
  

   

  

TERCERA JORNADA INTERRELIGIOSA  

27 de NOVEMBRE, 2021  

XARXA CATALANA  

DARRERES INFORMACIONS  

  

 

  

Des de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg 

Interreligiós,  ens plau fer-te arribar les darreres informacions referents a la 

Tercera Jornada Interreligiosa.  CLICA AQUÍ 

   

Canvis en el programa 

El programa de la Jornada ha sofert petits canvis. Pots consultar-los. 

 CLICA AQUÍ 

 

Modalitat de la Jornada  

Recordem: 

 Que la participació a la Jornada pot ser presencial i on-line. 

 En ambdós casos, cal fer la inscripció abans del dia 25/11/2021. 
CLICA AQUÍ 

 El termini d’inscripcions acaba el dijous 25 de novembre de 2021. 

 Recordem que LA INSCRIPCIÓ ÉS GRATUÏTA i que l’aportació a les 

despeses de la Jornada ÉS VOLUNTÀRIA. 

 Dijous, 25 de novembre, les persones inscrites via on-line rebran 

un e.mail amb l’enllaç que els ha de permetre la connexió. 

 

Normes COVID 19 

És obligada la mascareta per les persones que seguiran la Jornada 

presencialment 

 

 

 

https://audir.org/jornada-interreligiosa/
https://audir.org/wp-content/uploads/2021/11/PROGRAMA-1.pdf
https://audir.org/formulari-dinscripcio-a-la-jornada-interreligiosa-del-27-de-novembre/


 RECORDEM! 

Les persones que tinguin una participació presencial i desitgin que se’ls faciliti el dinar  

(vegetarià), hauran d’indicar-ho a la fitxa d’inscripció i fer efectiu l'ingrés del seu cost 

(8€) transferència. Si ho desitgen, també poden fer l’aportació voluntària.  (de 5 a 

10€).  

 En fer la transferència s’ha de posar el nom del participant (no el de qui fa la 

transferència, en el cas que no sigui el participant) i, en l’assumpte, posar  

“Jornada Interreligiosa”. Nº de Compte corrent: ES 39-2100-0644-5402- 

0022-3566  
 

Aquesta informació que avui et fem arribar, queda penjada a la web de la Jornada, en la 

carpeta “Agenda Informativa” AMB EL TÍTOL: DARRERES INFORMACIONS  

  

Per a qualsevol dubte o aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres de dilluns 

a dijous, de 9 a 14h, que t’ atendrem molt gustosament.  

XARXA CATALANA 

● Tl 93 457 69 80 – 629 141 284  

● p.claret@audir.org  

  

      

  


