
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

Històries per compartir

A simple vista, i vist des de fora, ens pot fer l’efecte que arribar a entendre alguna cosa de les cre-
ences, els valors i l’univers simbòlic de les religions (de totes, si és que partim d’una perspectiva no 
religiosa, o de les dels altres, si és que sí que ens adherim a una tradició religiosa o espiritual deter-
minada) és molt difícil, molt complicat. I potser ens imaginem uns volums enormes de teologia, reli-
gions comparades o textos sagrats, tots ells escrits per i per a persones iniciades, amb un llenguatge 
abstracte, totalment allunyat de la nostra vida quotidiana i pràcticament incomprensible.

El fet, però, és que el món és ple de persones religioses i espirituals que mai no han tingut accés a 
tota aquesta erudició i que, malgrat tot, coneixen i comprenen profundament els aspectes essenci-
als de la seva religió. I és que totes les tradicions han trobat sempre la manera de fer-se assequibles 
per a tothom a través de contes, relats, mites i paràboles que posen a l’abast tota la complexitat de 
creences, valors, símbols i espiritualitat.

Així que, aprofitant l’oportunitat que ens ofereix el Festiva de Músiques Místiques que organitza 
cada any el Centre Cultural Casa Elizalde, l’OAR us proposa acostar-vos al judaisme, l’hinduisme i el 
cristianisme evangèlic (només per començar) tot escoltant uns quants contes i històries. Això serà 
el proper dia 15 de desembre, però esperem poder gaudir de tot un món de narracions, d’aquestes 
i d’altres tradicions, durant tot l’any que ve. Ja us n’anirem informant.
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Al·là estima més les persones útils 
per a la societat
(el profeta Muhàmmad, s.a.s)

1. Parli’ns de la seva comunitat/
entitat...
La majoria dels membres de la nostra 
entitat, “Forjadores de la Vida”, són 
musulmans, de corrent sunnita. En 
aquest sentit, la nostra creença fona-
mental, com a musulmans, és creure 
en Déu, i com a membres de l’entitat, 
creiem en el desenvolupament de la societat a la què pertanyem; en treballar perquè els 
éssers humans siguin el més actius possible per aconseguir la millora de les condicions de la 
societat; i, com a tercer punt clau, creiem en la convivència activa amb tothom sense excep-
ció, i no simplement la coexistència.
Per tant, ens considerem una entitat musulmana de Barcelona, oberta a tothom (de fet, 
teníem algunes persones d’altres religions o que no pertanyien a cap religió). En definitiva, 
la porta està oberta a qualsevol persona que vulgui formar-ne part. El fet de ser musulmà és 
la nostra gran referència, això vol dir respectar les normes de la nostra religió, col·laborar i 
ajudar en tot allò que beneficiï la societat.
En un principi la nostra entitat té 15 socis i 150 beneficiaris. Tenim activitats i reunions men-
suals, que tenen lloc al nostre local del carrer Andrade i que reuneixen entre 15 i 20 perso-
nes. També fem una activitat lúdica i informativa un cop cada trimestre al centre cívic, amb 
una participació de fins a 150 persones.

2. De la seva creença/religió, vostè què en destacaria?
La singularitat de l’islam, que inspira la filosofia i principis de la nostra entitat, és dirigir-se a 
tothom, en el sentit que l’islam és la revelació d’una religió que tothom qui vulgui hi té ac-
cés, i no exclou ningú per cap motiu. És per això que nosaltres intentem relacionar-nos amb 
tots els éssers humans respectant les opcions que hagin triat, cosa que ens obliga a complir 
els nostres principis.
D’entrada no podem distingir qui és musulmà i qui no ho és, a simple vista no és possible, 

ASSOCIACIÓ SOCIAL CULTURAL INDEPENDENT FORJADORES DE LA VIDA
Andrade, 94, baixos

www.forjadoresdelavida.com
info@forjadoresdelavida.com

          Yassin Laghmich
Telèfon: 932 452 221      President de l’associació
   

L’entrevista...

http://www.zenborn.org


tampoc parlant amb la persona no es pot fer. Només si la persona es declara, llavors la 
podem considerar de tal o tal religió, en aquest cas musulmana.

