
DESCOBREIX LA PLURALITAT 
RELIGIOSA DE BARCELONA 2022

ACTIVITAT ORGANITZADA PER L’OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS 

SESSIONS EN L ÍN IA

INTRODUCCIÓ A L’HINDUISME
Gundicha Das i Purushottam Bhattarai

Dimarts 1 de març, a les 18.00 h

INTRODUCCIÓ AL CRISTIANISME EVANGÈLIC
Valeria Setién Vizcarra i Victor Hernández 

Dijous 3 de març, a les 18.00 h

ACTIV ITATS  GRATUÏTES .  CAL  INSCRIPCIÓ  PRÈVIA

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

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/node


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 Webinar). La sessió és en directe. 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, ompliu el formulari que trobareu en el següent enllaç https://app.
mesacces.com/esdeveniment/4494. Un cop feta la inscripció, el mateix dia de la 
sessió rebreu l’enllaç per a la connexió. S’accepten inscripcions fins al dia anterior 
a la sessió.

GUNDICHA DAS
Cuiner, professor de filosofia i membre de l’Associació Internacional per a la 
Consciència de Krixna

PURUSHOTTAM BHATTARAI
Membre de la comunitat hindú nepalesa

VALERIA SETIÉN VIZCARRA
Pastora principal de l’església Cosecha Mundial a Barcelona

VICTOR HERNÁNDEZ
Doctor en psicologia, psicoanalista i pastor de l’Església Evangèlica Betlem

https://app.mesacces.com/esdeveniment/4494
https://app.mesacces.com/esdeveniment/4494

