoblar la
Catalunya Central.
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49- Juana Inés de la Cruz.
Maria Pau Trayner i Vilanova
Figura femenina que ens aporta grans ensenyaments, no només
en l’espiritualitat sinó també en els àmbits literari, científic i
musical. En Juana Inés de la Cruz descobrim les grans qualitats
d’una dona que va ser silenciada pel patriarcat que ha dominat
la història.

50- Edith  Stein.
Maria Pau Trayner i Vilanova
En una Europa trasbalsada per guerres mundials, sorgeixen
dones amb gran capacitat filosòfica que saben donar respostes
humanes i valentes. Sense por, amb la força del Crist, son
conseqüents amb les seves creences i cerquen una Veritat que
troben en el seguiment de Jesús. Aquesta és Edith Stein, la
jueva-catòlica.

51- L’ordenació de les dones en àmbits cristians.
M. Assumpta Torrents i Gardela
Aquest és un bon aspecte per conèixer el grau d’inculturació
de les institucions religioses en el nostre món real. Posant de
costat les diferents religions es poden observar coses curioses:
Quines institucions van al davant, quines segueixen i quines van
a la cua.

52- Ecofeminisme.
Magda Tomàs i Ribes
L’Ecofeminisme com a pensament i moviment social es refereix
a la connexió ideològica existent entre l’explotació de la
Naturalesa i l’explotació de les Dones dins el sistema
patriarcal.L’Ecofeminisme és una nova espiritualitat:
interdependència entre els elements que formen el món humà,
en contraposició a una jerarquització desvaloritzadora de la
diversitat.

53- El camí de la teologia feminista en la història.
Roser Solé i Besteiro
La teologia feminista no es pot confondre amb una presència
de les dones en la teologia, ni amb una “teologia de la dona”,
sinó que l’entenem com un nou estudi que pren com a punt de
partida la crítica a la teologia tradicional, a causa de la seva
insuficiència i unilateralitat. Una teologia que proposa uns nous
paradigmes i nous horitzons que es van realitzant a través de
totes les teòlogues i teòlegs que comparteixen una mateixa
sensibilitat.
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PER LA PARITAT

Rosamaria Aguadé i Benet
Dra. En Filologia Romànica
Llic. en Filologia Catalana

Sefa Amell i Comas
Membre fundadora del CDE i membre d'Església Plural
Autora de "Maria de Natzaret, Dona o arquetip?" i de “Crits de
dolor... no els sentiu?” (Estudi de vint-i-cinc dones, la vida de
les quals apareix referenciada a l’Antic Testament).

Jaume Botey i Vallès
Llic. Història i Filosofia
Doc. en Antropologia

Enric Canet i Capeta, escolapi
Llic. en Biologia
Llic. en Teologia

Lucía Caram, dominica contemplativa
Llic. en Teologia

Manel Cordón, advocat
Dr. en Història Antiga
Llic. en Dret

Mariángeles Cosculluela i Pérez, membre del CDE
Dipl. en Teologia i en Gerontologia psicosocial

Neus Forcano i Aparicio, membre del CDE
i de l’Escamot Magdala
Llic. en Filologia Catalana
Màster a la UB d’Història de les Dones
Estudiant de l’ISCREB

Roser Garriga i Trullols, membre del CDE
Missionera del Cor de Maria. Mestra de Primària
Dipl. en Teologia
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PER LA PARITAT

Josep Gil i Ribas
Llic. en Teologia

Anna Gimeno
Llic. en Ciències Químiques
Llic. en Estudis Eclesiàstics

Cristina Monteys i Homar, membre del CDE i de l’Escamot
Magdala.
Coord. de l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de
Barcelona
Llic. en Història
Dipl. en Teologia

Ramon M. Nogués, escolapi
Dr. en Biologia
Llic. en Teologia Fonamental

Joana Ortega Raya
Llic. en Teologia
Dra. en Filosofia i Ciències de l’Educació

Mercè Otero i Vidal, membre de Ca la Dona
Llic. en Filosofia i lletres (filologia Clàssica i Romànica-Hispànica)
Catedràtica de Llatí

Natàlia Reverdin i Effront
Llic. en Teologia

Joana Ripollès-Ponsi i Ortiz, membre del CDE
Llic. en Filologia Catalana

M.Antònia Sabater i Montserrat, membre del CDE
Religiosa de la Sagrada Família d’Urgell
Llic. en Ciències Religioses i Diplomada en Teologia
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PER LA PARITAT

Rosa Serra i Sala
Dra. en Pedagogia

Judith Seubas i Goixart, membre del CDE
i l’Escamot Magdala
Llic. en Biologia
Estudiant de l’ISCREB

Roser Solé i Besteiro, membre del CDE
Llic. en Filosofia i Lletres (Filosofia)
Llic. en Teologia Fonamental

Magda Tomàs i Ribes, membre del CDE
Mestra de primària
Diplomada en Teologia       

M. Assumpta Torrents i Gardela, membre del CDE
Llic. en Filosofia i Lletres (Filologia Romànica)
Llic. en Ciències de la Religió
Llic. en Teologia Bíblica

M. Pau Trayner i Vilanova, membre del CDE i escolàpia
Dra. en Antropologia Cultural
Llic. en Filosofia i Lletres (Psicologia)
Llic. en Teologia Sistemàtica
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