
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

Nou curs, nou butlletí

El correu de l’OAR, aquest butlletí que ara llegiu, aviat farà cinc anys. Durant tot aquest temps, el seu objectiu 
principal ha estat fer difusió, cada dos mesos, de les activitats que les entitats religioses de Barcelona porten 
a terme: celebracions religioses, recessos, cursos, xerrades, exposicions, jornades de portes obertes, tallers, 
activitats infantils, trobades interreligioses, presentacions de llibres... un ampli ventall de propostes que mos-
tren la vitalitat i la diversitat de les tradicions religioses i altres expressions de consciència a la nostra ciutat.

És evident, però, que les comunitats religioses de Barcelona tenen moltes altres coses per compartir, més 
enllà de l’anunci de les activitats que organitzen. És per això que, des d’avui, el Correu de l’OAR us arriba en 
un nou format i amb nous continguts que ens permetran conèixer més i millor els i les protagonistes de la 
diversitat religiosa a la ciutat.

Entre les novetats, hi trobareu una entrevista, que en cada edició ens servirà per conèixer una comunitat 
concreta, i una recomanació (llibres, pel·lícules, música, llocs per visitar...), que també ens faran des de les 
comunitats. Com sempre, a més, us seguim oferint el calendari de festes religioses i l’agenda d’activitats de 
les comunitats.

I per tot això continua essent imprescindible la vostra participació, sense la qual aquest butlletí no existiria. 
Gràcies a les informacions que ens feu arribar, a la vostra disponibilitat per ser entrevistats o per fer-nos ar-
ribar les vostres recomanacions, el Correu de l’OAR serà cada vegada més vostre.
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 En Lluís Salas arriba molt puntual a l’Oficina d’Afers Reli-
giosos, cinc minuts abans de l’hora concertada per fer l’entre-
vista. Entra tranquil, observador i molt silenciosament puja 
l’escala metàl·lica que va a la sala de reunions. Cap element 
en la seva vestimenta fa pensar que és un monjo budista zen. 
Ara fa catorze anys que va ser ordenat monjo, però no ho és 
de monestir, és laic i viu immers en la societat. En aquests 
moments és ensenyant al centre del que és reponsable, Dojo 
Zen Born de Barcelona, al barri de Sant Pere a Ciutat Vella.

1. Parli’ns de la seva comunitat i expliqui’ns quines són les 
seves creences fonamentals.
Som una comunitat budista zen soto d’aproximadament unes 
35 persones. Ens reunim assíduament al dojo on fem la pràctica de la meditació i estudiem 
els sutres, que són resums de discursos de Buda i d’altres mestres de l’antiguitat.
Una de les nostres creences principals és l’acceptació de les quatre nobles veritats del Buda 
Sakyamuni: a la nostra vida existeix, diu la primera, el sofriment i la insatisfacció. Aquests 
són causats, diu la segona veritat, per la confusió, la visió errònia de la realitat i l’aferrament. 
La tercera ens diu que la cessació del sofriment és possible, la pau i la buidor poden subs-
tituir l’odi i l’aferrament al jo. La última ens informa que hi ha un camí per arribar-hi i que 
comporta vuit aspectes, que a la vegada poden ser agrupats en tres grups: la saviesa, l’ètica 
i la meditació. El camí de les quatre veritats ens porta a l’estat d’il·luminació o despertar on 
haurà desaparegut el sofriment. Aquestes són les creences que gairebé tots els practicants 
del budisme tenen, encara que no són obligatòries. També m’agradaria dir que no creiem en 
déu com un ésser superior que intervé en les nostres vides. Per nosaltres, déu és amor, és 
l’experiència no dual de l’harmonia amb el món.

