
Matèria optativa de RELIGIÓ. 
 

VISITA A LA SINAGOGA DE BARCELONA 
 

Els alumnes que cursen la matèria optativa de religió van visitar el 
passat 16 d’abril la sinagoga Maimònides1, situada al carrer Avenir 
de Barcelona. Aquesta sortida s’emmarca en el coneixement 
d’altres tradicions religioses, en concret, el Judaisme, religió 
monoteista, revelada i profètica. 
Aquesta sinagoga és la primera sinagoga jueva consagrada a la 
península ibèrica i a Barcelona.  
Fórem rebuts per J.Burdman, membre representant dels àmbits 
d’educació i diàleg de la comunitat israelita de Barcelona i membre 
també del diàleg interreligiós a Catalunya, lloc que ell mateix descriu 
com un model de convivència. 
Un cop arribats els alumnes van poder veure el calendari hebreu, 
posar-se una quipà i entrar al temple. El Sr. Burdman va repassar 

                                                           
1 Nom amb què és conegut en la tradició europea el filòsof, metge i almudista 
hebreu Mosĕ ben Maimon, anomenat Rambam en el judaisme i Abū Imram 
Mūsà ibn Maymūn en la literatura àrab. 
[Còrdova, 30 de març de 1135 — Al-Fusṭāṭ, Egipte, 13 de desembre de 1204] 
 



les creences del món jueu, la importància de la comunitat i la 
pregària, el Temple (Mur de les Lamentacions),  i també ens mostrà 
els rotlles de la Torà (Sefer Torà), escrits a mà al pergamí i tractats 
amb veneració per a la comunitat.  
Tot seguit els alumnes van poder preguntar tot allò que despertava 
la seva curiositat, durant una estona de diàleg que va incloure la 
visita. 
També van poder 
conèixer les principals 
festes i celebracions 
personals (Bar-Mitzvà, la 
cerimònia jueva de 
casament..), i els símbols 
presents dins la 
sinagoga (Menorah…). 
La visita va ser molt 
positiva des del punt de 
vista educatiu. Els 
alumnes van poder tenir 
coneixement in situ de la 
diversitat religiosa, 
contribuint aquest fet a 
evitar prejudicis, i 



col·laborant a construir un model de convivència basat en la pau i el 
coneixement. 
 