3. Expliqui’ns quines activitats fan...
Les nostres activitats tenen l’eix educatiu com a principal fil conductor, per exemple: clas-
ses de català, castellà i àrab, xerrades, especialment amb joves sobre el comportament 
en el seu entorn. Sessions formatives i informatives. Celebracions, en especial de les dues 
festes musulmanes més grans. També fem una jornada anual de donació de sang en col-
laboració amb l’Hospital del Vall d’Hebron. 

4. La seva és una comunitat/entitat amb història...
La nostra història va començar amb l’interès que mostràvem un grupet de tres o quatre 
persones en els programes del doctor i predicador Amr Khaled en algunes cadenes de te-
levisió àrabs, que sempre parlava de ser positiu en la teva comunitat. D’aquí va començar 
una idea de posar-nos un “uniforme” i sortir a recollir la brossa del barri on estem ara. 
Més tard aquest grup vàrem fer una caminada de 42 kilòmetres al voltant de Barcelona 
mentre anàvem pensant què podíem fer en el futur. Això va desembocar en la formació 
del grup formalment l’any 2004, i en el naixement de l’associació. Perquè una de les coses 
que hem descobert és que, per poder fer quelcom per al benefici de la societat, cal estar 
organitzat en alguna entitat. 

5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
Efectivament, hi ha una infinitat d’activitats organitzades per un nombre considerable 
d’entitats, a més de les que organitzen coses a nivell intern, es celebren festes de diverses 
comunitats, entre elles la musulmana. Aquesta realitat de vegades té possibilitat d’avan-
çar, i d’altres vegades no, ens fa falta fer un esforç tots plegats per donar-li el valor que 
mereix, aquesta diversitat. Com exemple, s’hauria de donar més espai i més presència a 
les religions en els mitjans de comunicació audiovisuals. Dins d’aquest panorama positiu, 
la nostra entitat intenta mostrar-se com qualsevol altra, des de l’interès per ser ciutadans 
actius, que estimen la ciutat on viuen i que volen que hi hagi la millor convivència possi-
ble.

6. Fan vida de barri?
Els membres de la nostra entitat són de diferents barris de Barcelona, tot i que el nucli dur 
és del barri de Sant Martí - la Verneda.
El que estem oferint des dels inicis de la nostra vida associativa és la disponibilitat per 
col·laborar en tot el que ens convenci de la seva utilitat. De fet, ja hem participat en l’orga-
nització de la jornada sobre drets humans, i cada any participem en la festa de primavera 
i la festa major del barri.
Senzillament demanem  a la gent del barri que no jutgin a simple vista, que tots som una 
mica diferents, sí, però que sempre hi ha espais comuns que podem compartir. Que ac-
ceptin les nostres invitacions a participar i assistir a les nostres activitats. 
Finalment a l’administració li diem que confiïn en nosaltres i que ens ajudin.



 Escrita i dirigida per l’israelià Yaron Shani i el palestí Scandar Copti, el títol 
de la pel·lícula fa referència al barri que porta el mateix nom, on es desenvolupa 
la història. Ajami, a Jaffa, és un gresol de cultures i diferents punts de vista entre 
jueus, musulmans i cristians. Mirant enrere i a través de diversos personatges, 
som testimonis de la complexitat d’aquesta situació: Nasri, de 13 anys, viu ate-
morit per ser objectiu d’una banda criminal que busca venjar-se d’ell, ja que el 
seu oncle va dispara a un dels seus membres; Malek, que treballa il·legalment 
en un restaurant i necessita aconseguir els diners necessaris per tal que la seva 
mare es pugui operar; Binj, un acomodat palestí que somia amb un futur brillant 
al costat de la seva xicota jueva, i Dando, un policia jueu obsessionat per trobar el 
seu germà, un soldat desaparegut. Tots ells conviuen en el mateix barri i les seves 
històries inevitablement s’aniran encreuant.

Jai Anguita
Responsable de Relacions Institucionals de la Comunitat Jueva Bet Shalom

Gust de Hanukkà...
 Hanukkà en hebreu significa dedicació, referint-se als vuit feliços dies de 
celebració durant els quals els jueus commemoren la victòria dels Macabeus da-
vant dels exèrcits de Síria, l’any 165 a.e.c. Hanukkà, la festa de la reinauguració 
del Temple, es celebra durant aquests vuit dies a partir del 25 del mes Kislev del 
calendari jueu (aquest any comença el 12 de desembre al capvespre). La celebra-
ció moderna i familiar de Hanukkà es centra al voltant de les lluminàries de la Ha-
nukkià, una menorah especial per Hanukkà; menjar especial: latkes, sufganiots,... 
cançons especials i jocs.

