
Activitats de l’OAR
Activitats interreligioses i culturals
Fe bahá’í
Budisme
Cristianisme catòlic
Cristianisme evangèlic
Cristianisme ortodox
Cristianisme. Altres

Hinduisme
Islam
Judaisme
Pensament no religiós
Sikhisme
Taoisme
Altres grups religiosos o espirituals

Qui ha dit que la diversitat religiosa és un fenomen nou a Barcelona?
La nostra ciutat ha viscut canvis socials molt intensos en els darrers anys, que han tingut efectes sobre tots els 
àmbits de la vida. I quan pensem en els canvis més recents, molt probablement ens trobem pensant en el feno-
men de la immigració i en l’increment de la diversitat cultural, lingüística o religiosa que ha portat, no només als 
nostres carrers, sinó també a les entitats, les escoles, les botigues, etc.

Si ens fixem amb una mica d’atenció en la diversitat religiosa, però, ens adonarem que el que tradicionalment 
havíem considerat una societat religiosament homogènia, no ho era del tot. Cal tenir present que la diversitat 
religiosa a Barcelona s’ha anat gestant des de la segona meitat del segle XIX, amb la constitució de les primeres 
comunitats evangèliques (algunes de les quals avui són centenàries), el “retorn” dels jueus i l’aparició de diversos 
grups de caire més esotèric, en certa manera vinculats a la filosofia positivista i al moviment obrer, com teòsofs i 
espiritistes. 

Sense anar més lluny, en els dos propers mesos tindran lloc les celebracions del 125è aniversari de la consagració 
del temple de la parròquia de Sant Francesc de Sales, el 60è aniversari de l’Església Baptista de la Barceloneta i 
el 30è aniversari del Centre Zen de Barcelona (trobareu tota la informació sobre les activitats relacionades amb 
aquestes celebracions en aquest butlletí).

Tot i això, sembla que no hem estat conscients d’aquesta diversitat fins que a les diferències religioses se n’hi han 
afegit d’altres, com la nacionalitat o determinats trets culturals. És així com, amb una mirada superficial, es pot 
donar una percepció de la diversitat religiosa basada només en l’aparença externa o en el lloc d’origen de les per-
sones, de manera que es poden generar estereotips i es fa més difícil conèixer i valorar la complexitat i la riquesa 
d’aquesta diversitat.

La relació entre diversitat religiosa i immigració és evident, però cal no perdre de vista que la llibertat de conscièn-
cia i de religió (una de les realitzacions pràctiques de la qual és la llibertat de culte) és un dret fonamental de totes 
les persones, que cal gestionar i garantir des de la perspectiva dels drets civils.
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1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
La nostra tradició va ser iniciada a l’Índia pel primer Guru, 
fundador de la religió Sikh, el Guru Nanak, en base a la 
igualtat, de gènere, classe social, castes i, fins i tot, entre 
religions, perquè creiem que tots els camins cap a Déu 
són respectables. Fins i tot ha respectat la vida dels dia-
bles, perquè el nostre fundador no ha parlat mai de ma-
tar-los, sinó d’eliminar la seva maldat. Quant a creences 
bàsiques, en la nostra religió tenim deu conceptes bàsics:
1/ El perdonar ha de ser sempre la nostra actitud davant dels mals que ens puguin fer
2/ Mai hem de tenir ràbia, i no ens podem descontrolar davant de les situacions d’injustícia.
3/ Hem de ser amables i tolerants
4/ En dirigir-nos a la gent, hem de ser amables, mesurar les nostres paraules i sempre amb hu-
manitat
5/ Hem d’anar sempre amb la veritat per endavant, sense tenir por de represàlies, ni fer por a 
la gent
6/ Hem de fer oracions en nom de Déu, sempre que puguem
7/ Hem de ser generosos i donar als altres, sense esperar ni pensar en rebre
8/ Hem de ser humils
9/ Hem de ser purs, tant en sentit físic com espiritual
10/ Hem de guanyar els nostres ingressos honestament i, si ens fa falta alguna cosa, no fer servir 
vies il·legals.
Dins de la religió Sikh, tenim:el nostre llibre sagrat, que es diu Shri Guru Granth Sahib. També, 
els Parj Payarey (persones molt religioses, que coneixen molt bé els ensenyaments dels gurus i 
viuen d’acord amb ells) són molt importants per nosaltres, i es poden considerar un Guru. Un 
altre element important són els Sheshters, que són elements per poder-nos defensar. L’Amrit, 
que és el nostre bateig. I, finalment, tenim la Khande, la bandera de color taronja. Però el més 
conegut pels Sikhs son els cinc “K”: Kesh (dur els cabells i la barba sense tallar i coberts amb un 
turbant), Kangaa (una pinta de fusta), Kirpan (una daga, símbol de defensa dels humils), Karaa 
(un braçalet d’acer, senyal de formar part d’una mateixa unitat), Kasheiraa (roba interior especi-
al -pantalons curts-, símbol de la fidelitat). 
Normalment ens reunim en el Gurdwara cada dissabte i diumenge, en ocasions arribem a ser 
fins a 500 persones, tot i que la comunitat sikh de Barcelona la formen unes 2.000 persones 
aproximadament. 

