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Com vivim junts en la diversitat?

oar@bcn.cat

Aquesta és la pregunta que ens planteja el Pla Barcelona Interculturalitat i sobre la qual ens
convida a reflexionar en una sèrie de debats ciutadans que s’estan portant a terme en tots els
districtes de la nostra ciutat, amb la participació tant de les entitats com de veïnes i veïns particulars. Es tracta d’obrir un espai de reflexió, debat i expressió entorn de la convivència intercultural i la immigració, en una Barcelona més diversa que mai.
I és que la construcció de la convivència afecta tothom, i tothom té coses per aportar-hi des
de la seva realitat particular, des dels seus orígens, la seva cultura i, és clar, les seves creences.
No hi pot haver convivència sense reconeixement i respecte per la diversitat, ni tampoc sense
escoltar i tenir en compte les moltes maneres diferents d’entendre el món i les relacions humanes.
Per això és fonamental que la veu de les comunitats religioses també sigui present en aquesta
reflexió ciutadana, plantejant reptes i fent propostes. Per la vostra experiència i vivències, i
pel vostre paper en la creació de ciutadania, des de l’OAR us animem a participar en aquestes trobades, aportant-hi testimonis i elements de valor que contribueixin a una visió plural
d’aquestes qüestions tan importants.

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

L’entrevista...
PARRÒQUIA DE SANT JORDI - PATRIARCAT DE ROMANIA
Gran Via de les Corts Catalanes, 406

								
									
										

1.

Pare Aurel Bunda			
a_bunda@hotmail.com

Parli’ns de la seva comunitat/entitat...

La nostra parròquia pertany a l’Església Ortodoxa Romanesa a Espanya. Actualment, ens reunim a la parròquia de Sant Ferran, a la Gran
Via, acollits gràcies a uns acords amb l’església catòlica, de la qual
hem rebut un grandiós recolzament. Són uns temps difícils, ja que
l’espai és petit i cada diumenge ens reunim unes 200 persones. A
més, per algunes festes determinades, podem arribar a ser fins a 400
o 500. Però aquesta situació és temporal, ja que actualment estem
començant la construcció d’un nou temple, al carrer Capella, número
25.
La tradició religiosa ortodoxa està centrada en la santa litúrgia, que celebrem els diumenges, i en altres
festes determinades. A grans trets, és una tradició molt semblant a la catòlica, amb molts punts en comú,
com poden ser el culte als sants i a la Mare de Déu, la simbologia de la creu i la tradició i importància de les
icones. També moltes de les nostres celebracions coincideixen amb les catòliques, tot i que amb algunes
tradicions específiques.

2.

De la seva creença/religió, vostè què en destacaria?

Des de l’església ortodoxa mantenim moltes tradicions que es celebraven a l’època dels primers cristians
però que actualment han estat perdudes en el catolicisme. Com a exemple, la teofania o baptisme del Senyor, que celebrem el dia 6 de gener, coincidint amb l’epifania, i que per a nosaltres és molt important. En
aquest dia, hi ha la tradició de beneir amb aigua sagrada les cases dels fidels, com també ho fem abans de
construir un nou edifici, en entrar a un pis nou, etc. També, per exemple, celebrem els enterraments amb
un recordatori de la persona morta, un àpat i una oració per part del sacerdot. Una altra característica de
l’església és la gran importància dels símbols i la gran quantitat d’icones que hi són presents.
A part de la santa litúrgia, també destacaria tres litúrgies que són molt importants per a la nostra església:
Sant Joan Crisòstom, Sant Basili el Gran i Sant Gregori, els quals tenen l’origen als segles IV i V d. C.

3.

Expliqui’ns quines activitats fan...

Des de la parròquia centrem la nostra tasca en tres eixos diferents: el culte, l’àmbit social i l’àmbit cultural. Tot i així, la part religiosa sempre és la més important i els altres dos eixos giren sempre al voltant del
culte.

