Núm. 22 - FEBRER 2010

HAITÍ
Quan tingueu aquest butlletí a les mans ja farà més de dues setmanes que la terra va tremolar a
Haití, sembrant la devastació i la mort en el país més pobre de l’hemisferi occidental. Tots n’hem
vist les imatges a la televisió i hem pogut comprovar que, una altra vegada, els desastres naturals fan molt més mal en els països menys desenvolupats.
També hem vist la mobilització de l’ajuda humanitària, tant dels estats com de la societat civil, i
les dificultats per distribuir-la. La solidaritat de tothom és indispensable per ajudar els haitians,
no només a refer-se d’aquesta situació de catàstrofe, sinó a construir sobre les runes un país on
valgui la pena viure.
Les comunitats religioses no s’han quedat enrere en aquest esforç per socórrer i reconstruir
Haití. En els dies següents al terratrèmol ens han arribat nombrosos missatges de correu electrònic amb els que entitats i comunitats de diverses tradicions religioses feien difusió de les seves campanyes de solidaritat, gairebé sempre en coordinació amb entitats internacionals de la
mateixa confessió, i altres activitats de sensibilització i de suport al poble haitià. Una mostra més
del compromís i la tasca social de les comunitats religioses de Barcelona, que tan sovint passen
desapercebuts.

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 josep obrer
Palamós,49

									
		
Mn. Jaume Aregall
Telèfon: 933 547 249										
Rector

1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
La parròquia de Sant Josep Obrer és una comunitat de barri, situada a la Trinitat Nova. Parlar de la
parròquia és parlar del barri, i parlar del barri és
parlar de la parròquia. Gent senzilla, treballadora... La parròquia ha anat marcant els temps del
barri (festivitats religioses, batejos, casaments,
funerals...) i el barri ha marcat el temps de la parròquia (lluita obrera, democràcia, pobresa, immigració...). L’any passat, vam celebrar el cinquantenari de la parròquia, present al barri des
de 1959, i vam publicar un llibre: “Un sant obrer per a una parròquia obrera: Sant Josep
Obrer 1959-2009”.
2. De la seva creença/religió, vostè què en destacaria?
Cada religió té les seves aportacions, i totes elles condueixen a l’espiritualitat. Moltes persones afirmen, de forma bastant gratuïta, que tot això no és rellevant, i que és prescindible, però això no és tan senzill: les persones no som només realitats materials, i hi ha una
vessant espiritual molt forta al darrere. I així, igual que hi ha, per exemple, una manera de
ser humà des del budisme, hi ha també una manera de ser humà des del cristianisme. Per
això, si prescindim d’aquesta esfera espiritual, la sensació que tinc és que ens empobrim.
És com si volguéssim prescindir d’algun dels dits de la mà: sí, la podríem seguir utilitzant,
però quin sentit tindria?
Davant d’això, m’agrada pensar que, en el nostre cas, allò que fa el cristianisme és humanitzar el barri.
3. Expliqui’ns quines activitats fan...
Primer de tot, fem les activitats pròpiament religioses: les misses, les celebracions de durant l’any, les festivitats especials de la gent del barri... També fem catequesi, tant pel que
fa als infants, com als joves que volen confirmar-se, com a un grup d’adults.
A banda d’això, ja fa temps que organitzem un banc d’aliments. Darrerament estem gestionant un nombre molt alt de sol·licituds, ja que aquí al barri la crisi s’ha notat amb força.
Recollim els aliments entre la gent de la parròquia, però també ens arriben aliments d’altres entitats del barri, com les escoles.