guRdwARA guRu dARSHAN SAHIB
Hospital, 97
             gourmeet Singh

          Garanthi (guia espiritual de la comunitat)
          acompanyat de Dharam Paul Singh Ackoo

L’entrevista...



2. de la seva creença/religió, vostè què en destacaria?
Els sikhs, amb la humilitat que ens exigim i la nostra manera de vestir, especialment el turbant i 
la barba, no ens haurien de confondre amb cap altra persona d’altres tradicions. Tanmateix, es 
difícil de diferenciar les persones si no porten els elements característics dels sikhs, però, creiem 
que una gran majoria dels sikhs porten Karaa i això ens pot ajudar a identificar-los. 

3. Expliqui’ns quines activitats fan...
Les nostres activitats més habituals serien: fer arribar el missatge del Guru Granth Sahib a la 
gent de la comunitat a traves de les explicacions del Baba, donant indicacions de com s’hauri-
en de llegir i d’interpretar els textos. 
Fem també classes de llengua panjabi i de castellà. I l’activitat més important són les pregàries, 
especialment el diumenge, que ens serveixen d’orientació cap al bon camí. 

4. La seva és una comunitat/entitat amb història...
La nostra comunitat es va formar fa més de vint anys, a finals dels anys vuitanta, en un primer 
moment amb un grup molt reduït, que es reunia en un pis privat a prop de la Rambla. Uns anys 
després, es van traslladar a un local al carrer Marques de Barberà, i finalment, el 2005, ens vam 
ubicar aquí, en aquest local del carrer Hospital, 97. La veritat, ens ha costat molt esforç situar-
nos i arribar aquí, són molts diners, molta energia i molt patiment, perquè l’acceptació a nivell 
social i cultural per part d’algunes persones ha estat difícil, malgrat que la nostra comunitat és 
molt oberta. En aquest procés, hem d’assenyalar que el Fòrum del 2004, i especialment el Par-
lament de les Religions del Món, ens ha ajudat molt a donar-nos a conèixer a Barcelona i a Ca-
talunya, a través del Guru Kalangar, és a dir, ser hospitalaris amb els participants del Parlament 
i compartir amb ells gratuïtament un menjar cada dia.   

5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
La realitat de Barcelona és molt diversa, hi ha diverses comunitats que enriqueixen la vida de la 
ciutat. Valorem molt positivament que l’Ajuntament promogui el Pla Barcelona Interculturalitat, 
però creiem que falta molta feina per fer i molt camí per recórrer, fins que les comunitats religi-
oses puguin gaudir dels drets plenament, i que puguin ser visibles socialment amb normalitat.
La comunitat sikh representa una minoria dins de les minories, i generalment passa desaper-
cebuda, tot i que a causa dels seus turbants i les barbes la gent ens confon amb musulmans i 
concretament amb Afganesos, dins del context internacional marcat pel terrorisme. 

6. Fant vida de barri?
La majoria de la gent de la nostra comunitat és de Barcelona, alguns són del barri, altres no, i 
venen perquè el Gurdwara és molt cèntric, i fins i tot hi ha persones que venen puntualment de 
fora de Barcelona.
En principi, la nostra presència aporta una nova cultura a la societat, (no cal que la gent vagi 
a l’Índia, poden conèixer moltes coses a través de la comunitat sikh). Nosaltres ens obrim al 
barri en tot el que podem, ens adaptem a la nova realitat, incorporant elements de la cultura 
catalana, mantenint la nostra creença. I això ho fem en una ambient de tranquil·litat, no tenim 
problemes ni amb veïns, ni a nivell de comerços. 
El que demanaríem a la societat és que ens estenguin les seves mans per acollir-nos, sobretot 
en els espais públics, i, així, poder desenvolupar-nos i fer activitats que ens facilitin el contacte 
amb la gent. És molt important per nosaltres fer activitats a la via pública, forma part de la nos-
tra tradició. Creiem que, d’aquesta manera, farem visible el que és invisible, però que existeix. 
Per exemple, necessitem més accés a l’espai públic per fer processons. 