 Quan els macabeus varen recuperar el Temple de Jerusalem, saquejat pels 
exèrcits siris, només varen trobar una mica d’oli intacte en el segell del Cohen 
Gadol. Amb aquest oli varen encendre la menorah, que il·luminà durant vuit dies, 
malgrat que l’oli només hauria d’haver durat un dia. Aquest miracle es celebra en-
cenent la Hanukkià durant vuit dies i també assaborint menjar cuinat o preparat 
amb oli.

Jai Anguita recomana....

AJAMI
Dirigida: Scandar Copti i Yaron Shani
Any: 2009
   



Preparació: 
Barrejar el llevat amb la cullerada de sucre i el quart de got d’aigua i deixar que pugi en una tassa, tapat, 
en un lloc tebi, durant uns 15 minuts, fins que faci bombolles. Posar la resta d’ingredients en un bol 
i afegir-hi el llevat. Amassar durant 6 o 7 minuts, fins a aconseguir una massa suau i elàstica que no 
s’enganxi a les mans. Si és necessari, afegir més farina. Deixar llevar la massa fins que dupliqui el vo-
lum. Llavors fer-ne boletes mitjanes. Posar-les en un recipient i deixar llevar uns 20 minuts més. Posar 
oli en una cassola fins a uns 4 cm i escalfar-lo. Posar-hi les boletes i fregir-les per les dues bandes (2 
minuts per cada cantó aproximadament). El foc no ha de ser molt alt. Retirar-les i empolsinar-les amb 
sucre glaç. Es poden farcir amb quelcom dolç utilitzant una xeringa de cuina o una màniga pastissera. 
També es recomana posar-les sobre una plata amb paper absorbent perquè no siguin tant olioses.

Preparació de la massa: 
Batre els ous amb la sal, afegir-hi la farina fins a aconseguir una massa espessa, treballar-la bé amb 
una cullera de fusta. Afegir la llet sense deixar de remenar fins a aconseguir una massa semi-líqui-
da. Deixar reposar mitja hora. Tirar-ho amb un cullerot en una paella amb molt poc oli i escalfar-la 
a foc mig. Inclinar la paella perquè la massa corri i cobreixi tota la superfície. Enrossir d’una banda 
i donar-li la volta. Deixar-los en un plat fins a necessitar-los

Preparació:
Barrejar tots els ingredients del farciment i farcir les crêpes. Cargolar-les, fregir-les amb margarina 
calenta o fer-les al forn fins que estiguin daurades (Opció: també es poden fer salades).

Jai Anguita
Responsable de Relacions Institucionals de la Comunitat Jueva Bet Shalom

 

SUFGANIOT
Ingredients: 
40 g de llevat fresc
1 cullerada de sucre
1/4 d’un got d’aigua
4 gots de farina
3 cullerades de sucre
2 cullerades d’oli
3 rovells d’ou
2 ous
3/4 d’un got d’aigua o llet

2 cullerades de crema de llet o 
conyac
1 cullerada de ratlladura de 
llimona

1 punta de sal

BLINTZES DE 
FORMATGES
Ingredients (per la 
massa): 
2 ous
1 tassa de llet
1 culleradeta de sal
farina (segons convingui)

Ingredients (pel farcit):
300/400 g de formatge blanc
1 ou
1 poma ratllada
sucre al gust
1/2 culleradeta d’essència de 
vainilla
1 cullerada de farina de blat de 
moro
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7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Gadir Khum 2n diumenge d’Advent

Hanukkà 3r diumenge d’Advent

1r de muharram 4t diumenge d’Advent

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

Presentació de Maria

3 Presentació de Maria (calendari julià): Festa orto-
doxa de la presentació de Maria al Temple de Je-
rusalem

5 Gadir Khum: Festa xiïta que commemora la desig-
nació d’Alí com a successor de Muhàmmad

12 Hanukkà (del 12 al 19 de desembre): Festa de la 
llum en record de la consagració del Temple profa-
nat (-164)

Immaculada Concep-
ció de Maria

Aixurà

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

18 1r de muharram: Any Nou musulmà (1431) (data 
variable -d’1 o 2 dies- en funció de l’observació de 
la lluna)