Ara bé, malgrat que dediquem esforços a la tasca social, també entenem que hi ha
moltes coses que val més la pena que es facin des d’altres entitats. Moltes coses que es
podrien fer aquí, diem: -fem-les a l’associació de veïns, perquè és on toca. La parròquia
no és la que ha de fer-ho tot, sinó que més aviat és la que ha d’ajudar a que la gent faci
coses.
4. La seva és una comunitat/entitat amb història...
I tant! La comunitat neix a finals dels cinquanta, quan les autoritats van prendre la decisió d’anar eliminant els barris de barraques. Van començar a construir barriades a l’entorn de Barcelona, i aquesta en va ser una, en un lloc on abans sols hi havia camps. A
banda d’aquests nous habitatges, aquí també hi havia uns altres edificis, anomenats “pisos pantalla”, de més bona construcció, on hi vivien funcionaris, policies, guàrdies civils...
Gent que, com a mínim, tenia feina. I entre tots vam fer el barri.
El primer local de la parròquia van ser uns baixos, on no hi cabien més de set o vuit
persones. Els diumenges, les misses es deien a l’entrada del local, traslladant l’altar a la
vorera, i ocupant tot el carrer. Després, vam començar a fer-les directament en un terreny que no estava urbanitzat, fins que es van poder construir uns barracons. En aquest
terreny, encara hi ha una creu de ferro que ho recorda, i que per als veïns és ja un símbol
del barri. Finalment, l’any 1982 es va consagrar l’actual edifici, al costat mateix dels barracons que tant servei havien donat a la comunitat.
5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
Aquí, a la Trinitat Nova, la major part de l’actual immigració prové de Llatinoamèrica,
tot i que també hi ha un cert nombre de persones que provenen de països de tradició
islàmica, i alguns que vénen de l’Europa de l’Est. Fins ara, el barri estava molt envellit, i
els immigrants estan omplint els pisos que de mica en mica van quedant buits. És curiós:
fa uns anys ens volien tancar les escoles per manca d’alumnes, i ara, en canvi, no paren
de créixer.
És evident que aquesta immigració ens ha portat més diversitat religiosa. Els llatinoamericans, al marge de si van a Missa o no, són molt religiosos. I també hi ha ja un bon
nombre de musulmans.
Al barri també hi ha una església evangèlica, al carrer Aiguablava. En general, però, tinc
la sensació que estem en una època en què tot el que té a veure amb la religió està una
mica de baixa.
6. Fant vida de barri?
Ja veieu que sí. La gent del barri se sent la parròquia molt seva, encara que no siguin de
missa. Sempre s’hi han sentit acollits: en temps de la dictadura, per exemple, moltes reunions clandestines, sobretot de temes sindicals, es feien a la parròquia. I molts dels que
s’hi reunien eren gent cristiana, de la parròquia. A banda d’això, aquí sempre hem posat
molt d’èmfasi en promoure l’ajuda mútua, i així anar fent barri. La relació entre la parròquia i les entitats, com he dit, és molt estreta. Una mostra n’és el fet que el president
de l’associació de veïns, un sindicalista amb molt reconeixement, sobretot en l’època en
què la lluita sindical era molt forta, i que ha lluitat molt pel barri i pels treballadors, és
membre actiu de la parròquia. I la meitat de la gent d’allà són de la comunitat.

Gundicha Das recomana....

BHAGAVAD GITA
Tal como es

Autor: Bhaktivedanta Swami Prabhupada
		

Recomano aquest llibre perquè ha estat el llibre que ha canviat la meva
vida. Es tracta d’una conversa entre Krishna i Arjuna. Krishna és la Suprema Personalitat de Déu, i Arjuna és l’ànima condicionada en aquest món material. El
llibre parla de cinc temes: isvara (el controlador suprem), jiva (l’ànima condicionada), prakriti (la naturalesa material), kala (el temps etern) i karma (l’activitat).
És un llibre que explica diverses menes de coneixement, començant per la diferència que existeix entre el cos i l’ànima, els diferents tipus d’ocupació per
desenredar-se de les activitats materials, els diferents processos de ioga. Ens
explica els diversos aspectes de Déu, el personal, l’impersonal i el localitzat.
Com relacionar-nos amb el Suprem a través del servei devocional o bhakti ioga.
També ens parla de la naturalesa material i de com influencien les tres modalitats els éssers condicionats. Com transcendir la influència d’aquestes modalitats i, finalment, elevar-se al pla de l’amor pur vers Déu.
Aquest és un dels llibres que van servir d’inspiració a Gandhi, que el llegia cada
dia per rebre il·luminació. Tot i que hi ha diferents interpretacions del llibre, en
el que tothom coincideix és en que el Bhagavad gita no té desperdici, es llegeixi
per on es llegeixi.