 

 L´autor d´aquest llibre, Álvaro Machordom Comins, és un periodista i pro-
fessor espanyol, musulmà, nascut a Almazora (Castelló) el 1923. Ha publicat 
diverses obres sobre l’Islam, entre elles Conoce el Islam, que, malauradament, 
no he trobat traduïda al català encara.

 Recomano aquest llibre tant a persones no musulmanes interessades en 
conèixer què és l´Islam, com a persones musulmanes, perquè considero que 
que dóna un visió molt completa i rigorosa, fins i tot, de vegades, científica,  
del què és l´Islam com a missatge diví, com a forma d´adoració al Déu Creador, 
com a forma de vida, etc… sempre basant-se en l´Alcorà i la Sunna (dites i fets 
del Profeta Muhammad). A més, es tracta d´una obra didàctica, amena i de fà-
cil lectura, que intenta fer una passada ràpida pels tots el punts claus que ens 
poden permetre entendre l´Islam.

 La capacitat de síntesi de l´autor és admirable, ja que en una breu obra 
tracta els temes del monoteisme absolut (un únic Déu), la relació Déu/Univers, 
els pilars de l’Islam i la fe, la vida del Profeta Muhammad, la Sunna, les lleis is-
làmiques (chariah), la visió de Jesucrist en l´Alcorà, la família, el matrimoni, el 
divorci, l´herència, la guerra i la pau, la dona en l´Islam, l´educació, etc… 

 És en aquest llibre on he après una de les definicions més encertades i pro-
fundes del que és l´Islam: “La doctrina del monoteísmo absoluto, que no deifica 
al hombre ni humaniza a Dios…”

Laura díaz
Secretària de l’Associacio  de Dones Musulmanes de Catalunya

Laura díaz recomana....

CONOCE EL ISLAM

Autor: Álvaro Machordom Comins  
 



EL CASTELL dE gORMAZ

 Als apassionats per la història medieval, o l’arquitectura, o simplement  als 
apassionats per viatjar, els recomano visitar El Castell de Gormaz, a la província 
de Sòria. 

 Es tracta d’una fortalesa d’origen musulmà erigida entre els segles IX-X, 
durant la Còrdova califal. Alguns l’han qualificat de la fortificació més important 
construïda per musulmans espanyols; de fet, va arribar a ser la fortalesa euro-
pea més gran de la seva època (té un perímetre amurallat de 1.200 metres!).
 
 Passejant entre les seves muralles i les seves ruïnes (alcàsser, aljub, etc…) 
qualsevol pot tractar d’imaginar la vida quotidiana dels soldats a l’interior del 
recinte. D’altra banda, el paisatge que es pot contemplar per sobre de les mu-
ralles, així com a través de la gran Porta Califal, és impressionant: tot un ventall 
de camps conreats de secà que fan de catifa al pas de riu Duero. 
 
 Com a curiositat, mencionaré que  el castell de Gormaz, després de ser 
conquerit  definitivament  pels cristians (va passar de mans musulmanes a cris-
tianes, i a l’inrevès, intermitentment), va ser cedit al conegut Rodrigo Díaz de 
Vivar, el Cid Campeador, que es va convertir en Senyor de Gormaz.

Laura díaz
Secretària de l’Associacio  de Dones Musulmanes de Catalunya
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Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre uNESCO de Catalunya

Setmana Santa

1 Setmana Santa(del 28 de març al 4 d’abril): Des 
del  Diumenge de Rams (entrada a Jerusalem) fins 
a Pasqua (resurrecció de Jesús), amb el Dijous Sant 
(últim sopar), Divendres Sant (crucifixió) i Dissabte 
Sant (vetlla pasqual). Enguany, les dates de Pasqua 
i les festes relacionades coincideixen als calendaris 
julià i gregorià.

8 dia Internacional del Poble gitano: Des del 1971, 
commemoració del reconeixement del poble gita-
no a l’ONU, i de l’elecció de la bandera i l’himne (el 
Gelem-Gelem) gitanos.

7 Anunciació (calendari julià): Festa ortodoxa de 
l’anunci fet a Maria del naixement de Jesús.

Ridvan

8 Naixement de Buda gautama: El -563 (festa maha-
yana).

Pessáh (7è dia)

Naixement de Buda 
Gautama

Qingmingjie: Festival de la Claror: visita i neteja de 
les tombes familiars.