Nadal Sant Esteve

Bodhi

8 Bodhi: Festa mahayana, especialment celebra-
da per les escoles zen, del desvetllament de Gau-
tama esdevingut Buda (Despert) sota l’arbre de 
l’il·luminació

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

27 Aixurà: En la comunitat sunnita, dia recomanat per 
meditar, dejunar i demanar perdó. En la comuni-
tat 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)

Yule

Yule: Festa pagana de la resurrecció del sol21



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

31 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

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

14 Makara Samkranti / Pongal: Solstici d’hivern i any 
nou solar; veneració del solar

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

Makara Samkranti / 
Pongal

Naixement del Guru 
Gobind

Epifania (catòlica i 
protestant)

Teofania (ortodoxa)

Nadal (calendari julià)

Setmana de pregària 
per a la unitat dels 
cristians

Teofania (calendari 
julià)

Vasanta Panchami / 
Sarasvati Puja

6 Epifania (catòlica i protestant) / Teofonia (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

18 Setmana de pregària per a la unitat dels cristians: 
Pregària ecumènica, iniciativa llançada per Paul 
Wattson i Paul Couturier el 1935 (del 18 al 25 de 
gener)

20 Vasanta Panchami / Sarasvati Puja: Festa de Saras-
vati, deesa de l’educació i de les arts



Activitats:

• Dins el IV Festival de Músiques Místiques de la Casa Elizalde, l’oficina ha organitzat la taula 
rodona En aquells dies... Contes i relats des del judaisme, l’hinduisme i el cristianisme, que tin-
drà lloc el dimarts 15 de desembre a les 19.30 hores a la seu del Centre Cultural Casa Elizalde  
(carrer València, 302).
Narradors: Jorge Burdman (Comunitat Israelita de Barcelona), Gundicha Das (Associació per a la Consciència de 
Krishna) i Carles Capó (Església Evangèlica Barcelona Centre).

Activitats:

• Dins el IV Festival de Músiques Místiques de la Casa Elizalde, el dijous 17 de desembre 
a les 19.30 hores tindrà lloc la taula rodona organitzada per la revista “Dialogal” El viatge i 
l’espiritualitat.
LLOC: Centre Cultural Casa Elizalde
Col·labora: Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona

•  Per a més informació sobre concerts, exposicions i tallers dins el festival consulteu la pà-
gina web del Centre Cultural.

Activitats:

• El dissabte 30 de gener de 10.00 a 14.00 hores tindrà lloc la segona jornada de formació 
sota el títol El ioga, eina per a la meditació i la concentració (a càrrec de Duarka Das, expert 
en el mestratge del ioga).
LLOC: Associació per a la Consciència de Krishna (Plaça Reial, 12, entresòl-2a).

OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS
Gran Via de les Corts Catalanes, 958, baixos

www.bcn.cat/dretscivils
oar@bcn.cat

Telèfon: 933 084 878
Fax: 933 082 645

CENTRE CULTURAL CASA ELIZALDE
València, 602

www.casaelizalde.com
casaelizalde@casaelizalde.com

Telèfon: 934 880 590
Fax: 934 875 275

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


CENTRE ZEN DE BARCELONA
Plaça Sant Agustí Vell, 6

www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Telèfon: 932 683 955

Activitats:

• Els divendres 11 de desembre, 15 i 29 de gener 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:

• Des del novembre, cada dimecres de 20.30 a 22.00 hores, al Centre Cívic Sant Martí (carrer 
Selva de Mar 215) s’imparteix el curs Camins per a una vida espiritual. 

Activitats:

• El divendres 11 de desembre a les 18.00 hores, curs Iniciació al zen.

• Els dies 11, 12 i 13 de desembre, Seshin i tancament de l’any. Pràctica intensiva de zazen i 
samu. Per a més informació, consulteu el web o poseu-vos en contacte amb el centre.

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

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

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

Telèfon: 934 399 029

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

Telèfon: 932 075 201 - 690 288 789

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


CCEB - coordinadora catalana d’entitats budistes
www.ccebudistes.org
info@ccebudistes.org

Activitats:

• El dissabte 12 de desembre tindrà lloc la 1a Jornada sobre el Budisme a Catalunya. Budis-
me compromès. L’activitat tindrà lloc el Centre Cívic Convent de St. Agustí (carrer Comerç, 36).  
Entrada lliure (cal inscriure’s amb antel·lació).