Una de les activitats de l’església és l’escola dominical, actualment amb uns 50 nens. També, a nivell
social, s’han trobat més de 860 llocs de treball, així com també s’ha donat un gran suport i seguiment en
el tema dels reagrupaments familiars. En l’àmbit cultural, organitzem sovint activitats com conferències,
mostra de danses populars o concerts de música tradicional romanesa.
Dins del projecte de construcció del nou centre, tenim planejat destinar un espai per a les activitats
infantils, per l’escola dominical, una sala per a les activitats culturals, un espai per treballar la integració
social... Volem ser un punt de referència, ser coneguts per la nostra espiritualitat i per la transmissió de la
cultura romanesa, però també per un projecte que volem dur a terme, que és recuperar la tècnica de la
pintura en fresc, molt tradicional a Catalunya però perduda en l’actualitat. Ens agradaria poder crear una
escola-taller per ensenyar aquesta tècnica a tothom que hi estigui interessat.

4.

La seva és una comunitat/entitat amb història...

Sí. L’any 2000 vaig arribar a Barcelona i el 2001 comença la fundació de la parròquia en aquesta ciutat, amb
la finalitat de donar resposta a la gran demanda pel gran nombre de persones immigrants romaneses en
aquesta zona. Així es funda la Parròquia de Sant Jordi de Barcelona, la segona de tot l’estat.
En un primer moment no estava reconeguda a nivell legal i vam iniciar el procés per registrar-la al Ministeri de Justícia, que va finalitzar l’any 2004. L’església va créixer i evolucionar amb molta rapidesa, en part
ajudada pel fenomen migratori, pel que vam començar a treballar per fundar altres parròquies en altres
punts de Catalunya i l’Estat espanyol. Actualment, el nostre bisbat té 11 parròquies i 20 punts de trobada a
Catalunya, amb presència a gairebé totes les localitats més grans del territori.
Quant a la parròquia de Sant Jordi a Barcelona, amb el temps ens vam plantejar buscar diners per comprar
o llogar un local propi. Al final vam decidir comprar perquè ens era molt difícil trobar un local de lloguer tan
gran i per a tanta gent. A l’hora d’aconseguir el finançament, hem comptat amb el suport i la col·laboració
del Patriarcat de Romania i també del govern d’aquest país. Així, vam comprar un terreny i vam començar
amb les tasques d’enderrocament. Actualment, ja tenim el terreny consagrat i hem obtingut els permisos
de construcció i obres corresponents, pel que començarem a edificar d’aquí poc. Calculo que en un any ja
estarà tota l’estructura feta.

5.

Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?

Crec que els romanesos s’han integrat molt bé en aquesta ciutat, i no tenen cap problema amb el tema religiós. A vegades hi ha persones que entren en qualsevol església catòlica, sense combregar, però per poder
resar-hi. Tenim molt bona relació amb altres religions. Ens reunim sovint amb bisbes de l’església catòlica,
i amb representants evangèlics també tenim trobades cada mes. No celebrem un culte comú perquè hi ha
diferències, però hi ha una relació fluida amb les altres religions.

6.

Fan vida de barri?

A la parròquia hi acudeix gent de tota Barcelona i rodalies, no només del barri. Tot i així, creiem que la relació amb aquest és molt important. Amb la compra del nou terreny, vam parlar amb les veïns i hi tenim una
bona relació. Ens han donat suport en temes concrets i els vam convidar al dinar en motiu de la celebració
per la consagració i la col·locació de la primera pedra. En un futur, volem participar també a la Festa Major
del barri.

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós recomana...
Religions i Objectius del Mil·leni
Diversos autors

