
DESCOBREIX LA PLURALITAT 
RELIGIOSA DE BARCELONA

ACTIVITAT ORGANITZADA PER L’OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS 

SESSIONS EN L ÍN IA

INTRODUCCIÓ AL CRISTIANISME CATÒLIC
Mossèn Adilson Tolentino i Alba Pàmies

Dimecres 14 de juliol, a les 18.00 h

INTRODUCCIÓ AL JUDAISME
Rabí Stephen Berkowitz i Jorge Burdman

Dimarts 20 de juliol, a les 18.00 h

ACTIV ITATS  GRATUÏTES .  AFORAMENT L IMITAT

MÉS INFORMACIÓ A: barcelona.cat/oficina-afers-religiosos

http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos


Barcelona és una ciutat plural i diversa on es practiquen i conviuen nombroses 
tradicions religioses diferents. Malgrat això, moltes d’elles resten encara força 

desconegudes per la majoria de veïnes i veïns de la ciutat. Amb aquests 
monogràfics, l’Oficina d’Afers Religiosos continua treballant en l’objectiu 

d’apropar al conjunt de la ciutadania aquestes diverses tradicions explicant-
ne els elements més bàsics, però també descobrint-ne la realitat a la ciutat. 

Amb persones pertanyents a aquestes comunitats, descobrirem l’origen de les 
diverses tradicions, les creences i pràctiques més importants, així com la seva 

presència i les seves aportacions a la ciutat de Barcelona. Aquests monogràfics 
es realitzaran en format virtual i consistiran en un diàleg amb persones que, des 

de la seva vivència personal, ens aproparan a la seva tradició religiosa. 

SESSIONS EN LÍNIA
Aquesta activitat consta de dues sessions en línia independents (90 minuts, 
plataforma Hangouts Meet de Google). La sessió és en directe i no quedarà 
enregistrada. Us preguem que NO realitzeu enregistraments ni fotografies.

Cal inscriure’s prèviament a cadascuna de les sessions a què es vulgui assistir.

Per a la inscripció envieu un correu electrònic a activitatsoar@bcn.cat indicant-hi: 
nom, cognoms i correu electrònic. S’accepten inscripcions fins al dia anterior 
a la sessió. Un cop feta la inscripció, el mateix dia de la sessió es facilitaran les 
instruccions i l’enllaç corresponent per a la connexió. 

MOSSÈN ADILSON TOLENTINO
Rector de la Parròquia de la Mare de Déu de Betlem

ALBA PÀMIES
Estudiant de Ciències Religioses i membre dels grups de joves del Casal Loiola

STEPHEN BERKOWITZ
Rabí de de la Comunitat Jueva Atid

JORGE BURDMAN
Responsable del Departament de Diàleg Interreligiós de la Comunitat Israelita de 
Barcelona (CIB)
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