Activitats:

• El dissabte 12 de desembre a les 19.00 hores, Introducció a la pràctica del zen.

Activitats:

• Del 7 al 12 de desembre tindrà lloc el Festival del Tibet, coincidint amb el 15è aniversari de 
la inauguració de la Casa del Tibet de Barcelona. Per a més informació consulteu el web.

Activitats:

• El dissabte 12 de desembre a les 11.00 hores, Introducció a la pràctica zen.

• El dissabte 19 de desembre a les 11.00 hores, Teisho sobre el Tenzo Kyokun, a càrrec de 
Pere Tahio Secorún.

• El dissabte 9 de gener de 8.30 a 17.30 hores, Dia de zazen, a càrrec de Pere Tahio Secorún.

• El dissabte 16 de gener a les 11.00 hores, Introducció a la pràctica zen.

• Els dies 29, 30 i 31 de gener, Sesshin a la Garrotxa, dirigit per Gérard Chinrei Pilet

DOJO ZEN BORN BARCELONA
Agullers, 18

www.zenborn.org
info@zenborn.org

Telèfon: 932 680 432

FUNDACIÓ CASA DEL TIBET
Rosselló, 181

www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org

Telèfon: 932 075 966

NAGARJUNA BARCELONA - centre d’estudis de budisme tibetà
Rosselló, 298

www.nagarjunabcn.org
info@nagarjunabcn.org

Telèfon: 934 570 788

http://www.zenborn.org
http://www.zenborn.org
http://www.templotibidabo.org
http://www.santjoseporiol.org


Activitats:

• Els dies 4, 5 i 6 de desembre, Ensenyaments sobre els Bardos, a càrrec del Venerable Lama 
Phuntsok. Per a més informació consulteu el web.

Activitats:

• Els dies 5, 6, 7, i 8 de desembre, Recés de Meditació a Soronells, a càrrec de Frederic Segu-
ra. Per a més informació consulteu el web o truqueu al centre.

Activitats:

• El dimecres 8 de desembre a les 12.00 hores, Celebració de la Immaculada.

• El diumenge 13 de desembre a les 11.00 hores, Eucaristia Manresanet.

• El dijous 24 de desembre a les 23.00 hores, Celebració de la Missa del Gall.

Activitats:
• El dissabte 12 de desembre a les 10.00 hores, Trobada de joves de CJ: Àfrica, la gran obli-
dada. Entrada lliure.
• El dilluns 14 de desembre a les 20.15 hores, Acte en record de Luis de Sebastian. Entrada 
lliure (Església dels Jesuïtes de Casp - carrer Casp, 27).
• El dilluns 14 de desembre a les 19.00 hores, Conferència Què passa a Somàlia? Quines es-
perances de futur hi ha?. Entrada lliure
• El dilluns 18 de gener a les 20.15 hores, Escola de pregària: Des del clam dels oprimits, 
l’enyorança del Pare. Entrada lliure.

SERCHÖLING - centre budista vajrayana
Passeig d’Amunt, 34

barcelona.dskbudismo.org
sercholing@gmail.com

Telèfon: 932 104 198

CASAL LOIOLA
Balmes, 138

www.casalloiola.org
info@casalloiola.org

Telèfon: 934 156 434

CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANSIME I JUSTÍCIA
Roger de Llúria, 13

www.fespinal.com
info@fespinal.com

Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

http://barcelona.dskbudismo.org


Activitats:

• Els dies 3, 9 i 17 de desembre de 19.00 a 21.00 hores, Reflexions Teològiques sota el títol 
Espiritualitat i pregària (l’aventura interior dels primers segles cristians), a càrrec de Cebrià M. 
Pifarré. Per a més informació i inscripcions contacteu amb la fundació.

• El dilluns 14 de desembre a les 19.00 hores, conferència-col·loqui sobre l’actualitat cultural i 
religiosa, a càrrec de Lluís Foix.

• El dijous 28 de gener, inici del curs Claus de lectura de la Bíblia II. Antic Testament, sota la 
coordinació de Pere Lluís Font.