Edició:UNESCOCAT-Centre UNESCO de Catalunya

La publicació Religions i Objectius del Mil·lenni és el resultat del treball discret i constant de més de dos
anys dels membres del Grup Inicial de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Aquest grup de
diàleg reuneix creients significatius i referents de les principals tradicions religioses presents a Catalunya. No són només autoritats, que també n’hi ha, ja que el requisit principal per a formar part del grup
ha estat i continua essent, des dels seus inicis l’any 1997, l’interès de creients significatius i referents per
dialogar, per conèixer i entendre millor l’alteritat, tot aprofundint en les pròpies identitats.
El llibre consta de dues parts. La primera part mostra l’acció i la reflexió de base desenvolupades en l’àmbit local, partint de l’experiència del Grup Inicial. Es presenta una mostra significativa de la contribució
de cada tradició religiosa i espiritual a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
(ODM). Els creients de les diferents tradicions religioses analitzen cada ODM des de la perspectiva de la
seva creença, i busquen textos sagrats estimulants i que poden donar motius per actuar a favor dels objectius, no només als creients de la pròpia religió sinó també als d’altres tradicions religioses i espirituals,
així com als humanistes i els laics seguidors d’altres cosmovisions.
Cal destacar que aquesta és una de les aportacions més valuoses i valorades del llibre: oferir una selecció
interreligiosa i temàtica de cites, que fins ara s’havien d’anar a collir per separat. Ara, quan es vulgui saber què diuen els textos de les diferents religions sobre la pobresa o el medi ambient, es podrà recórrer
a aquesta obra.
La segona part dona una perspectiva més global i més succinta. Inclou algunes reflexions breus i testimonials de personalitats de les principals organitzacions interreligioses i d’algunes comunitats religioses
que s’han significat especialment pel seu compromís en l’àmbit interreligiós.
La iniciativa no només te valor pel fet de mostrar com les comunitats religioses poden lluitar cadascuna
contra la pobresa en totes les seves dimensions, sinó perquè revela que ho poden fer conjuntament des
del diàleg. Cada cop és més important el corrent del moviment del diàleg interreligiós internacional,
regional i local que subratlla la col·laboració de les tradicions religioses i de les seves comunitats en un
compromís social coordinat a favor de la solidaritat i per fer front a la pobresa.
Segurament som davant d’una nova albada plena de promeses i esperances. Prou falta ens fa en els
temps de crisi que corren.
										
Francesc Torradeflot
					
					
secretari executiu
							
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
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1

Dia Mundial de la Sida

2

Hanukkà (del 2 al 9 de desembre): Festa de les
llums en record de la consagració del Temple profanat pels grecs (-164).

3

Presentació de Maria (calendari julià): Festa ortodoxa de la presentació de Maria al Temple de Jerusalem.

6

Dia de la Constitució Espanyola

8

Immaculada Concepció de Maria: Festa catòlica de
Maria, concebuda sense pecat original.

8

1r de muharram: Any Nou musulmà 1432 (data variable d’1 o 2 dies en funció de l’observació de la
lluna).

8

Bodhi: Festa mahayana del desvetllament de Gautama esdevingut Buda (Despert) sota l’arbre de la
il·luminació.

10

Dia Internacional dels Drets Humans: Diada de les
Nacions Unides a favor del respecte dels drets humans arreu del món.

31

1

Sant Esteve

2

17

Aixurà: En la comunitat sunnita, dia recomanat per
meditar, dejunar i demanar perdó. En la comunitat xiïta, es recorda amb profundes lamentacions
el martiri de Hussein (data variable d’1 o 2 dies en
funció de l’observació de la lluna).

21

Yule: Festa pagana del solstici d’hivern i del renaixement del sol.

25

Nadal (7 de gener del calendari julià): Gran festa del
naixement de Jesús que es comença a celebrar el
dia 24 al vespre.

26

Sant Esteve

Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre UNESCO de Catalunya

27

28

29

30

31

1

2
Cap d’any

3

4

5

6

7

Naixement del Guru
Gobind

10

11

12

8

9

15

16

Nadal (calendari
julià)

Epifania / Teofania

13

14
Makara Samkranti

17

18

19
Setmana de pregària
per a la unitat dels
cristians

24

25

20
Teofania
(calendari julià)

26

Dassera

21

22

23

28

29

30

Tu Bixvat
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Dia Internacional de la No
Violència i la Pau

31

1

1

2

4

3

Cap d’any: Inauguració de l’any nou civil, anunciada per les celebracions de la nit de Cap d’Any, del
31 de desembre a l’1 de gener.

5

Naixement del Guru Gobind: Nascut el 1666, Gobind Singh és el desè i l’últim guru o fundador sikh.

