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Curs: «Deseo, amor y sexualidad en las grandes religiones: una 

mirada desde la actualidad» 

Duració: 4 hores 

Data i horari: 26 de juny – de 16:00 a 20:00 h. 

Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en 

“Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)  

Lloc: Sala Puig i Cadafalch, Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona. 

Professora: Nazanín Armanian 

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà) 

El objeto de este curso es doble: por un lado, se propone desplegar una mirada de carácter 

comparativo sobre las maneras en que las distintas religiones abrahámicas (es decir, el 

judaísmo, el cristianismo y el islam) conciben el cuerpo de la mujer y sus derechos de desear, 

amar y decidir sobre su vida sexual; y, por el otro, pretende dar a conocer las distintas 

situaciones que en la actualidad enfrentan las mujeres en el mundo, centrándose muy en 

particular en los diversos países de fe musulmana.  

 

L'objecte d'aquest curs és doble: d'una banda, es proposa desplegar una mirada de caràcter 

comparatiu sobre les maneres en què les diferents religions abrahàmiques (és a dir, el 

judaisme, el cristianisme i l'islam) conceben el cos de la dona i els seus drets de desitjar, 

estimar i decidir sobre la seva vida sexual; i, de l'altra, pretén fer conèixer les diferents 

situacions que actualment enfronten les dones al món, centrant-se en particular en els 

diversos països de fe musulmana. 

 

Nazanín Armanian és traductora del persa i politòloga especialitzada en l'Orient Mitjà i 

Nord d'Àfrica, així com en qüestions del món musulmà. Entre les seves publicacions 

destaquen, a més de les seves habituals col·laboracions periodístiques i de la columna que 

des de fa un parell d'anys escriu per al diari Público, els llibres: La mujer en el país de los 

ayatolás (1999), El retrato de la mujer musulmana (2000), Kurdistán, el país inexistente 

(2005), Irak, Afganistán e Irán: 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo (2007) i El 

islam sin velo. Un acercamiento serio y riguroso a la cara más desconocida del mundo 

islámico  (2009), escrit en col·laboració amb Martha Zein. 
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INSCRIPCIÓ 

Preus d’inscripció: 

25 € (Socis i sòcies de l’ ICA, estudiants, aturats i jubilats)   
30 € (General) 

Inscripció: 

Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir i enviar la fitxa: http://goo.gl/xRYjqf 

El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte IBAN: 

CAIXA D’ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (fent constar nom, cognoms i títol del 

curs) 

També es por fer en efectiu a la secretaria de l’ICA: c/ Casp, nº 43, bajos 1ª - (ECOS Grup 

Cooperatiu) Barcelona 08010; en aquest cas es recomana trucar per tel. abans de passar.  

Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament. 

Places limitades. Matrícula per rigorós ordre d’inscripció. 

 

INFORMACIÓ 

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia 
grupo.erapi@gmail.com 

 

Institut Català d'Antropologia (ICA) 
Tel 93  410 37 77 
secretaria@antropologia.cat 

 

COL·LABORA 

Institut d’Estudis Catalans (IEC) 

 

PROPERAMENT 

Curs: «El oficio de escribir en investigación social» (10 hores) 

Professor: Dr. Enrique Santamaría 

Dates i horari: 15, 17, 22 i 23 de juliol, de 11:00 a 13:30 h 

Lloc: Sala Fontserè (15 de juliol) i Sala Puig i Cadafalch (resta de dies), Institut d’Estudis Catalans, c/ 
del Carme, n. 47, Barcelona. 

El curs es farà en castellà. 

Preus d’inscripció: 75 € (general) i 60 € (socis i sòcies de l’ICA, estudiants, aturats i jubilats) 

Inscripcions: http://goo.gl/rZNjBL 
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