2. De la seva creença/religió, vostè que en destacaria?
La nostra aproximació al budisme és eminentment pràctica i una de les singularitats és que 
no donem tanta importància al sistema de creences ni als codis morals com d’altres tradici-
ons religioses.  Per nosaltres, la pràctica del budisme zen ens ha de portar al desaferrament 
de les emocions, del desig personal, gelós i egoista i a pensar i actuar deslligats de motius 
ulteriors.

DOJO ZEN BORN BARCELONA
Agullers, 18

www.zenborn.org
info@zenborn.org

          Lluís Salas
Telèfon: 932 680 432      Responsable del centre
   

L’entrevista...

http://www.zenborn.org


3. Expliqui’ns quines activitats fan. Quina és la més important?
 Quotidianament practiquem la meditació matins i tardes, seiem durant una hora i quart 
i després cantem els sutres. Una vegada al mes organitzem un retir intensiu de meditació 
i estudi dels nostres sutres de referència. També organitzem retirs intensius de cap de 
setmana i camps d’estiu de nou dies. L’ activitat més importants del nostre calendari és la 
celebració de la il·luminació del Buda, el dia 8 de desembre, i per celebrar-ho organitzem 
un retir d’una setmana.

4. La seva és una comunitat amb història .... 
 La nostra comunitat està instal·lada des de fa un any a la ciutat de Barcelona, però el bu-
disme zen hi és present  des de fa dècades. No tinc dades concretes però estic segur que 
ja es practicava el zen abans que el mestre Taisen Deshimaru vingués a Barcelona l’any 
1981. Aquest  va ser un dels monjos zen japonesos que va ajudar a la difusió del zen soto 
a Europa al segle XX i va ser mestre del meu mestre.

5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
Jo vaig participar en diversos grups de diàleg que s’organitzen a l’Associació Unesco per 
al Diàleg Interreligiós, on vaig tenir l’ocasió de dialogar amb bahais, budistes tibetans, 
jueus, ateus, catòlics, protestants, musulmans i mormons, i aquesta experiència em va fa-
cilitar comprendre l’amplitud de la religió, coneixent com cadascú viu la seva. Aquesta és 
la meva experiència personal. Quant a la diversitat religiosa de la ciutat, crec que estem 
anant cap a un camí de normalitat, on finalment podrem conviure pacíficament i amb 
respecte els uns amb els altres, però suposo que encara deuen quedar algunes coses per 
fer abans d’aconseguir aquesta fita. Una de les qüestions pendents, per exemple, com he 
pogut llegir a la premsa, és la pressió veïnal que es produeix quan un grup de musulmans 
vol obrir un oratori. Crec que els llocs de culte s’haurien de poder obrir sense problemes, 
i ningú no hauria d’amagar la seva creença ni la seva religió.

6. Fan vida al barri?
No tenim contacte amb cap associació ni entitat del barri, però ens agradaria molt que 
comptessin amb nosaltres per l’organització d’alguns actes que hi tinguin lloc. Potser no-
saltres podríem oferir uns tallers de meditació a la setmana cultural. Crec que hem de fer 
barri entre tots i totes els que hi vivim!



 Una agradable excursió familiar es transforma en tragèdia quan la Missy, la 
filla petita d’en Mack, desapareix. Davant de l’evidència de l’assassinat de la nena, 
el pare reacciona rebel·lant-se contra Déu, davant del que considera una radical 
injustícia. Passats tres anys, en Mack rep una carta estranya, signada per Déu, que 
li demana que es reuneixi amb ell a la cabana on la nena va morir. Malgrat l’absur-
ditat de la situació, en Mack acudeix a la cita i té una trobada força peculiar amb 
un home i dues dones, personificacions de Déu, Jesucrist i l’Esperit Sant. Després 
d’haver passat una estona en companyia d’aquests personatges i d’haver-los ex-
posat la seva indignació i els seus dubtes, la reflexió d’en Mack sobre el que havia 
passat canvia completament; acaba perdonant l’assassí de la seva filla i assumint 
serenament el designi diví. Déu li mostra el lloc on es troba el cos de la Missy, fet 
que permet que la policia en descobreixi l’assassí.