6

Epifania (catòlica)/Teofania (ortodoxa) (19 del calendari julià): A Occident, festa dels Reis, adoració
dels mags. A Orient, baptisme de Jesús. En l’Església
armènia, naixement i baptisme de Jesús.

7

Nadal (calendari julià): Gran festa ortodoxa del
naixement de Jesús.

14

Makara Samkranti: Solstici d’hivern i any nou solar;
veneració del sol.

18

Setmana de pregària per a la unitat dels cristians:
Pregària ecumènica, iniciativa llançada pel pare
Couturier l’any 1935 (del 18 al 25 de gener).

5

6

20

Tu Bixvat: Any nou dels arbres.

30

Dia Internacional de la No Violència i la Pau: Aniversari de la mort de Mahatma Gandhi.

Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre UNESCO de Catalunya

L’agenda...
OAR - oficina d’afers religiosos
Gran Via de les Corts Catalanes, 958, baixos
www..cat/dretscivils
oar@bcn.cat
Telèfon: 933 084 878
Fax: 933 082 645

Activitats:
• Debats Ciutadans: com vivim junts en la diversitat? Organitzats pel Pla BCN Interculturalitat amb la col·laboració de l’OAR:
→→Districte de Sarrià-Sant Gervasi: dimecres 1 de desembre a les 19.00 hores, al Centre Cívic Casa Orlandai
→→Districte de Gràcia: dimecres 1 de desembre, a les 19.30 hores, al Centre Cívic La Sedeta
→→Districte de Ciutat Vella: dijous 2 de desembre, a les 20.30 hores, al Centre Cívic Drassanes
→→Districte de Les Corts: dimarts 14 de desembre, a les 18.00 hores, al Centre Cívic Joan Oliver “Pere
Quart
→→Districte de Sant Martí: dijous 16 de desembre, a les 19.00 hores, al Centre Cívic Sant Martí de Provençals

• Presentació de la Sessió i la Guia d’Acollida dels Districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi,
organitzada per la Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de
l’OAR:
→→El dijous 9 de desembre, a les 18.00 hores, al Centre Cívic Casa Sagnier (Carrer Brusi, 51-61)

audir - associació unesco per al diàleg interreligiós
Nàpols, 346, 1r
www.audir.org
secretaria@audir.org
Telèfon: 934 589 595
Fax: 934 575 851

Activitats:
• El diumenge 30 de gener, a les 10.00 hores, a la seu d’Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya, tindrà lloc la Trobada Anual dels Grups de Diàleg Interreligiós d’AUDIR i la Coral Interreligiosa de la mateixa Associació (Matinal de Portes Obertes). Per a més informació 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

Activitats:
• El dissabte 4 de desembre, Tai-Txi i Meditació Budista, a càrrec de Montse Castellà.
• El cap de setmana 11 i 12 de desembre, Ioga del Coneixement, a càrrec de Marià Corbí.
• Els dilluns a partir del 17 de gener, lectura “L’essència del reconeixement: lectura, comentari i exposició de la doctrina tàntrica de l’alliberament”, a càrrec de Pawel Odyniec.
• Els dilluns a partir del 17 de gener, a les 19.30 hores, curs “Fonaments de l’islam. Les societats islàmiques en el món contemporani, a càrrec de Theodoro Loinaz.
• Els dimarts a partir del 18 de gener, a les 19.30 hores, curs “L’hinduisme, una iniciació”, a
càrrec de José Reche.
• Els dimecres 19 i 26 de gener, curs “La pintura i el cultiu de la qualitat humana profunda”,
a càrrec de Pere Rius.
• Els dijous a partir del 20 gener, a les 19.00 hores, curs “Mantra i Nâda Ioga: la música hindú,
una via a la meditació”, a càrrec de Bhakti Das.
• El dissabte 22 de gener, Silenciament amb Mantres Cantats, a càrrec de Swami Bhakti Das.
• El dissabte 29 de gener, Hatha i Raja Ioga, a càrrec de Maria Fradera i Marta Granés.
UNESCOCAT - centre unesco de catalunya
Nàpols, 346, 1r
www.unescocat.org
centre@unescocat.org
Telèfon: 934 589 595
Fax: 934 575 851

Activitats:
• Els dies 2 i 3 de desembre, en commemoració del Dia Internacional de la Persona Migrant,
tindrà lloc la Trobada Internacional “Drets humans i drets culturals: els reptes emergents a les
societats plurals”.
LLOC: Sala d’actes del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (carrer Diputació, 355). Per a
més informació poseu-vos en contacte amb el centre.

