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Els nostres veïns d'altres
religions. Què es pot fer
des de la parròquia? 

Duració del curs: 4 h. que es
podran seguir tant
presencialment, com on-line.
Dates i horari de l'activitat: 25 i 
 27 d'abril de 2023 a l'aula Sant
Josep del Seminari Conciliar de
Barcelona (c/Diputació 231). De
18:30 h a 20:30 h. 

El preu del curs és de 10 €. 
Es pot tramitar la matriculació 
 mitjançant la pàgina web fins una
setmana abans de començar el curs:
https://matricules.iscreb.org/

CURS PRESENCIAL I ONLINE
25 I 27 D'ABRIL DE 2023

METODOLOGIA I
AVALUACIÓ

CALENDARI I
MATRICULACIÓ

El curs es podrà seguir tant
presencialment com virtualment.  El
contingut del curs estarà disponible
en el campus virtual que facilitarem
als participants.  

S'emetrà un certificat d'assistència
per aquell qui el demani. 

 
Amb la col·laboració de:

https://matricules.iscreb.org/


OBJECTIUS

Comprendre la fonamentació teològica
del diàleg interreligiós.

Promoure el coneixement i l’empatia
respecte de les confessions religioses
presents en el nostre context.

Aportar eines per a establir ponts de
relació i camí junts amb altres
confessions

Antoni Matabosch
Joan Hernández

PROFESSORAT

El papa Francesc ens ha fet la
invitació d’aprofundir en la
sinodalitat a l’església, en copsar de
quina manera caminem junts,
quines experiències ens hi ajuden,
en definitiva, què ens demana
aquesta forma de ser de l’Església
sinodal. Des del Secretariat de
relacions interreligioses som
conscients que aquest caminar junts
de les comunitats cristianes no
només es desenvolupa a nivell
intern sinó que aquestes estan
cridades també a caminar amb
d’altres que viuen en els nostres
barris, pobles, ciutats i que
pertanyen a tradicions religioses
diverses. Per això, volem oferir un
espai de formació on aprofundir en
com fer real i concret aquest
caminar junts amb els nostres veïns.

PRESENTACIÓ

CONTINGUTS

Coneixement i empatia amb les
confessions religioses. Qui són els
nostres veïns de les confessions
religioses? Com són?

Fonamentació teològica del diàleg
interreligiós. Des d’on i per què ens
apropem a les confessions religioses
com a cristians?

Taula d’experiències. Quines eines i
recursos podem emprar en caminar
conjuntament amb les confessions
religioses del nostre entorn?

https://www.iscreb.org/ca/identitat/lequip/dr-antoni-matabosch-i-soler
https://www.iscreb.org/ca/identitat/lequip/llic-joan-hernandez-i-serret