 Aborda el misteri de la Trinitat d’una manera nova i original. Una original 
reflexió teològica. Enorme èxit de vendes al mercat anglosaxó. 

 
Narcís de Batlle i Teixidor 

és el responsable de la Llibreria de l’Església Evangèlica de Sant Pau de Barcelona

Narcís de Batlle recomana....

LA CABAÑA
Autor: William P. Yong
Editorial: Espasa Calpe
Any d’edició: 2009
ISBN: 978-84-670-3035-8
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Laylat al-Qadr

Roix ha-Xanà (2n dia)

Durga Puja

Dassera

Inici de l’any litúrgic 
ortodox bizantí

8 Nativitat de Maria (21 del calendari julià): Festa or-
todoxa i catòlica del naixement de Maria, mare de 
Jesús

19 Navaratri/Durga Puja (del 19 al 28 de setembre): 
nou nits de combat de la deesa Durga/Kali contra el 
dimoni i victòria al desè dia (=Dassera)

Xung Yüan:  Festival dels avantpassats o “esperits 
afamats” per als quals es confeccionen simulacres 
de paper 

3

17 Laylat-al Qadr: ”Nit del destí” o de la revelació de 
l’Alcorà que hom recita a les mesquites (data va-
riable -d’1 o 2 dies- en funció de l’observació de la 
lluna)

19 Roix ha-Xanà (19 i 20 de setembre): Any Nou (pri-
mer de tishrí) 5770, record de la creació del món i 
de la sobirania de Déu

Nativitat de Maria

Exaltació de la Creu Roix ha-Xanà

Navaratri/Durga Puja

Aïd al-fitr-aïd as-saguir

Nativitat de Maria 
(calendari julià)

Exaltació de la Creu 
(calendari julià)

Yom Qippur

14 Exaltació de la creu (27 del calendari julià): Gran 
festa ortodoxa i catòlica del descobriment de la creu 
per part d’Helena, l’any 326

20 Aid al fitr-aïd as-saguir: Segona de les grans festes 
musulmanes, marcada per la joia del final o trenca-
ment del dejuni del mes de Ramadà (data variable 
-d’1 o 2 dies- en funció de l’observació de la lluna)

Xung Yüan

28 Yom Qippur:  Dia de l’Expiació, la festa jueva més 
respectada (dejuni i perdó)



20 Guru Grant Sahib:  Festa del llibre sagrat dels sikhs
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Sukkot (2n dia)

Divali

Sukkot

KathinaXung X’iu

25 Festa de la Reforma:  En record de la presentació de 
les 95 tesis de Marí Luter el 31 d’octubre de 1517

4 Kathina:  Festa theravada que va marcar el final de 
la reclusió monacal amb la donació als monjos d’un 
vestit anomenat Kathina (data variable segons el 
país - en funció del final de l’estació de les pluges)

Naixement del Bab: Aniversari del naixement (20 
d’octubre de 1819) del precursor de Bahaullah a 
Xiraz (Iran)

20

17 Divali / Depavali (de 3 a 5 dies): Festa de la llum i 
de la deessa de la prosperitat Lakxmi. Any Nou de 
tardor

Xung X’iu: Festival de tardor en honor de la lluna, 
famós pels seus pastissets 

3

17 Divali:  Festa de la llum, amb obsequis, que marca 
l’alliberament del sisè guru

Samhain: Festa pagana d’inici de l’hivern durant la 
qual s’honren els difunts i els avantpassats

31

3 Sukkot (3 i 4, i fins al dia 10 d’octubre): Festa de les 
tendes, en record dels quaranta anys al desert (pro-
cessó d’Hoixana Rabba i festa de cloenda de Xemini 
Atzeret)