5

Ridvan (del 21 d’abril al 2 de maig): Primer dia de 
les festivitats de Ridvan per celebrar la Declaració 
de Bahá’u’lláh el 1863 a Bagdad. 

21

Dijous Sant

Dissabte Sant PasquaDivendres Sant

Qingmingjie

Dilluns de Pasqua

Pessáh (8è dia) Anunciació

Dia Internacional del 
Poble Gitano

Baisakhi

Any nou Theravada 2554

Ridvan (9è dia)

13 Baisakhi:  Festa de la fraternitat sikh (khalsa).

13 Any nou Theravada: 2554.



13 Ascensió:  Festa catòlica, ortodoxa i protestant de 
l’ascensió de Jesús. Enguany, les dates de Pasqua i 
les festes relacionades coincideixen als calendaris 
julià i gregorià.
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Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre uNESCO de Catalunya

Pentecosta

Ascensió

23 Pentecosta: Do de l’Esperit de Déu als apòstols i a 
l’Església, seguit del diumenge de la Trinitat. Gran 
festa en totes les tradicions cristianes.

30 Tots Sants (ortodox): En honor dels sants, dels màr-
tirs i dels doctors de l’Església.

Declaració del Báb 
(1848)

Xavuot

declaració del Báb (1848): Aniversari de la procla-
mació del precursor de Bahá’u’lláh.
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19 Xavuot (19 i 20 de maig): Festa de les Setmanes o 
de la Pentecosta, donació de la Torà al Sinaí.

Festa de la fertilitat Ridvan (12è dia)

Xavuot (2n dia)

Vesak / Visakha

Sangyepa

Ascensió de Bahá’u’lláh Tots Sants (ortodox)
Dilluns de la segona 
Pasqua

1 Festivitat de la fertilitat (Beltane o Valbörg): Cele-
bració pagana de la fertilitat de la terra, els animals 
i les persones.

27 Vesak / Visakha: Dia de Buda, principal festa the-
ravada del naixement, la il·luminació i l’extinció de 
Buda.

27 Sangyepa: Al Tibet, gran festa de la seva il·luminació 
i de la seva extinció (data pendent de confirmació 
oficial).

Ascensió de Bahá’u’lláh: Commemoració de la 
mort de Bahá’u’lláh, el 29 de maig de 1892 a Bahji, 
prop d’Akko (Israel).

29



Activitats:

• Els dies 17 i 18 d’abril La meditació seguint el procediment budista, a càrrec de Montse 
Castellà.

• Els dies 17 i 18 d’abril Ioga de la síntesi, a càrrec de Swami Bhakti Das.

• Els dies 17 i 18 d’abril Hatha i Raja ioga, a càrrec de Maria Fradera i de Marta Granés.

• Els dies 15 i 16 de maig La música com a cultiu de la qualitat humana profunda i d’accés al  
No-dos, a càrrec de Halil Bárcena i Lili Castella.

 → Tots els tallers tindran lloc al Casal La Salle de Sant Martí Sesgaioles (Segarra). 

 → Per a més informació consulteu el web o poseu-vos en contacte amb el centre.

Activitats:

• El dimarts 27 d’abril tindrà lloc la II Jornada gTER sota el títol:“Nous Mitjans de Comunica-
ció i Religió”. 

 → Per a més informació consulteu el web o poseu-vos en contacte amb l’entitat.

• El dimarts 25 de maig tindrà lloc la VII Trobada de Representants de Religions a Catalunya 
sota el títol: “Política i Fenomen Religiós a Catalunya”. 

 → Per a més informació consulteu el web o poseu-vos en contacte amb l’entitat.

CETR - centre d’estudi de les tradicions de saviesa
Rocafort, 234, baixos (entrada pels jardins Montserrat)

www.cetr.net
cetr@cetr.net

Telèfon: 934 107 707
Fax: 933 210 413

gTER - grup de treball estable de religions
València 244, 1r

www.grupdereligions.org
gter@grupdereligions.org

Telèfon: 934 872 473

COMuNITAT BAHÁ’Í dE BARCELONA
galileu 336, ent-2a

bahaibarcelona.blog.com
bahai.barcelona@gmail.com

Telèfon: 934 399 029

L’agenda...

http://www.audir.org
http://www.budismo-barcelona.org
http://bahaibarcelona.blog.com


Activitats:

• Del 21 d’abril al 2 de maig, Celebració de les festivitats de Ridván; la primera celebració tin-
drà lloc el dimarts 20 d’abril a les 20.30 hores.