Activitats:

• El dijous 21 de gener a les 19.00 hores tindrà lloc la conferència Mounier i la seva reflexió 
econòmica en el segle XXI, a càrrec de Joan Paredes (Sala Sant Jordi, de la Facultat de Filosofia 
de Catalunya, carrer Diputació, 239).

Activitats:

• El dimecres 2 de desembre a les 19.00 hores, Presentació del llibre Cartas a mis alumnos. 
Educar en los valores, de Juan Zapatero.

• El dijous 3 de desembre a les 19.00 hores, Presentació del llibre La humanización de Dios 
de José María Castillo.

• Del 7 al 23 de desembre, Vine a fer el pessebre.

• Del 9 de desembre al 15 de gener, Exposició La Bíblia per a la mainada. Il·lustracions origi-
nals d’Ignasi Blanch.

INSTITUT EMMANUEL MOUNIER
València, 244, 2n

mounier-catalunya.km6.net
mounier.catalunya@gmail.com

Telèfon: 934 880 888

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n

www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org

Telèfon: 934 880 888

LLIBRERIA CLARET
Roger de Llúria, 5, entresòl

www.claret.cat
info@claret.cat

Telèfon: 933 010 887

http://mounier-catalunya.km6.net
http://www.fundaciojoanmaragall.org


MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
Avinguda de la Catedral, 4

museudb@yahoo.es
Telèfon: 933 152 213 - 932 701 017

• El dijous 10 de desembre a les 19.30 hores, Conferència: La vida dels primers cristians, una 
inspiració per als temps actuals, a càrrec de Cebrià Pifarré. Organitza: Fundació Claret.

• El dimecres 16 de desembre a les 18.00 hores Taller de Mandales: Mandales i educació, a 
càrrec de Carme Escardíbul.

• El dijous 17 de desembre a les 18.00 hores, Seminari: Aportacions cristianes a la construc-
ció nacional de Catalunya.

• El dimarts 29 de desembre a les 18.00 hores, Escrivim la carta als Reis (activitat infantil amb 
Carme Faro).

Activitats:

• El dissabte 12 de desembre a les 10.00 hores, Recés d’Advent amb Marcel Capellades

• El divendres 18 de desembre a les 19.30 hores, Conferència Josep, fill de Jacob, un mestre 
espiritual, a càrrec de Josep Oton.

• El dijous 31 de desembre a les 22.45 hores, Vetlla de Cap d’Any.

• El divendres 22 de gener a les 19.30 hores, Conferència Isaïes, místic de la presència de Déu, 
a càrrec de Teresa Solà.

Activitats:

• El diumenge 13 de desembre i el dimarts 29 de desembre, Taller Un Pessebre dins una nou?. 
Per a més informació poseu-vos en contacte amb el museu.

• El diumenge 20 de desembre i el dimecres 30 de desembre, Taller La llum de Gaudí. Per a 
més informació poseu-vos en contacte amb el museu.

• Exposició de Pessebres amb la col·laboració de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, 
sota el títol “Pessebres de Catalunya i Mèxic. Units per una tradició popular”.

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.fundaciojoanmaragll.org


SECRETARIAT DIOCESÀ DE PASTORAL GITANA
Rivadeneyra, 6

www.arqbcn.org/delegacions/sdpg
ddpgitanos5115@arqbcn.org

Telèfon: 933 176 397

Activitats:

• El diumenge 27 de desembre a les 18.30 hores, a la Parròquia de la Mare de Déu del Carme 
(carrer Bisbe Laguarda, 1), tindrà lloc la Missa gitana de Nadal.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS - MISTRAL
Avinguda Mistral, 85-87

www.iglesiamistral.org
pusap@ya.com

Telèfon: 936 500 074

Activitats:

• Els diumenges 6, 13 i 20 de desembre a les 11.00 hores, Celebració de l’Advent amb predi-
cacions basades en Lluc 1:26 a 2:20.

• El diumenge 6 de desembre, reunió especial de recollida de caixes de joguines i material 
escolar per a la campanya “Nen de Nadal”, per a nens saharauis.

• El diumenge 13 de desembre a les 18.00 hores, història guionada i interpretada de l’himne 
“Ànima, beneeix al Senyor”.

• El diumenge 20 de desembre a les 18.00 hores, Culte especial de Nadal.

