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SEU DEL CDE
Totes les conferències i actes es realitzaran a la Sala
Abat Escarré, c/Rocafort, 242 bis (Edifici CIEMEN) de
Barcelona.
7 d’octubre de 2013, dilluns, a les 18 h, conferència:
El
naixement
del
cristianisme
en
els
anys
immediatament posteriors a l’execució de Jesús.
Primers memorials de les comunitats cristianes abans
dels anys 50 del segle I, a càrrec de Roser Garriga i
Trullols
4 de novembre de 2013, dilluns, a les 18 h,
conferència: Memorials de les comunitats cristianes
després dels anys 50. Importància del paper de la
dona en aquestes celebracions i comunitats.
Importància de les dones en l’església primitiva, a
càrrec de Paloma Llorente Megías
2 de desembre de 2013, dilluns, a les 18 h,
conferència: El sentit pregon del memorial jesuànic.
Desviacions. Jesús i la seva predicació, a càrrec de M.
Pau Trayner Vilanova
3 febrer de 2014, dilluns, a les 18 h, conferència:
Com tracta avui, el Vaticà, la qüestió de l’ordenació de
les dones: Joan Pau II i el seu impossible punt final a
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Si et criden a guiar
un breu moment
del mil·lenari pas
de les generacions,
aparta l'or,
la son i el nom.
També la inflor
buida dels mots,
la vergonya del ventre
i els honors.
Imposaràs
la veritat
fins a la mort,
sense l'ajut
de cap consol.
No esperis mai
deixar record,
car ets tan sols
el més humil
dels servidors.
El desvalgut
i el qui sofreix
per sempre són
els teus únics senyors.
Excepte Déu,
que t'ha posat
dessota els peus
de tots.

SALVADOR ESPRIU, La pell de brau, XXIV
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www.donesesglesia.cat - cde@donesesglesia.cat

- Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat -

13 de febrer de 2014, dijous, a les 17.30 h,
conferència: Repte del segle XXI, que la dona
recuperi la veu, a càrrec de M. Antònia Sabater
Montserrat
13 de març de 2014, dijous, a les 17.30 h,
conferència: Madeleine Delbrêl, a càrrec de Roser
Solé Besteiro
10 d’abril de 2014, dijous, a les 17.30 h,
conferència: Què és important a la nostra vida?, a
càrrec de M. Pau Trayner Vilanova
8 de maig de 2014, dijous, a les 17.30 h,
conferència: Dones amb autoritat en l’Antic
Testament, a càrrec de M. Antònia Sabater
Montserrat
12 de juny de 2014, dijous, a les 17.30 h,
conferència: Un altre Déu és possible, a càrrec de M.
Pau Trayner Vilanova
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aquesta qüestió. La dona pensa, reflexiona, diu i
actua, a càrrec de Magda Tomàs
3 de març de 2014, dilluns, a les 18 h, reflexió
respecte a la pràctica del Memorial del Senyor en el
Col·lectiu preparada per l’equip de pregària: El nostre
memorial: conclusions i reafirmacions de les decisions
preses i practicades. Taula rodona conduïda per M.
Dolors Figueras i Manel Cordón Jiménez
7 d’abril de 2014, dilluns, a les 18 h, conferència:
Teologia per al segle XXI. Noves orientacions per al
nostre temps, a càrrec de Roser Garriga i Trullols
17
de
maig
de
2014,
dissabte,
Jornada
d’Aprofundiment Teològic (tema per determinar)

DELEGACIÓ DE GIRONA
Totes les conferències es realitzaran al Centre Cívic Pla
de Palau, c/ Saragossa, 27, Girona.
15 d’octubre de 2013, dimarts, a les 17.30 h,
conferència: El naixement del cristianisme en els anys
immediatament posteriors a l’execució de Jesús.
Primers memorials de les comunitats cristianes abans
dels anys 50 del segle I, a càrrec de Roser Garriga i
Trullols
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12 de novembre de 2013, dimarts, a les 17.30 h,
conferència: Memorials de les Comunitats Cristianes
després dels anys 50. Importància del paper de la
dona en aquestes celebracions i comunitats.
Importància de les dones en l’Església primitiva.
Presència de líders en les comunitats, a càrrec de
Paloma Llorente Megías
10 de desembre de 2013, dimarts, a les 17.30 h,
conferència: El sentit pregon del memorial jesuànic.
Desviacions. Jesús i la seva predicació, a càrrec de M.
Pau Trayner Vilanova
11 de febrer de 2014, dimarts, a les 17.30 h,
conferència: Com tracta avui, el Vaticà, la qüestió de
l’ordenació de les dones: Joan Pau II i el seu
impossible “punt final” a aquesta qüestió. La dona
pensa, reflexiona, diu i actua, a càrrec de Magda
Tomàs Ribas
11 de març de 2014, dimarts, a les 17.30 h,
conferència: El nostre memorial: conclusions i
reafirmacions de les decisions preses i practicades, a
càrrec de Manel Cordón Jiménez i M. Dolors Figueras
15 d’abril de 2014, dimarts, a les 17.30 h,
conferència: Teologia per al segle XXI. Noves
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8 de novembre de 2013, divendres, a les 20.30
h, conferència: Han passat 50 anys del Concili Vaticà
II; aportacions rellevants, què ens diu avui?, podem,
i volem avançar?, a càrrec de mossèn Joaquim Rius i
Adell