COMUNITAT BAHÁ’Í DE BARCELONA
Galileu 336, ent-2a
bahaibarcelona.blog.com
bahai.barcelona@gmail.com
Telèfon: 934 399 029

Activitats:
• Els divendres, de 17.00 a 19.30, al Centre Cívic Sant Martí de Provençals, curs “Educació
bahá’í, educació espiritual per a tothom”.
• Tallers d’estudis sobre la fe bahá’í dirigitas a grups d’entre 5 i 10 persones.
• Trobades de pregàries i de meditacions, obertes a tothom. Per a més informació poseu-vos
en contacte amb el centre.
ASSOCIACIÓ CULTURAL BUDISTA CAMÍ DEL DIAMANT
Torrent de les Flors, 115
www.budismo-barcelona.org
bcn108@gmail.com
Telèfon: 697 590 095 (particular)
Fax: 934 592 090

Activitats:
• El cap de setmana 11 i 12 de desembre Les quatre pràctiques fonamentals, Ngondro i la
meditació budista.
• El cap de setmana del 14 al 16 de gener, curs “Budisme a Occident”, a càrrec de Tomek Lenhert.
ASSOCIACIÓ RIGPA ESPANYA
Clot, 167-171
www.rigpa-spain.org
rigpabcn.coordinacion@gmail.com
Telèfon: 647 825 017

Activitats:
• A partir del gener, els dijous a les 19.30 hores, curs “Meditació: el que veritablement és”.
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

Activitats:
• El dimecres 1 de desembre, a les 20.00 hores, Celebració del Dia de Lama Tsong Khapa.
• Del 28 de desembre al 2 de gener Curs-Recés de Nadal (extern). Places limitades, per a més
informació poseu-vos en contacte amb el centre.

CENTRE ZEN DE BARCELONA
Plaça Sant Agustí Vell, 6
www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org
Telèfon: 932 683 955

Activitats:
• El dissabte 11 de desembre i el 8 de gener, d’11.00 a 13.00 hores, Introducció a la pràctica
zen.
• El dissabte 15 de gener, a les 7.30 hores, Jornada de zazen (meditació), a càrrec de Pere Taiho
Secorún.
DOJO ZEN BARCELONA KANNON
Ronda Universitat, 14, 2n-1A
www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org
Telèfon: 649 649 759

Activitats:
• Els divendres 3, 10 i 17 de desembre i 7, 14 i 28 de gener, de 19.30 a 21.20, Introducció gratuïta a la pràctica del zen. Places limitades.
• Dissabte 11 de desembre, de 8.30 a 13.00, Matí de zazen amb taller de costura de kesa.
• El cap de setmana 22 i 23 de gener, Sesshin: pràctica intensiva de zazen. Places limitades.
FUNDACIÓ CASA DEL TIBET
Rosselló, 181
www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org
Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

Activitats:
• Dins el 3er Cicle de la No Violència i Festival del Tíbet:
→→El dimecres 1 de desembre, a les 20.00 hores, Puja de “Ganden Ngachoe - Lama Tsongkhapa”. Entrada gratuïta.
→→El divendres 3 de desembre, a les 20.00 hores, Concert “Música i Cants Espirituals”. Entrada:
5 euros.
→→El diumenge 5 de desembre, a les 18.00 hores, Concert “Mantres i Cants Espirituals”. Entrada: 10 euros.