Hoixana Rabba Xemini Atzeret Simkhat Torà

Naixment de Confuci

Divali / Depavali

Naixement del Bab

Guru Grant Sahib

Festa de la Reforma

Samhain

11 Simkhat Torà: “L’alegria de la Torà”, processó dels 
rotlles de Moisès al final del Sukkot

Naixement de Confuci (del -551 al -479): Venerat 
mestre Kong

15
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Tots Sants

Naixement del Guru 
Nanak

Naixement de BahaullahLhabab

Aïd al-adhà - Aïd al-kabir

1 Tots Sants: Gran festa catòlica dels sants i les san-
tes de l’Església, seguida de la commemoració dels 
difunts

9 Lhabab: Festa tibetana del retorn de Buda al regne 
celestial on ha impartit els seus coneixements (pen-
dent de confirmació oficial)

Naixement de Bahaullah: Aniversari del naixement 
del fundador de la fe bahai el 1817 a Teheran (Iran)

12

28 Aïd al-adhà - Aïd al-kabir: Primera de les grans fes-
tes musulmanes, és la festa del sacrifici, punt culmi-
nant del pelegrinatge a la Meca. Es commemora el 
sacrifici d’Ismael, fill d’Abraham (data variable -d’1 o 
2 dies- en funció de l’observació de la lluna)

2 Naixement del Guru Nanak: El 1469 al Punjab, pri-
mer dels deu fundadors sikhs

Dia dels difunts

Presentació de Maria

1r diumenge d’Advent

21 Presentació de Maria (3 de desembre del calendari 
julià): Festa ortodoxa i catòlica de la presentació de 
Maria al Temple de Jerusalem

29 Advent (4 diumenges abans de Nadal) (ritus llatí): 
Preparació del naixement de Jesús, el dia de Nadal, 
i espera del seu retorn



Activitats:

• El divendres 16 d’octubre a les 19.30  hores, concert d’inici de curs “El món sonor del shaku-
hachi”, a càrrec del mestre de flauta japonesa Kaoru Kakizaka.

Sala Ciemen, carrer Rocafort 242, baixos. ENTRADA LLIURE.

• Els divendres 23 d’octubre, 13 i 27 de novembre, 11 de desembre a les 18.30 hores Cicle de 
cinema. Projecció i comentari d’una tria de pel·lícules amb aportacions d’interès en l’àmbit de 
l’espiritualitat, de la qualitat humana, i del coneixement de les savieses del món. Organitza: Guy 
Giménez. Per a més informació consulteu el web.

Activitats:

• Dilluns 19 d’octubre a les 20.30 hores Celebració del Naixement del Bab (Shiráz, 20 d’oc-
tubre de 1819).

• Dimecres 11 de novembre a les 20.30 hores Celebració del Naixement de Bahaullah (Teh-
ran, 20 d’octubre de 1817).

Activitats:

• El dissabte 31 d’octubre de 10.00 a 14.00 hores tindrà lloc la primera jornada de formació 
sota el títol Tècniques d’interiorització com a eines d’escolta i de diàleg (a càrrec de represen-
tants de sis tradicions religioses).

• El dijous 26 de novembre tindrà lloc la XIV Trobada interreligiosa pel Dia Mundial de la 
Sida. Per a més informació, consulteu el web.

CETR (Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses)
Rocafort, 234, baixos (entrada pels jardins Montserrat)

www.cetr.net
cetr@cetr.net

Telèfon: 934 107 707
Fax: 933 210 413

CENTRE BAHAI DE BARCELONA
Galileu, 336, ent-2a

www.bahaibcn.org
bahai.barcelona@gmail.com

Telèfon: 934 399 029

AUDIR - associació unesco per al diàleg interreligiós
Nàpols, 346, 1r

www.audir.org
secretaria@audir.org

Telèfon: 934 576 980

L’agenda...

http://www.cetr.net
http://www.bahaibcn.org
http://www.audir.org


Activitats:

• Recessos a Cabrils:

Del divendres 4 al diumenge 6 de setembre (recés de dos dies)

Del divendres 2 al diumenge 4 d’octubre (recés de dos dies)

Del divendres 6 al diumenge 8 de novembre (recés de dos dies)

Del divendres 4 al dimecres 9 de desembre (recés de sis dies)

Per a més informació consulteu el web o contacteu amb l’associació.

