Curs
La deessa. Una aproximació a la divinitat femenina.

Presentació

Informació pràctica

Des de la prehistòria europea, el culte a la divinitat femenina ha
format part de la història religiosa de la humanitat. Conceptes
com la divinització de la mare terra, la Triple Deessa o els
diversos cultes a Isis o Cibeles a la Roma Imperial, són uns
exemples de la divinitat femenina, un concepte que moltes
religions actuals han intentat ocultar.

Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Professor
Prof. Francesc Carol
Llicenciat en Dret i en Antropologia per la UAB. D.E.A. en
Antropologia Aplicada i Postgrau en Egiptologia per la UAB.

Accessibilitat
Obert a qualsevol persona que vulgui apropar-se a la història i
evolució de la presència femenina en la religió, tant en els antics
cultes com en l'actualitat. No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

Programa

Data, hora i sessions
Els dimarts, del 20 de febrer al 20
de març de 2018
De 19.30 h a 21.00 h.
5 sessions
Preu
Curs complet: 80 €
Sessions soltes: 18€/sessió
Cal inscripció prèvia.

1. Introducció. El perquè de la Deessa. El matriarcat a
l’Antropologia. Origen dels estudis sobre el matriarcat i les
religions matriarcals. La situació actual. La Deessa i la natura.
2. La deessa a les religions antigues. El mite femení a les
religions antigues. La mitologia grega i les seves deesses. Les
deesses en altres mitologies: Isis, Cibeles, Astarté.
3. La deessa a les religions monoteistes. La veneració a María
Magdalena. El cristianisme i les religions matriarcals. La
veneració a la Verge María. Influències de l’antiga religió al
cristianisme.
4. La deessa blanca. La Deessa i la obra de Robert Graves.
L’explicació del mite. La Deessa blanca. Influència del culte a
la Deessa a la literatura.
5. Conclusions. Que es l’Antiga Religió?. Que queda dels cultes
matriarcals?. La Deessa i la bruixeria. La religió Wicca.
Conclusions.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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