• El diumenge 23 de maig, Celebració de la declaració del Báb.

• El dissabte 29 de maig, Commemoració de la mort de Bahá’u’lláh.

Activitats:

• El dies 17 i 18 d’abril, curs de meditació: una ment extraodinària.

• El dies 15 i 16 de maig, curs de meditació: la vida és un somni.

Activitats:

• Del 7 al 9 de maig Recés de cap de setmana, a càrrec del Vble. Lama Gueshe Lobsant Tsul-
trim.

• Del 25 al 28 de maig Recés de Ñuñe (intern), a càrrec del Vble. Lama Gueshe Lobsang Tsul-
trim.

Activitats:

• El dissabte 17 d’abril i el dissabte 15 de maig, a les 10.00 hores, tindrà lloc la Pràctica me-
nusal de meditació Shiné i estudi de les pràctiques preliminars del llinatge Ripa, pràctica de 
Sadhanas.

• El dissabte 22 i diumenge 23 de maig Ensenyaments, transmissió i pràctica del Powa, a la 
Fundació Casa del Tibet.

CENTRE BudISTA MAHAYANA TARA
Plaça gal·la Placídia, 8-10, pral.-2a

www.centrobudistatara.com
info@centrobudistatara.com

Telèfon: 932 170 474 - 696 303 677
Fax: 932 170 474

CENTRE BudISTA KAdAMPA MAHAKARuNA
déu i Mata, 125

www.meditarabcn.org
info@meditarabcn.org

Telèfon: 934 950 851

CENTRE BudISTA PAdMA LINg
Sant Pere Més Alt 68, 3r

www.padmaling.org
ripa@padmaling.org

Telèfon: 932 681 161 / 679 137 979

http://www.centrobudistatara.com
http://www.zenbarcelona.org
http://www.zenbarcelona.org


Activitats:

• Actes del 30è Aniversari de Budisme Zen a Catalunya a CaixaForum (Avinguda Ferrer i Guàr-
dia, 6-8):

 → Dimarts 27 d’abril, a les 19.00 hores, Recital de poemes de Ryokan, a càrrec de Marta Millà 
i Jaume Comas.

 → Dimecres 28 d’abril, a les 19.00 hores, Taula rodona amb participació del públic: “Zen, un art 
de viure”; moderada pel periodista Carles Pérez i amb la participació de monjos/monges mem-
bres del Centre Zen de Barcelona.

 → Dijous 29 d’abril, a les 19.00 hores, “Sutres”: conferència i cant del sutres, a càrrec de mon-
jos/monges del Centre Zen de Barcelona.

• Del 4 al 7 de maig, a les 19.00 hores, Setmana de Portes Obertes al Centre.

Activitats:

• Els dies 2, 3, 4 i 5 d’abril, Sesshin de Pasqua.

• Els dies 13, 14, 15 i 16, Sesshin de Primavera.

• El diumenge 18 d’abril i el diumenge 30 de maig, Mitja jornada de pràctica de Zazen.

Activitats:

• El divendres 16 d’abril, a les 18.00 hores, Curs d’iniciació al zen.

• El diumenge 18 d’abril, de 9.00 a 16.30 hores, dia de pràctica intensiva de zazen i samu.

• Del 28 al 30 de maig, Sesshin: recés de meditació zen a la natura (Puigbo).

CENTRE ZEN dE BARCELONA
Plaça Sant Agustí Vell, 6

www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Telèfon: 932 683 955

CENTRE dOJO ZEN dE BARCELONA
Tordera, 18

www.zen-barcelona.com
dojo@zen-barcelona.com

Telèfon: 932 196 954 / 635 961 721

CENTRE ZEN dOKAN
www.zen-dokan.org
zen@tuyyo-terapiagestalt.com

Telèfon: 932 075 201

http://www.zenbarcelona.org
http://www.zenbarcelona.org
http://www.zen-dokan.org


FuNdACIÓ CASA dEL TIBET
Rosselló, 181
www.casadeltibetbcn.org

info@casadeltibetbcn.org
Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

Activitats:

• Els divendres d’abril i de maig, a les 19.30 hores, Introducció gratuïta a la pràctica del zen.

• El dissabte 17 d’abril i el dissabte 8 de maig, de 8.30 a 18.00 hores, Jornada de zazen.