Activitats:

• Dia de zazen dirigit per Pere Taiho Secorún, el dissabte 19 de setembre.

• Introducció a la pràctica zen el dissabte 3 d’octubre a les 11.00 h.

• Sesshin a la Garrotxa  dirigida per Pere Taiho Secorún, del dissabte 10 al dilluns 12 d’octubre.

• Dia de zazen per a principiants dirigit per Pere Taiho Secorún, el dissabte 7 de novembre.

Activitats:

• Matí Zazen el dissabte 19 de setembre, de les 8.30 a les 13.00 hores, a l’Espai Zen Kannongyo 
(prop de Santa Maria del Mar). Obert al públic amb reserva prèvia per correu electrònic.

• Jornada de Zazen el dissabte 17 d’octubre, de les 8.30 a les 18.00 hores, a l’Espai Zen Kannon-
gyo (prop de Santa Maria del Mar). Obert al públic amb reserva prèvia per correu electrònic.

• Sesshin urbana el cap de setmana 7-8 de novembre a càrrec de Patrick Pargnien, a l’Espai 
Zen Kannongyo (prop de Santa Maria del Mar). Obert al públic amb reseva prèvia per correu 
electrònic.

ASSOCIACIÓ CULTURAL BODHYANGA
Provença, 504, ent-2a

www.bodhyanga.org
info@bodhyanga.org

Telèfon: 934 507 909

CENTRE ZEN BARCELONA
Plaça Sant Agustí Vell, 6

www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Telèfon: 932 683 955

DOJO ZEN BORN BARCELONA 
Agullers, 18

www.zenborn.org
info@zenborn.org

Telèfon: 932 680 432

http://www.bodhyanga.org
http://www.zenbarcelona.org
http://www.zenborn.org


Activitats:

• Visita del Venerable Lama Kelsang del divendres 2 al diumenge 4 d’octubre; impartirà ensen-
yaments sobre Els Sis Paramites i la seva aplicació en Shiné i Lhaktong (calma mental i medita-
ció profunda).

Activitats:

• El diumenge 20 de setembre, a les 20.00 hores, Eucaristia que marca l’inici de la tasca pas-
toral del nou rector de  la parròquia Mn. Enric Termes Ferré, a càrrec de l’Arquebisbe de Barce-
lona Lluís Martínez Sistach.

Activitats:

• El diumenge 4 d’octubre, a les 18.00 hores, XIV Concert de Música Clàssica, a càrrec de la 
Coral de la Catedral de Lleida.

• El diumenge 18 d’octubre concert, a càrrec de Music Tours Manger (Anglaterra).

SERCHÖLING - centre budista vajrayana
Passeig d’Amunt, 34

barcelona.dskbudismo.org
sercholing@gmail.com

Telèfon: 932 104 198

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP ORIOL
Diputació, 145

www.santjoseporiol.org
jobopu@terra.es

Telèfon: 934 531 401 (despatx i temple) - 934 536 275 (residència)
Fax: 934 519 258

TEMPLE DEL SAGRAT COR DE JESÚS DEL TIBIDABO
Plaça del Tibidabo, 5

www.templotibidabo.org
dir.tibidabo@salesians.info

Telèfon: 934 175 686 - 934 174 904
Fax: 934 340 190

http://barcelona.dskbudismo.org
http://www.santjoseporiol.org
http://www.templotibidabo.org


