
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cerca la saviesa mentre tinguis força, perquè si no ho fas, pots perdre la força mentre no 

coneixement d’aquesta religió que, formulada al segle VII per part de Mahoma i els seus 
companys d’armes, s’estendrà ràpidament pel Pròxim Orient des d’Aràbia fins al centre 
d’Àsia i la Península Ibèrica, i conformarà tota una cultura 
que avui defineix tant els anomenats països àrabs així com 
aquells altres que practiquen la fe musulmana. I la 
descobrirem plural, diversa, rica, participativa, mística i 
civilitzadora.. 

TEMARI 
 

 Dia 6 de febrer , dimecres 
“MAHOMA I L’ALCORÀ”
 

 Dia 13 de febrer, dimecres 
“ELS CINC PILARS DE L’ISLAM
 

 Dia 20 de febrer, dimecres 
“L’ISLAM PLURAR. SUNNITES, 
XIITES I KHARIGITES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preu mini seminari 

“Cerca la saviesa mentre tinguis força, perquè si no ho fas, pots perdre la força mentre no 
trobis la saviesa.”Dita sufí 

L’Islam és una religió en expansió i de molta 
actualitat, molt present als mitjans d’informació i 
cada cop més a prop nostre i dins la nostra societat 
a causa del fenomen migratori. La seva realitat no 
ens pot deixar indiferents, i ens demana una 
resposta. Aquestes sessions ens presentaran d’una 
manera amena i rigorosa alhora, una porta al 

coneixement d’aquesta religió que, formulada al segle VII per part de Mahoma i els seus 
companys d’armes, s’estendrà ràpidament pel Pròxim Orient des d’Aràbia fins al centre 

sia i la Península Ibèrica, i conformarà tota una cultura 
que avui defineix tant els anomenats països àrabs així com 
aquells altres que practiquen la fe musulmana. I la 
descobrirem plural, diversa, rica, participativa, mística i 

ia 6 de febrer , dimecres – 17 a 19h. 
” 

Dia 13 de febrer, dimecres – 17 a 19h. 
ELS CINC PILARS DE L’ISLAM” 

Dia 20 de febrer, dimecres – 17 a 19h. 
L’ISLAM PLURAR. SUNNITES,  

mini seminari - 80€ 

“Cerca la saviesa mentre tinguis força, perquè si no ho fas, pots perdre la força mentre no 

és una religió en expansió i de molta 
actualitat, molt present als mitjans d’informació i 
cada cop més a prop nostre i dins la nostra societat 
a causa del fenomen migratori. La seva realitat no 
ens pot deixar indiferents, i ens demana una 

es sessions ens presentaran d’una 
manera amena i rigorosa alhora, una porta al 

coneixement d’aquesta religió que, formulada al segle VII per part de Mahoma i els seus 
companys d’armes, s’estendrà ràpidament pel Pròxim Orient des d’Aràbia fins al centre 