Activitats:

• El dijous 1 d’abril, a les 20.00 hores, conferència: La saviesa femenina en la tradició budis-
ta, a càrrec de la M. Vble. Khandro Rimpoché.

• Els dies 3 i 4 d’abril, curs: Bodichita i responsabilitat universal, a càrrec del doctor Barry 
Kerzin.

Activitats:

• Els dies 16, 17 i 18 d’abril Recés Intenstiu de Calma Mental i Anàlisi Meditatiu. Cal confir-
mar assistència prèviament.

Activitats:

• Tres dilluns d’abril i maig (concreció de dates a la pàgina web), de 21.00 a 23.00 hores, se-
minari “Competències emocionals per a la vida laboral des de l’òptica cristiana”, a càrrec de 
Mireia Poch.

CASAL LOIOLA
Balmes, 138

www.casalloiola.org
info@casalloiola.org

Telèfon: 934 156 434

dOJO ZEN BARCELONA KANNON
Ronda universitat, 14, 2n-1A

www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org

Telèfon: 649 649 759

SERCHÖLINg - centre budista vajrayana
Passeig d’Amunt, 34

barcelona.dskbudismo.org
sercholing@gmail.com

Telèfon:932 104 198

http://www.casadeltibetbcn.org
http://www.casalloiola.org
http://www.zenborn.org
http://barcelona.dskbudismo.org


Activitats:

• De l’1 al 3 d’abril, Recés a ciutat: “Acompanyem Jesús, acompanyem el món”, a càrrec de 
Pere Borràs.
 LLOC: Església dels Jesuïtes de Casp (carrer Casp 27). 

• El dilluns 12 d’abril, a les 19.00 hores, Llibres que han marcat època: “Cartes des de la presó 
(1959) de dietrich Bonhoeffer”, a càrrec de Lluís Duch.

• El dilluns 10 de maig, a les 19.00 hores, Llibres que han marcat època: “Cien años de sole-
dad (1967) de gabriel garcía Márquez”, a càrrec d’Antoni Blanch.

• El dilluns 17 de maig, a les 20.15 hores, Pregària: “des del clam dels oprimits...”.

Activitats:
• El diumenge 25 d’abril tindrà lloc la campanya de les Vocacions Natives sota el títol “Voca-
cions Natives... al servei de la Reconciliació”.

• El dimecres 7 d’abril i 5 de maig, a les 19.00 hores, Relaxació i interiorització, a càrrec 
d’Enric Seguí.

• El dijous 29 d’abril i 27 de maig, de 19.30 a 21.00 hores, dansa contemplativa, a càrrec de 
Víctor Hernández.

Activitats:
• Els dimarts del 13 d’abril al 4 de maig, a les 19.00 hores, curs “grans obres musicals del cris-
tianisme”, a càrrec de Joan Grimalt.
• Els dimecres del 5 al 26 de maig, a les 19.00 hores, cicle de conferències “Pluralisme religiós 
i societat contemporània”, a càrrec de Joan Hernández.

dELEgACIÓ dIOCESANA dE LES OBRES MISSIONALS PONTIFÍCIES
Bisbe, 5

www.arqbcn.org
ddmisions5112@arqbcn.org

Telèfon: 932 701 014

CENTRE d’ESTudIS CRISTIANSIME I JuSTÍCIA
Roger de Llúria, 13

www.fespinal.com
info@fespinal.com

Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

FuNdACIÓ JOAN MARAgALL
València, 244, 2n

www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org

Telèfon: 934 880 888

http://www.cepastorals.cat
http://www.fespinal.com
http://www.fundaciojoanmaragall.org


Activitats:

• Del 12 d’abril al 15 de juliol, Curs de Postgrau: Mística, Estètica i Simbologia. Organitzat 
conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Barcelona (ISCREB).

• El dijous 29 d’abril, a les 19.00 hores, conferència “El curs d’Ètica i Cultura Religiosa a 
l’escola del Québec”, a càrrec de la Doctora Solange Lefebvre (doctora en teologia, directora 
de la Càtedra Religion, Culture et Société de la Faculté de Théologie et Sciencies des rleigions 
de l’Université de Montréal).
 LLOC: Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona 

Activitats:

• Del 6 a l’11 d’abril tindrà lloc a Manresa el Congrés d’Espiritualitat Ignasiana “Espiritualitat 
ignasiana i Cultures europees contemporànies”. 
 LLOC: Casa d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi (Manresa)

Activitats:

• Els divendres 30 d’abril i el 28 de maig, a les 19.30 hores, cicle de conferències “El misteri de 
déu que es revela en el seguiment de Jesús”.