Gundicha Das
Director de l’Associacio per a la Consciència de Krishna

VRINDAVAN
Viatjar a l’ïndia és connectar amb l’espiritualitat i la mística. De l’Índica,
un dels llocs que no es pot deixar de visitar és Vrindavan. Tot i no ser gaire
gran, està envoltat de llocs molt especials, com el turó sagrat de Govardhana, el llac Radha Kunda, o el riu Yamuna i els seus bells boscos. Vrindavan és
famós per la gran quantitat de temples que hi ha, uns 5.000. Quan es visita
Vrindavan no es pot deixar de sentir i experimentar una atmonsfera que no és
d’aquest món material.
Gundicha Das
Director de l’Associacio per a la Consciència de Krishna
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Presentació al Temple (Candelera)(15 del calendari
julià): Festa ortodoxa i catòlica de la presentació de
Jesús al Temple de Jerusalem

17

Quaresma (catòlica): Després del carnaval, el Dimecres de Cendra assenyala l’inici de la Quaresma, que
acaba el Dissabte Sant (11 d’abril).

2

Despertar de la naturalesa (Imbols o Freyrfaxy):
Festa dedicada als esperits protectors de la llar i,
per als cèltics, dia de la deessa Brighit.

26

Ayyam-i-Há (del 26 de febrer a l’1 de març): “Dies
intercalats” del calendari bahai, temps de festivitats
i de companyonia.

9

Tu Bi-xevat: Festa de la renovació de la natura,
igualment dita “Any nou dels arbres”.

26

12

Mahaxivaratri: “Nit del gran Xiva”: la seva dansa
còsmica crea, manté i destrueix el món.

Maulid al-Nabi/Mulud: Festa popular del naixement del profeta Mahoma el 570 (data variable d’1
o 2 dies enfunció de l’observació de la lluna).

28

14

Any nou xinès (Chunjie, o Yuandan): Festival de
l’Any Nou xinès celebrat amb danses, focs artificials,
flors i obsequis (Any del Tigre, 27 del cicle hexagesimal).

Purim: Alegre festival de la primavera que evoca
l’alliberament dels jueus en el Llibre d’Ester.

28

Holi: Carnaval de primavera i festa de l’amor.

28

Magha Puja: A Tailàndia, Laos i Cambodja, Tots
Sants o Dia del Dharma, en record de la regla dels
monjos (data variable segons el país).

14

Losar: Any Nou tibetà 2137: 15 dies de festes centrades en la vida de Buda (pendent de confirmació
oficial).

15

Parinirvana: Festa mahayana de la marxa de Buda
cap al nirvana, a l’edat de 80 anys (a vegades celebrada el 8 de febrer).

15

Gran Quaresma ortodoxa (del dilluns 15 de febrer al
divendres 26 de març del calendari julià, abans del
Diumenge de Rams): Quaranta dies d’abstinència,
llevat del dissabte i el diumenge, per preparar el Divendres Sant i la Pasqua.
Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre UNESCO de Catalunya
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Pessáh (2n dia)

2

Mes ‘Ala (del 2 al 20 de març): Primer dia de dejuni
durant l’últim mes del calendari bahai.

7

Dia Mundial de la Pregària: Es va iniciar l’any 1887
per iniciativa de cristians de diferents continents.

14

Any nou sikh: 541.