SAKYA GEPHEL LING
Trafalgar, 50
sakyagephelling.wordpress.com
sakyagephelling@gmail.com
Telèfon: 933 150 240

Activitats:
• El dilluns 1 de desembre a les 11.00 hores i el dimarts 16 de desembre, el divendres 14 de
gener, i el dimarts 25 de gener a les 19.00 hores, Tosg de Vajrayoguini (només per a aquells que
ja hi estan iniciats).
• Els divendres 3, 10 i 17 de desembre i el dimarts 28 de desembre, a les 18.00 hores, el dimarts 18 de gener, i els divendres 21 i 28 de gener, a les 18.00 hores, Puja Tara Quatre Mandales (oberta).
• El dimarts 21 de desembre, a les 19.00 hores, Tosg de Lluna Plena (oberta).
• El dissabte 11 de desembre a les 19.00 hores i el diumenge 12 de desembre a les 11.00 i
17.00 hores, Grup d’estudi en la Triple Visió i Meditació.
CASAL LOIOLA
Balmes, 138
www.casalloiola.org
info@casalloiola.org
Telèfon: 934 156 434

Activitats:
• El dimecres 1 de desembre, a les 19.30 hores, Dansa Contemplativa.
• El dissabte 11 de desembre, a les 21.00 hores, Concert Àkan.
• El dimarts 14 de desembre i 11 de gener, a les 12.00 hores, Tertúlies d’Actualitat.
• El dimecres 15 de desembre i 12 de gener, a les 19.00 hores, Meditació Trascendental.
• El divendres 17 de desembre, a les 21.00 hores, Concert Dum (Xavier Morlans & Cia).
• Els dilluns 10 i 17 de gener, a les 21.00 hores, Catecumenat Matrimoni i Família.
• El dijous 20 de gener, a les 21.00 hores, Taller sobre Família i Espiritualitat Ignasiana.
CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANISME I JUSTÍCIA
Roger de Llúria, 13
www.fespinal.com
info@fespinal.com
Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

Activitats:
• El dilluns 13 de desembre i 10 de gener, a les 19.00 hores, Cicle de conferències Els dilluns
dels Drets Humans.

• Els dilluns 20 de desembre i 17 de gener, a les 20.15 hores, Escola de Pregària Des del clam
dels oprimits l‘enyorança del pare.
LLOC: Església dels jesuites de Casp (carrer Casp, 27)

• El divendres 31 de desembre, a les 23.00 hores, Vetlla de cap d’any 2011.
LLOC: Església dels jesuites de Casp (carrer Casp, 27)

• Els dilluns, a partir del dilluns 10 de gener, a les 19.30 hores, curs “Sentir-se Església en
l’hivern eclesial”.
• Els dimarts, a partir del 18 de gener, a les 19.30 hores, curs “El nomenament de bisbes a
través de la història de l’Església”.
• Els dimecres, a partir del 12 de gener, a les 19.30 hores, curs “No tenim un altre temps!”.
• Els dijous, a partir del 13 de gener, a les 19.30 hores, curs “Com poder donar raó de la fe en
un món on Déu no és evident?”.
• Els dijous, a partir del 13 de gener, a les 19.30 hores, curs “Diverses maneres de llegir
l’Evangeli de Joan”.
COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA
Mare de Déu del Pilar, 15, principal
www.donesesglesia.cat
cde@donesesglesia.cat
Telèfon: 933 192 342

Activitats:
• El dijous 9 de desembre, a les 18.00 hores, conferència Dones, poder i manipulació eclesiàstica, a càrrec de Mercè Otero i Vidal
LLOC: Centre Cívic Casa Orlandai (carrer Jaume Piquet, 23)

• El dilluns 10 de gener, a les 18.00 hores, conferència Les dones de la Bíblia i la sexualitat.
• El dijous 13 de gener, a les 18.00 hores, conferència Canvis profunds en la societat i en
l’estructura eclesial. Resposta de les dones en els dos àmbits, a càrrec de Ramon M. Nogués.
LLOC: Centre Cívic Casa Orlandai (carrer Jaume Piquet, 23)

• El divendres 14 de gener, a les 21.00 hores, conferència Espiritualitat quàquera, camí vers
la pau també per a nosaltres?, a càrrec de Rosa Serra i Sala.
LLOC: Escola Sagrada Família-Horta (carrer Peris Mencheta, 26)