Activitats:
• El dimecres 16 de setembre, a les 19.30 h, conferència El cristià Joan Maragall i la Setmana 
Tràgica, a càrrec d’Hilari Raguer. 
• Fins l’1 d’octubre, exposició Déu té més d’un nom, fotografies presentades al I Concurs de 
Fotografia llibreria Claret.
• Dijous 1 d’octubre, a les 19.30 h, conferència Parlar de Déu als infants del segle XXI, a càrrec 
de Francesc Torralba.
• De l’1 d’octubre al 31 de gener, Primer Concurs de relats breus de la Llibreria Claret “Allò que 
mou la meva vida”, amb la col·laboració de Plataforma Editorial.
• Del 2 al 31 d’octubre, exposició Colors del Tibet, fotografies de Davide Camesasca.
• Dijous 15 d’octubre a les 19.30 h, conferència La Bíblia: històries i personatges que ens en-

senyen a viure avui, a càrrec de Josep Otón.

Activitats:

• Els dies 14 i 15 de novembre, VI Congrés de Cristianisme al Segle XXI sota el títol “Llibertat 
religiosa en un estat laic”, al Col·legi Sant Ignasi de Sarrià.

Activitats:

• El dimarts 6 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona 
(Diputació, 231), amb motiu de la inauguració del curs 2009-2010, tindrà lloc la conferència 
Espiritualitat: un camí interior per als cristians, a càrrec de Monsenyor Sebastià Taltavull (bisbe 
auxiliar de Barcelona). L’acte comptarà amb la interpretació musical del quartet vocal “Veus del 
Pirineu”.

FUNDACIÓ CLARET
Roger de Llúria, 5, ent.

www.fundacioclaret.org
info@fundacioclaret.org

Telèfon: 933 429 079
Fax: 933 425 659

CRISTIANISME AL SEGLE XXI
Via Augusta, 228, baixos

www.cristianismexxi.org
cristianismexxi@cristianismexxi.cat

Telèfon: 634 846 987

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n

www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org

Telèfon: 934 880 888
Fax: 934 882 444

http://www.fundacioclaret.org
http://www.cristianismexxi.org
http://www.fundaciojoanmaragll.org


ESGLÉSIA EVANGÈLICA CECMAVI
Maria Victòria, 11

www.cecmavi.org
cecmavi@cecmavi.org

Telèfon: 933 323 367

Activitats:

• El dissabte 26 de setembre, a les 17.00 hores, reunió d’AGLOW.

Activitats:

• El dissabte 17 d’octubre, jornada de formació permanent María nos conduce al centro de 
nuestro ser, a càrrec de Marifé Ramos (URC-CEVRE).

• El dilluns 19 d’octubre, inauguració oficial del curs de formació inicial.

• El dissabte 7 de novembre, jornada de formació permanent Convertirnos a Jesucristo, a cà-
rrec de José Antonio Págola (URC-CEVRE).

Activitats:

• Del 9 al 12 d’octubre tindrà lloc a Barcelona el LXXIII Sínode de l’Església Evangèlica Espan-
yola.

Activitats:

• Del 18 d’octubre al 8 de novembre, exposició sobre el que van representar els difícils temps 
de la Dictadura per a les comunitats evangèliques del nostre país.

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça Urquinaona, 11, 2n-2a

urc.confer.es
urc.info@gmail.com

Telèfon: 933 024 367
Fax: 934 123 882

ESGLÉSIA EVANGÈLICA ESPANYOLA
www.iee-es.org
sinodo09blogspot.com

ESGLÉSIA EVANGÈLICA PROTESTANT BARCELONA-CENTRE
Tallers, 26

www.esglesiatallers.org
info@esglesiatallers.org

Telèfon: 933 189 798

http://www.cecmavi.org
http://urc.confer.es
http://www.iee-es.org
http://sinodo09blogspot.com
http://www.esglesiatallers.org


FILOKALIA - AMICS D’AMMA 
ammasbcn@gmail.com

Activitats:

• Els dies 11, 12 i 13 de novembre, visita d’Amma (Mata Amritanandamayi Devi) al Centre 
Esportiu Municipal de la Mar Bella de Barcelona. Per a més informació, poseu-vos en contacte 
per correu electrònic.