21

Naw rúz: Any Nou bahai, 167.

22

Nava-Varsha / Sithrabahnu-Varsha: Any Nou solar
(1932). S’acostuma a celebrar el 13 o 14 d’abril.

24

Rama Navami: Naixement de Rama, avatar de Vixnu.

25

Anunciació (7 d’abril del calendari julià): Festa catòlica i ortodoxa de l’anunci fet a Maria del naixement de Jesús

28

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.

30

Pessáh (30 i 31 de març): Pasqua jueva, alliberament dels fills d’Israel i de l’esclavitud d’Egipte..

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

L’agenda...
AUDIR - associació unesco per al diàleg interreligiós
Nàpols, 346, 1r
www.audir.org
secretaria@audir.org
Telèfon: 934 576 980

Activitats:
• El dissabte 13 de febrer, 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).
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 divendres 12 de febrer, a les 18.30 hores, Cicle de cinema amb la projecció de la pel·lícula
Keith Jarret: the art of improvisation, de Mike Dibb (presentació a càrrec de Lili Castella). Per
a més informació consulteu el web.
CENTRE BUDISTA CAMÍ DEL DIAMANT
Torrent de les Flors, 115
www.budismo-barcelona.org
barcelona@diamondway-center.org
Telèfon: 697 590 095

Activitats:
• El dissabte 13 i el diumenge 14 de març tindrà lloc el curs “Budisme a Occident - Meditació
en la nostra vida diària”, a càrrec de Holger Schmidt. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.
PREU: 5 euros per sessió (dissabte dues sessions i diumenge una sessió).

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 diumenge 14 de febrer, a les 18.00 hores, Puja i festa en motiu de Losar: Any Nou tibetà.
• Del 26 al 28 de febrer, curs de cap de setmana a càrrec del Lama Lobsang Tsultrim.
• Del 13 al 14 de març, curs i recés de cap de setmana sota el títol “Renaixament humà perfecte i impermanència i mort”.
CENTRE ZEN DE BARCELONA
Plaça Sant Agustí Vell, 6
www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org
Telèfon: 932 683 955

Activitats:
• El dissabte 6 de febrer, a les 11.00 hores, Introducciò a la pràctica zen.
• El dissabte 27 de febrer, de 8.30, a 18.00 hores, Dia de zazen a càrrec de Pere Taiho Secorún.
• El dissabte 6 de març, a les 11.00 hores, Introducciò a la pràctica zen.
DOJO ZEN BORN BARCELONA
Ronda Universitat, 14, 2n-1A
www.zenborn.org
info@dojozenbarcelona.org
Telèfon: 932 680 432 - 649 649 759

Activitats:
• El dissabte 27 de febrer i 20 de març, de 8.30 a 18.00 hores, Jornada de zazen. Preu: 20 euros
(per a més informació contacteu amb el centre).
FUNDACIÓ CASA DEL TIBET
Rosselló, 181
www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org
Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

Activitats:
• Els dies 6 i 7 de febrer, Ensenyament sobre història i llinatge dels Kadampas, a càrrec del
Venerable Khensur Jampa Thegchog. Per a inscripcions dirigiu-vos a la secretaria.
• El diumenge 14 de febrer, a les 11.00 hores, Puja especial en motiu de Losar (entrada lliure). A les 18.00 hores tindrà lloc una Festa Tibetana al centre cívic La Sedeta (carrer Sicília 321;
preu entrada: 10 euros).
• Els dies 27 i 28 de febrer, curs Introducció al Budisme, a càrrec del Venerable Thubten Wangchen. Per a inscripcions dirigiu-vos a la secretaria.
SERCHÖLING - centre budista vajrayana
Passeig d’Amunt, 34
barcelona.dskbudismo.org
sercholing@gmail.com
Telèfon: 932 104 198