• El dissabte 22 de maig, a les 21.00 hores, Vetlla de Pentecosta.

ISCREB - institut superior de ciències religioses de barcelona
diputació, 231

www.iscreb.org
secretaria@iscreb.org

Telèfon: 934 541 963
Fax: 933 237 373

JESuÏTES dE CATALuNYA
Roger de Llúria, 13

www.jesuites.net
jesuites@jesuites.net

Telèfon: 933 183 736

MONESTIR dE SANT PERE dE LES PuEL·LES
Anglí, 55

www.benedictinescat.com/StPere
st.perepuel.les@teleline.es

Telèfon: 932 038 915

http://www.fundacioclaret.org
http://www.fundaciojoanmaragall.org
http://www.benedictinescat.com/StPere


Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús del gran Poder y María 
Stma. de la Esperanza Macarena de Barcelona
Arc de Sant Agustí, 7

www.elektros.com/granpoder_macarenabcn 
granpoder_macarenabcn@yahoo.es

Telèfon: 933 173 145

Activitats:

• El divendres 2 d’abril, a les 17.00 hores, Processó de Nuestro Padre Jesús del gran Poder y 
Maria Santísima de la Esperanza Macarena, amb inici i fi a la Plaça Sant Agustí.

Activitats:

• Actes del 125è Aniversari de la consagració del temple:

 → Divendres 9 d’abril, a les 19.30 hores, presentació del llibre “Pedres quietes del temple, pe-
dres vives de l’Església” de Josep Maria Gispert.

 → Divendres 16 d’abril, a les 19.00 hores, concert a càrrec de la Sra Teresa Maria Valls Palmada, 
violoncel, que interpretarà la “1a i 2a Suite de Johann Sebastian Bach”.

 → Diumenge 18 d’abril, a les 12.30 hores, Celebració Eucarística commemorant el 125è aniver-
sari, presidida pel Bisbe Auxiliar Mons. Sebastià Taltavull, el Sr. Rector Mn. Dídac Navarro, el Sr. 
Arxiprest, sacerdots, diaques i anteriors rectors de la Parròquia.

Activitats:

• Cada quart diumenge de mes pregària amb lectures, cants i silencis de 18.00 a 19.00 h. El 
diumenge 25 d’abril a la Parròquia de Sant Joan Maria Vianney (carrer Melcior de Palau, 56); el 
diumenge 30 de maig a la Parròquia de Sant Joan de Manyanet (carrer Sant Sebastià, 45-47).

PARRÒQuIA dE SANT FRANCESC dE SALES
Passeig de Sant Joan, 88-90

www.arqbcn.org
santfrancesc91@arqbcn.org

Telèfon: 932 653 912 / 934 587 667 (temple)
Fax: 932 653 912

PREgÀRIA ITINERANT dEL IV dIuMENgE
millan@eulaliaquer.cat
vallromanes80@gmail. com

uNIVERSITATIES
www.universitaties.net
info@universitaties.net

Telèfon: 934 876 363

http://www.esglesiaevangelicadecatalunya.cat
http://www.universitaties.net
http://www.universitaties.net


Activitats:

• El diumenge 25 d’abril, a les 18.00 hores, conferència-col·loqui sobre el tema: “L’avortament, 
solució o problema?”, a càrrec del Dr. Gerard Urrutia.

Activitats:

• El dimarts 6 d’abril, a les 18.00 hores, tindrà lloc l’inici del curs “Espiritualitat aplicada a 
l’acció social”.

 LLOC:  Centre Edith Stein (carrer València, 244, 3r)

• En motiu de l’exposició d’Il·lustracions de poesia bíblica de l’Espai Von Balthasar, el proper 
12 d’abril, a les 19.00 hores, es farà una xerrada sobre “Pregar amb els salms”.

LLOC:  Espai Von Balthasar (carrer Villarroel, 81)

• El dilluns 12 d’abril, a les 14.00 hores, tindrà lloc l’inici del cicle de xerrades: “grans misteris 
del cristianisme; relectura per als temps actuals”.

LLOC:  Menjadors del Seminari Conciliar de Barcelona (carrer Diputació, 231)

Activitats:

• Actes en motiu del 60è aniversari de l’església:

 → Dissabte 15 de maig, a les 18.00 hores, concert a càrrec del grup Aletheia.

 → Diumenge 30 de maig, a les 18.00 hores, culte especial pel 60è aniversari.