• El diumenge 27 de desembre a les 18.00 hores, Culte especial d’acció de gràcies i lloança 
per a l’any trancorregut.

• El dimecres 20 de gener a les 19.30 hores al Centre Cívic Cotxeres Borrell (carrer Viladomat, 
2-8), conferència sota el títol Abortament, solució o problema, a càrrec del doctor Gerard 
Urrutia - dins el marc de la festa major del barri de Sant Antoni -.

• El diumenge 24 de gener a les 12.00 hores, festa infantil al carrer amb el grup de titelles 
“Somriure” (dins el marc de la festa major del barri de Sant Antoni).

Activitats:

• Cada quart diumenge de mes pregària amb lectures, cants i silencis de 18.00 a 19.00 h. El 
diumenge 27 de desembre a la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les (carrer Lluís el Piadós, 
1).

PREGÀRIA ITINERANT DEL IV DIUMENGE
vallromanes80@gmail. com
millan@eulaliaquer.cat



ESGLÉSIA EVANGÈLICA CECMAVI
Maria Victòria, 11

www.cecmavi.org
cecmavi@cecmavi.org

Telèfon: 933 323 367

Activitats:

• El dissabte 12 de desembre a les 17.00 hores, Trobada i Culte de Nadal.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CENTRE CRISTIÀ BETLEM
Cartellà 164-170

www.vidaabundant.org
centrocristianobelen@hotmail.com

Telèfon: 933 580 037

Activitats:

• El diumenge 4 de desembre a les 20.00 hores culte i concert. Cal confirmació.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE BETLEM
Nació, 24

www.esglesia-betlem.org
info@esglesia-betlem.org

Telèfon: 934 351 763

Activitats:

• El divendres 22 de gener a les 20.30 hores, tindrà lloc una Pregària Ecumènica.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE LA GRÀCIA
Malats, 37, baixos

www.porGracia.es
davidelisabet@porgracia.es

Telèfon: 932 740 642

Activitats:

• El diumenge 27 de desembre a les 18.00 hores, Culte especial de Nadal (carrer Cuzco, 1).

ESGLÉSIA EVANGÈLICA NUEVA APOSTÓLICA
Mossèn Josep Bundó, 14-18

www.inaee.org
ina@nak.es

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



Activitats:

• El divendres 25 de desembre a les 10.00 hores, Servei Diví de Nadal.

• El dijous 31 de desembre a les 18.30 hores, Servei Diví de Cap d’Any.

• El divendres 1 de gener a les 11.00 hores, Sevei Diví de Principi d’Any.

CENTRE ISLÀMIC AL QAIM
Sant Pere Mitjà, 21, baixos

Activitats:

• El dissabte 5 de desembre a les 18.00 hores, Satsang especial en commemoració del 66è 
aniversari d’Akanda Mahamantra Sankirtan Yagna.

(El centre romandrà tancat del 12 de desembre al 9 de gener)

Activitats:

• El diumenge 27 (tot el dia) al Passeig Lluís Companys, celebració de l’Aixurà.

Activitats:

• El dissabte 12 de desembre a les 18.00 hores a l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster (plaça 
Lesseps 20-22), tindrà lloc el Concert de Hanukkà 5770, a càrrec de la cantant Romina Reisin i 
la pianista Mercè Escarrà. Entrada lliure.

Activitats:

• El dimecres 16 de desembre a la sala d’actes de les Escoles Pies (carrer Aragó, 302), a les 
19.30 hores, Celebrem el Nadal .

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

INSTITUT DE MÚSICA JUEVA - BARCELONA
www.institutmusicajueva.cat

ASSOCIACIÓ ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA KUMARIS
Diputació, 329

www.aembk.org
barcelona@es.bkwsu.org

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

http://www.sivanandonline.org
http://www.divinelifesociety.org 
http://www.sivanandaonline.org
http://www.sivanandonline.org


... l’OAR us pot assessorar sobre què cal fer per a que el vostre centre de culte com-
pleixi la normativa?

Regularitzar un centre de culte no és complicat, però cal seguir bé tots els passos. Des de 
l’OAR us oferim un servei d’assessorament i acompanyament en tots els tràmits que cal se-
guir perquè un centre de culte compleixi totes les normatives. Poseu-vos en contacte amb 
nosaltres i us n’informarem.

Sabeu que...


