
Conferències sobre l’Islam 

per 

Dolors Bramon 

a la  Galería Ignacio de Lassaletta 
Rambla Catalunya, 47 - entsol. (entre Aragó i Consell de Cent) 

  

Dimecres, 20 d’abril:  
Es pot parlar d’un Estat islàmic?: DAESH, ISIS, EI, ... 

 Dimecres, 27 d’abril:  
Parlem d’islam i fem-ho bé: Déu i no Al·là, àrab, musulmà, moro, 
islàmic, islamista, salafista, convers, sunnita, xiïta, sufí, etc. 

 Dimecres, 4 de maig:  
Com s’ha anat constituint l’estatus de les dones a l’islam 

 Dimecres, 11 de maig:  
L’islam també forma part del passat de Catalunya 

  

 

Dolors Bramon és Doctora en Filosofia i Lletres (1984) i en 
Història Medieval (1998) per la Universitat de Barcelona. 
Professora Emèrita d’aquesta Universitat i Membre Emèrita de 
l’Institut d’Estudis Catalans, actualment dóna classes a l’Institut 
Superior de Ciències Religioses de Barcelona. 
És autora, entre altres, dels següents llibres: 
Contra moros i jueus. Formació i estratègia d’unes discriminacions 
al País Valencià. València, 1981. 
De quan érem, o no, musulmans. Vic, 2002. 
Obertura a l’islam. Barcelona, 2009. 
Mots remots. Setze estudis d’història i de toponímia catalanes. 
Girona,2002. 
Ser dona i musulmana. Barcelona, 2009 
Entorno al islam y a las musulmanas. Barcelona, 2010 

Moros, jueus i cristians en terra catalana. Memòria del nostre passat. Lleida, 2013. 
L’islam avui: alguns aspectes controvertits. Barcelona, en premsa. 
Ha escrit nombrosos articles especialitzats i de divulgació i ha donat moltes conferències a 
centres especialitzats. 
  



En podem saber més a: 

www.elcritic.cat/entrevistes/dolors-bramon-terrorisme-i-islam-son-dues-paraules-que-
no-poden-anar-unides-2336 

www.youtube.com/watch?v=OB-z4XSfk30 - 
www.facebook.com/RevistaFocNou/posts/494865347330071 

www.ara.cat/videos/entrevistes/Dolors_Bramon-Antoni_Bassas-
Islam_3_1213708625.html -   

 

Horari:  de  20:00  hores  fins  a  la  fi  del  col·loqui  -  Preu:  15,00  €  
La durada de cadascuna de les conferències d’aquest cicle és de 50 minuts, dedicant el temps 
que calgui al col·loqui posterior. 

Se servirà una copa de cava i carquinyolis en finalitzar la sessió 

Reserves  a 

lmp@scriba.c.movistar.es – mòbil 616 72 16 65 

  

ACONSELLEM  RESERVA  PRÈVIA 

aforament limitat – seients no numerats 

 


