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Nova edició del curs de formació
religiosa al monestir de Montserrat
Aquest any tractarà sobre la ﬁgura de Raimon Panikkar coincidint amb el centenari del
seu naixement
Efe | Barcelona

22.06.2018 | 12:58

El Diàleg Interreligiós Monàstic (DIM) i l'Institut
Superior de Ciències Religioses de Barcelona
(ISCREB) organitzen del 2 al 6 de juliol el XIII Curs
de formació interreligiosa al monestir de
Montserrat (Bages), amb el suport de la Fundació
Abadia de Montserrat 2025.
Segons ha informat la fundació en un comunicat,
aquesta edició tractarà sobre la ﬁgura de Raimon

Nova edició del curs de formació religiosa al monestir de
Montserrat Imatge promocional

Panikkar, coincidint amb el centenari del seu
naixement.

Fotos de la notícia

Els professors que impartiran les matèries són Ignasi Boada, Xavier Marín, Jordi Pigem, Ignasi Moreta i
Francesc Torradeﬂot.
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Joan Torres, alcalde de Sant Vicenç des de fa 7 anys, no
optarà a la reelecció; diu que marxarà...

Sant Joan fa un viatge
per la història de la
Verbena

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

L'espectacle "Cent anys d'il·lusions" repassa la trajectòria
centenària de l'entitat
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