Activitats:

• El diumenge 1 de novembre, a les 10.00 hores, Servei diví per als difunts.

Activitats:

• Els dies 3-4, 10-11, 17-18, 24-25-31 d’octubre i l’1 i 14-15 de novembre, Trobades obertes a 
tothom (Sala de Congressos del carrer Dante Aligheri, 18-24 de Barcelona).

Activitats:

• El dissabte 19 de setembre, a les 18.00 hores, Satsang dedicat al significat del Navaratri, fes-
tivitat tradicional hindú.

• El dissabte 26 de setembre, Celebració del 92è aniversari de Sri Swami Chidanandaji Maha-
raj. Es demana confirmar l’assitència.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA NUEVA APOSTÓLICA
Mossèn Josep Bundó, 14-18

www.inaee.org
ina@nak.ch

Telèfon: 934 290 508 - 932 538 046
Fax: 932 538 207

TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ 
www.watchtower.org

CENTRE DE IOGA VEDANTA SIVANANDA
Cadí, 19, baixos-2n

www.sivanandonline.org
www.divinelifesociety.org 
dlsbarcelona@gmail.com

Telèfon: 934 202 821 - 607 854 410

http://www.inaee.org
http://www.watchtower.org
http://www.sivanandonline.org
http://www.divinelifesociety.org 


Activitats:

• El dimarts 17 de novembre de 9.30 a 13.30 hores a l’Aula 2 del Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) Debat obert amb dones musulmanes, amb les intervencions 
d’Asma Lamrabet (Rabat), Malika Hamidi (Brusel·les) i Yaratullah Monturiol (Barcelona) entre 
d’altres.

Activitats:

• El divendres 18 de setembre, a les 18.30 hores, a l’Hotel NH Rally Barcelona, sopar de Roix 
Ha-Xanà. Per a més informació poseu-vos en contacte amb la comunitat per correu electrònic 
o per telèfon.

• El diumenge 20 de setembre, a les 19.30 hores, a l’Auditori de l’Orfeó Gracien, Concert 
benèfic d’any nou jueu amb Yuval Waldman (viol·lí) i Efrem Garcia i Salinas (piano). Organitzat 
per l’Institut de Música Jueva de Barcelona en col·laboració d’altres entitats. Aquest concert és 
solidari i té com a objectiu recolzar els departaments de beneficiència de les kehilot de Barce-
lona. Entrada gratuïta.

Activitats:

• El diumenge 27 de setembre, a les 11.00 hores, visita comentada Montjuïc: història i me-
mòria jueves. Per a inscripcions, poseu-vos en contacte amb el centre per correu electrònic.

GRUP INTERNACIONAL D’ESTUDI I DE REFLEXIÓ SOBRE LA DONA EN L’ISLAM (gierfi)
Roger de Flor, 89, 4t-2a
       www.gierfi.com
Telèfon: 932 326 636 - 665 174 663

COMUNITAT JUEVA BET SHALOM
Pérez Galdós, 23

www.betshalom.cat
info@betshalom.cat
comunitat@betshalom.cat

Telèfon: 696 810 863

CENTRE D’ESTUDIS ZAKHOR
Ronda Universitat, 33, 2on-2a

www.zakhor.net
info@zakhor.net

http://www.gierfi.com
http://www.betshalom.cat
http://www.zakhor.net


GURDWARA GURU DARSHAN SAHIB
Hospital 47
Telèfon: 934 268 214

Activitats:

• El diumenge 1 de novembre, al matí, processó pels carrers del Raval en motiu de la celebra-
ció del Naixement del Guru Nanak.

• El diumenge 8 de novembre, durant tot el dia, celebració del naixement del Guru Nanak al 
Poliesportiu Can Ricart (carrer Nou de la Rambla, 18).