• El dijous 20 de gener, a les 18.00 hores, conferència Dones teòlogues actuals: estat de la
qüestió, a càrrec de Roser Solé i Besteiro.
LLOC: Biblioteca d’Horta Can Mariner (carrer del vent,1)

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
Diputació, 231
www.teologia-catalunya.cat
administracio@teologia-catalunya.cat
Telèfon: 934 534 925

Activitats:
• El dijous 16 de desembre, a les 9.15 hores, Jornada acadèmica “La relació entre Esglésies
d’avui a la llum del Concili Vaticà II”.
LLOC: Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (carrer Diputació, 231). Per a més informació poseu-vos en
contacte amb la secretaria de la facultat

FUNDACIÓ CLARET
Carrer Roger de Llúria, 5
www.fundacioclaret.org
info@fundacioclaret.org
Telèfon: 933 429 079
Fax: 33 425 659

Activitats:
• El dimecres 1 de desembre, a les 19.30 hores, presentació del llibre Pregàries de tu a tu (A),
d’Ignasi Miranda. Activitat organitzada per la Llibertat Claret.
• Del 9 al 23 de desembre, Vine a fer el pessebre. Activitat organitzada per la Llibreria Claret.
• El dijous 9 de desembre, a les 19.30 hores, xerrada amb motiu de la presentació del llibre El
evangelio es Jesús, de Josep Oriol Tuñí. Activitat organitzada per la Fundació Claret.
• El dimecres 15 de desembre, a les 18.30 hores, Contacontes: La magia dels Reis Mags, a
càrrec de Carme Faro. Activitat organitzada per la Llibreria Claret
• Els dies 13, 20 i 27 de gener, a les 19.30 hores, Triàleg interreligiós entorn de “La Paraula de
Déu”. Activitat organitzada per la Fundació Claret.
LLOC: Sala Pere Casaldàliga (carrer Roger de Llúria, 5)

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n
www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org
Telèfon: 934 880 888

Activitats:
• Els dijous 2, 9 i 16 de desembre, a les 19.00 hores, reflexions teològiques “Evangeli i pastoral de la Cultura”, a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull.
• Els dimecres 12, 19 i 26 de gener, a les 19.00 hores, cicle de conferències “Les idees religioses de Joan Maragall”, coordinat per Pere Lluís Font.
MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES
Anglí, 55
www.benedictinescat.com/StPere
st.perepuel.les@teleline.es
Telèfon: 932 038 915

Activitats:
• El dissabte 4 de desembre, de 10.00 a 17.00 hores, Recés d’Advent.
• El diumenge 12 de desembre, a les 17.30 hores, Concert del Cor Lerània.
• Els divendres 17 de desembre i 21 de gener, a les 19.30 hores, Taller d’Escriptura Espiritual,
a càrrec de Laia de Ahumada.
• El divendres 31 de desembre, a les 22.45 hores, Vetlla de Cap d’Any.
MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
Monument de la Pia Almoina (Avinguda Catedral, 4)
museudb@yahoo.es
Telèfon: 93 315 22 13

Activitats:
• Fins el 19 de desembre, esposició Domingo Viladomat: entre la mística i l’hiperrealisme.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS - SANTAPAU
Santapau, 102
www.santapau102.org.es
eliseopradales@yahoo.es
Telèfon: 933 401 000

Activitats:
• Del 9 al 12 de desembre, Recollida de Caixes de Nadal per a nens. Per a més informació
poseu-vos en contacte amb l’església.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA BONA NOVA
Ciutat de Balaguer, 40
bona-nova@terra.es
Telèfon: 934 178 813