DELEGACIÓ DE SARRIÀ (Orlandai)
Totes les conferències es realitzaran al Centre Cívic
Orlandai, c/ Jaume Piquet, 23 (FGC, parada Sarrià,
sortida per Verge de Núria), Barcelona.
10 d’octubre de 2013, dijous, a les 17.30 h,
conferència: Les dones en l’evangeli de Joan i de
Marc, a càrrec de M. Antònia Sabater Montserrat
14 de novembre de 2013, dijous, a les 17.30 h,
conferència: Maria, imatge de la feminitat de Déu, a
càrrec de M. Pau Trayner Vilanova
12 de desembre de 2013, dijous, a les 17.30 h,
conferència: La misogínia en la història de Catalunya,
a càrrec de Roser Garriga i Trullols
9 de gener de 2014, dijous, a les 17.30 h,
conferència: Els nous símbols, a càrrec de M. Pau
Trayner Vilanova
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DELEGACIÓ DE SABADELL

orientacions per al nostre temps, a càrrec de Roser
Garriga i Trullols

Totes les conferències es realitzaran al Casal Pere
Quart, Rambla, 69, Sabadell.

DELEGACIÓ D’HORTA

21 de gener de 2014, dimarts, a les 19.30 h,
conferència:Ens falta humor? L’humor com a eina de
reacció enfront de les adversitats de la vida, sense
trivialitzar-les, a càrrec de mossèn Josep Jordi

Biblioteca Can Mariner

18 de març de 2014, dimarts, a les 19.30 h, recital
de poesia i prosa poètica: El llenguatge és
essencialment masculí, buscant el perquè del gènere,
a càrrec de Montserrat Graner, Remei Vilarrubia i
Paquita Domingo

24 d’octubre de 2013, dijous, a les 18 h, conferència:
Els noms, símbols, societats diferents, a càrrec de M.
Pau Trayner Vilanova

20 de maig de 2014, dimarts, a les 19.30 h,
conferència: Alternatives de futur. Hannah Arendt: El
pensament femení per la pau, a càrrec d’Anna Massó

Totes les conferències es realitzaran a la Biblioteca Can
Mariner, c/ del Vent, 1 (tocant al c/ Horta), Barcelona.

21 de novembre de 2013, dijous, a les 18 h,
conferència: Ser persona: subjecte en construcció per
a una justícia social real, a càrrec de Neus Forcano
Aparicio

DELEGACIÓ DE SANT JUST D’ESVERN

16 de gener de 2014, dijous, a les 18 h, conferència:
Mare Maria Skobtsov, dona de l’Església ortodoxa
russa, a càrrec de Roser Solé i Besteiro

Totes les conferències es realitzaran a la Parròquia
de Sant Just i Pastor, plaça de l’Església, s/n, Sant
Just Desvern.

13 de febrer de 2014, dijous, a les 18 h, conferència:
Els nostres principis i valors, han canviat?, a càrrec de
Tica Font Gregori
13 de març de 2014, dijous, a les 18 h, conferència:
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Constantí, un emperador oportunista que transformarà
el cristianisme, a càrrec de Manel Cordón Jiménez

27 de novembre de 2013, dimecres, a les 18 h,
conferència: Sant Pau, el primer cristià, a càrrec de
Manel Cordón Jiménez

10 d’abril de 2014, dijous, a les 18 h, conferència: El
tractament eclesiàstic de la pederàstia, a càrrec de
Marta Boza Rucosa
15 de maig de 2014, dijous, a les 18 h, conferència:
Conflicte social i crisi, resposta dels creients, a càrrec
de Jaume Botey
12 de juny de 2014, dijous, a les 18 h, conferència:
Viure l'Església a la frontera del conflicte social i la
crisi, a càrrec de Mercè Otero Vidal

Casal
Totes les conferències es realitzaran al Casal de la Font
d’en Fargues, c/ Pedrell, 67-69, Barcelona. Parades de
Metro de la L4: Carmel, Horta i Vilapicina. Autobusos:
39 i 117.
30 d’octubre de 2013, dimecres, a les 18 h,
conferència: Paper de les religions en la participació
política i l'espai públic, a càrrec de Neus Forcano
Aparicio
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22 de gener de 2014, dimecres, a les 18 h,
conferència: Què podem aprendre de les dones
immigrants?, a càrrec de M. Victòria Molins
20 de febrer de 2014, dijous, a les 18 h,
conferència: Creences, gènere i praxis, a càrrec de
Paloma Llorente Megías
26 de març de 2014, dimecres, a les 18 h,
conferencia: Dones emprenedores, a càrrec de Mercè
Otero Vidal
30 d’abril de 2014, dimecres, a les 18 h,
conferència: Des de la dona del sur andino de Perú,
com es projecta a tot el món, a càrrec del bisbe
emèrit Joan Godayol Comas
28 de maig de 2014, dimecres, a les 18 h, a les 18h
conferència:
La
Maternitat
d’Elna,
a
càrrec
d’Assumpta Montellà
18 de juny de 2014, a les 18 h, conferència:
Història dels papes. Un repàs dels personatges més
significatius, a càrrec de Manel Cordón Jiménez
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