Activitats:

• El dijous 8 d’abril, a les 19.30 hores, tindrà lloc la inauguració de l’exposició 7 veus, 1 camí 
per la pau. En la inauguració Emmanuel Buch, doctor en Filosofia i pastor evangèlic, farà una 
xerrada sota el títol “La cultura de la pau, repte per a les noves generacions”.

LLOC:  Centre Cívic Pere Pruna (carrer Ganduxer, 130)

ESgLÉSIA EVANgÈLICA ASSEMBLEA dE gERMANS -MISTRAL
Avinguda Mistral, 85-87

www.iglesiamistral.org
pusal@telefonica.net

Telèfon: 936 500 074

ESgLÉSIA EVANgÈLICA BAPTISTA BARCELONETA
ginebra, 35

www.iebbarceloneta.org
barceloneta@telefonica.net

Telèfon: 933 192 698

ESgLÉSIA EVANgÈLICA BAPTISTA BONA NOVA
Ciutat de Balaguer, 40

bona-nova@terra.es
Telèfon: 934 178 813



Activitats:

• Els caps de setmana d’abril, Trobades Bíblicas, a la Sala de Congressos d’Horta (carrer Dante 
Aligheri, 18).

• El primer, segon i quart cap de setmana de maig, Trobades Bíblicas (anglès), a la Sala de 
Congressos d’Horta (carrer Dante Aligheri, 18).

Activitats:

• El dissabte 24 d’abril, a les 13.00 hores, tindrà lloc una demostració de Tai Chi Taoista a la 
“Fira per la Terra” (Parc de la Ciutadella, davant del Museu de Minerologia).

Activitats:

• El dissabte 18 d’abril tindrà lloc la Processó sikh per la festa de Baisakhi. El recorregut es 
durà a terme al barri del Raval.

Activitats:

• El dimecres 21 d’abril, a les 19.30 hores, Conferència “El poder de l’estabilitat”, a càrrec de 
Marta Matarín.

LLOC:  Sala Claret (carrer Sant Antoni M. Claret, 45-47)

• Del 21 al 23 de maig Recés “Enfortir l’ésser a través de l’experiència espiritual”.
LLOC:  Casal La Salle (Sant Martí de Sesgueioles)

TESTIMONIS CRISTIANS dE JEHOVÀ
www.watchtower.org

ASSOCIACIÓ dE TAI CHI TAOISTA d’ESPANYA (CATALuNYA)
www.taoist.org
catalunya@taoist.org

• El dijous 15 d’abril, a les 20.00 hores, tindrà la participació de Gospel Bona Nova dins del 
Cicle “Primavera Coral’10”.)
 LLOC: Centre Cívic Pere Pruna (Ganduxer, 130)

ASSOCIACIÓ ESPIRITuAL MuNdIAL BRAHMA KuMARIS
diputació, 329

www.aembk.org
barcelona@aembk.org

Telèfon: 934 877 667 - 932 720 843
Fax:  934 877 638

guRdwARA guRu dARSHAN SAHIB
Hospital, 97

http://www.watchtower.org
http://www.taoist.org
http://www.aembk.org


Activitats:

• El dimecres 28 d’abril, a les 19.00 hores, xerrada sobre “El viatge interior” i projecció d’una 
conferència de Prem Rawat.

LLOC:  Biblioteca Francesc Candel (carrer Amnistia Internacional, 10)

ASSOCIACIÓ MÚSICA I PAu



... l’OAR treballa per promoure la participació de les entitats religioses en les xarxes 
associatives del seu entorn (coordinadores, plataformes o federacions d’entitats de 
barri o districte, taules de convivència, etc.) fent de pont entre elles, amb l’objectiu 
de crear espais de comunicació i de col·laboració, destacant els nombrosos aspec-
tes en els que puguin treballar plegades. Si formeu part d’una plataforma d’entitats 
i voleu entrar en contacte amb les entitats religioses del vostre territori, o bé si sou 
una entitat religiosa i teniu interès a conèixer com podeu col·laborar amb altres 
organitzacions veïnals, esportives o culturals, no dubteu a posar-vos en contacte 
amb nosaltres.

FE d’ERRATES EN EL BuTLLETÍ ANTERIOR (NÚMERO 22):

 →  A la pàgina 6, en la festivitat de Despertar de la naturalesa (2 de febrer) en lloc d’”Imbols” 
ha de figurar “Imbolc”.

 → A la pàgina 6, la festivitat de Tu Bi-xevat en lloc del dia 9 de febrer fou el 31 de gener.

Sabeu que...