Activitats:
• Els dies 5, 6 i 7 de febrer, Ensenyaments: la meditació de Chenrezi. Iniciació de Dorje Sempa, a càrrec del Molt Venerable Lama Drubgyu (per a inscripcions contacteu amb el centre).
CASAL LOIOLA
Balmes, 138
www.casalloiola.org
info@casalloiola.org
Telèfon: 934 156 434

Activitats:
• El dimarts 2 febrer, a les 19.30 hores, Missa de la Candelera.
• Els dijous 4 i 25 de febrer i 18 i 25 de març, a les 21.00 hores, Tres punts de llum, les diferents religions: tres conferències i una pregària interreligiosa guiada per Xavier Melloni per
aprofundir en el coneixement i la vivència de tres de les religions majoritàries (Islam, Judaisme,
Budisme). Obert a tothom amb entrada gratuïta (es prega confirmació d’assistència).
• Els dijous 11 i 26 de febrer, a les 21.30 hores, converses amb Teodor Suau autor del llibre
Què passà de Cafarnaüm a Jerusalem?. Obert a tothom (es prega confirmació d’assistència).
• Els dimarts 23 de febrer i 23 de març, a les 19.30 hores, Dansa contemplativa (pregària des
de l’expressió corporal) amb Victoria Hernández. Obert a tothom sense necessitat de coneixement previ. Són sessions independents.

CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANSIME I JUSTÍCIA
Roger de Llúria, 13
www.fespinal.com
info@fespinal.com
Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

Activitats:
• Els dilluns 15 de febrer i 15 de març, a les 20.15 hores, Pregària “Des del clam dels oprimits...”: quaranta-cinc minuts de reflexió, pregària i silenci, a partir d’un esdeveniment, un
testimoni, i la lectura de textos bíblics.
LLOC: Església dels Jesuïtes de Casp (capella de Sant Ignasi, carrer Casp 27). Entrada lliure.
• El divendres 26 de març, a les 19.00 hores, Cine-fòrum “Cinema i societat”. Entrada lliure.
• El divendres 19 i el dissabte 20 de febrer Seminari “Dones bíbliques, companyes de camí”,
a càrrec de Dolors Aleixandre.
• El divendres 26 i el dissabte 27 de febrer Seminari “Salvar i no condemnar la proposició de
l’altre”, a càrrec d’Adolfo M. Chércoles.
CEP - centre d’estudis pastorals de les diòcesis catalanes
Rivadeneyra, 6, 3r
www.cepastorals.cat
cep@cepastorals.cat
Telèfon: 933 174 858

Activitats:
• En col·laboració amb el Col·legi de Rectors, el CEP proposa dues sessions de reflexió i de
revisió pastoral per a preveres i laics col·laboradors de les parròquies:
→→ El dimecres 3 de febrer, a les 16.30 hores, Espiritualitat sacerdotal en l’exercici del ministeri,
a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull.
→→ El dimecres 17 de febrer, a les 16.30 hores, Exercici pastoral, font de vida interior, a càrrec de
Mons. Sebastià Taltavull.
• Els dijous 11 i 18 de març, a les 19.00 hores, La fe a l’interior de la família: afer privat o comunitari?, a càrec de Mons. Sebastià Taltavull (dia 11) i P. Enric Puig (dia 18). Entrada gratuïta
però aforament limitat.
UNIVERSITATIES
www.universitaties.net
info@universitaties.net
Telèfon: 934 876 363

Activitats:
• Els divendres 4 i 11 de febrer, a les 20.00 hores, inici del curs Qui sóc jo?, organitzat pel Centre Cristià dels Universitaris.
LLOC: Centre Cristià dels Univesitaris (carrer Villarroel, 81)