Activitats:
• El dissabte 18 de desembre, “Gosep Bona Nova “ al carrer a diferents punts del barri la ciutat
per anunciar el naixement de Jesús.
• El diumenge 19 de desembre, a les 12.00 hores, “Festa nadalenca” amb participacions teatrals i musicals dels nens. Entrada lliure.
• El dissabte 25 de desembre, a les 12.00 hores, Festa i celebració de Nadal.
• El divendres 31 de desembre, Comiat de l’any 2010 i Benvinguda del 2011, amb accions de
gràcies. Vetllada amb diverses participacions lúdiques.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA NUEVA APOSTÓLICA DE ESPAÑA
Mossèn Josep Bundó, 14-18
www.inaee.org
ina@nak.ch
Telèfon: 934 290 508 - 932 538 046
Fax: 932 538 207

Activitats:
• El diumenge 25 de desembre, a les 18.00 hores, Nadal Servei Diví, oficiat per l’Apòstol del
Districte que ve des de Zürich.
• El divendres 21 de desembre, a les 19.00 hores, Servei Diví (a Barcelona, Girona i Tarragona).
• El diumenge 2 de gener, a les 10.00 hores, Servei Diví de principis d’any (a Barcelona, Girona, Tarragona, Igualada i Centelles).
ESGLÉSIA EVANGÈLICA PENTECOSTAL UNIDA D’ESPANYA - ABAT ODÓ
Abat Odó, 73

Activitats:
• El divendres 31 de desembre, a les 23.00 hores, Vigília.
• El diumenge 2 de gener, a les 11.00 hores, Culte especial.
• El diumenge 9 de gener, a les 11.00 hores, seminari d’Estudi de la Bíblia, a càrrec del germà
Llorenç Alabert.
TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
www.watchtower.org

Activitats:
• Trobades obertes a totohom (Sala de Congressos: carrer Dante Aligheri, 18-24):
→→DESEMBRE: 4 i 5 (anglès), 11 i 12 (castellà), 18 i 19, i 25 i 26.
→→GENER: 8 i 9, 15 i 16, i 22 i 23.
CENTRE ISLÀMIC AL QAIM
Sant Pere Mitjà, 21, local

Activitats:
• El dijous 16 o el divendres 17 de desembre, de les 10.00 a les 16.00 hores, celebració de
l’Aixurà (la celebració tindrà lloc al Passeig Lluís Companys). Data pendent de confirmació.

UNIÓ DE CENTRES CULTURALS ISLÀMICS DE CATALUNYA (UCCIC)
mahitab33@hotmail.com

Activitats:
• Els dies 17, 18 i 19 de desembre, tindrà lloc a Barcelona la Conferència Internacional Els
Musulmans i els Valors Europeus, organitzada per el CEOM (Conseil Européen des Oulema
Marrocains), amb la col·laboració de l’UCCIC.
ASSOCIACIÓ AMICS DELS ÀNGELS
València, 216
www.assocangels.entitatsbcn.net
amicsdelsangels@hotmail.com
Telèfon: 933 230 616

Activitats:
• El dijous 2 de desembre, a les 19.00 hores, Cine Fòrum “Feliz Navidad”.
→→ LLOC: Sala Sant Josep - Seminari Conciliar (Diputació, 231)

• El dijous 9 de desembre, a les 20.00 hores, 3a Sessió d’Estudi Els poders espirituals en els
evangelis.
→→ LLOC: Parròquia de la Mare de Déu dels àngels (Balmes, 78)

• El dimarts 14 de desembre, a les 19.00 hores, Celebració del Nadal a l’Angelus.
→→ LLOC: Angelus (València, 216)

ASSOCIACIÓ ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA KUMARIS
Diputació, 329
www.aembk.org
barcelona@es.bkwsu.org
Telèfon: 934 877 667
Fax: 934 877 638

Activitats:
• El dijous 16 de desembre, a les 19.30 hores, Celebració de Nadal. Xerrada a càrrec de Marta
Matarín.
LLOC: Sala d’Actes de les Escoles Pies (Aragó, 302 - cantonada Roger de Llúria)

Sabeu que...

... L’OAR disposa d’un centre de recursos que aplega publicacions de tot tipus de
les comunitats religioses de Barcelona, des de llibres i revistes fins a butlletins i
fulletons de difusió d’activitats. Si voleu fer-hi consultes o voleu posar els vostres
materials a l’abast, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