• El dimarts 9 de febrer, a les 20.00 hores, presentació del llibre Esperant temps millors, a la
Sala Edith Stein (carrer València, 244, 4t), a càrrec de Francesc Torralba i Ester Giménez-Salinas.
• El divendres 19 de febrer, a les 20.00 hores, Grans mestres espirituals: Edith Stein (trobada
mensual per aprendre a meditar i pregar a partir de textos escrits de grans mestres espirituals
cristians), al Centre Edith Stein (carrer València, 244, 3r).
FUNDACIÓ CLARET
Roger de Llúria, 5, entresòl
www.fundacioclaret.org
info@fundacioclaret.org
Telèfon: 933 429 079
Fax: 933 425 659

Activitats:
– Totes les acitivitats tindran lloc a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (carrer Roger de
Llúria, 5).
• Els dimarts 2 i 9 de febrer, a les 18.30 hores, Conferència El monoteisme cristià i la visió de
l’home del cristianisme, a càrrec d’Antoni Bentué, teòleg.
• Els dijous del 18 de febrer a l’11 de març, a les 19.30 hores, Cicle Triàleg interreligiós en la
Tenda d’Abraham:
→→18 de febrer: Tradició jueva, a càrrec de Jorge Burdmann, de la Comunitat Israelita de Barcelona
→→25 de febrer: Tradició cristiana, a càrrec d’Ignasi Ricart, professor de Bíblia de la Facultat de
Teologia de Catalunya
→→4 de març: Tradició musulmana, Abraham en l’Alcorà, a càrrec de Rashid Aarab, filòsof i membre del grup “Pensar en Conviure” de la Facultat de Filosofia Ramon Llull
→→11 de març: Taula rodona dirigida pel professor Xavier Marín, de la Universitat Ramon Llull i
coordinador del Grup de Recerca “Identitat i Diàleg Interculural.
• Fins el 19 de febrer, Exposició Tràfic de dones i violació dels drets humans, amb la
col·laboració del Projecte SICAR.
• Del 24 de febrer al 26 de març Exposició Cristians perseguits, imatges de sempre en el món
d’avui, amb la col·laboració d’Ajuda a l’Església Necessitada.
• El dissabte 20 de març, a les 10.00 hores, tindrà lloc el XIIè Simposi de la Fundació Claret
“Espiritualitat i religions”. Requereix inscripció prèvia.

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

Activitats:
• Del dilluns 22 al divendres 26 de març, a les 19.00 hores, tindrà lloc la Conferència L’ofici
del pensador cristià d’ençà del Concili Vaticà II, a càrrec d’Andreu Marquès. La conferència
s’emmarca dins la XII Aula Joan Maragall.
• Els dilluns 22 de febrer i 15 de març, a les 19.00 hores, tindran lloc les sessions de Reflexió
de l’actualitat cultural i religiosa amb:
→→Maruja Moragas, professora de l’IESE (22 de febrer)
→→Jordi Llisterri, director de Catalunyareligió.cat (15 de març)
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 20 de febrer, a les 10.00 hores, Recés de Quaresma L’espiritualitat de Jesús amb
Marcel Capellades
• Els divendres 26 de febrer i 26 de març, a les 19.30 hores, Cicle de conferències El misteri de
Déu que es revela en el seguiment de Jesús.
• El dissabte 6 de març, a les 21.00 hores, Vetlla de Quaresma.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CATALUNYA (eec)
Tallers, 26
www.esglesiaevangelicadecatalunya.cat

Activitats:
• El dies 27 i 28 de febrer, sortida d’Adolescents Església Evangèlica de Catalunya (EEC).
• El dissabte 13 de març tindrà lloc l’Assemblea anual de l’Església Evangèlica de Catalunya
(EEC), a l’Església del Poblenou (carrer Llull, 161).
• El divendres 19 de març tindrà lloc la Vigília d’oració.

TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
www.watchtower.org

Activitats:
• El dimarts 30 de març, després de la posta de sol, a les 20.14 hores, tindrà lloc la Commemoració de la mort de Jesucrist (a diferents espais de la ciutat, per a més informació truqueu al
650 296 419 o envieu un correu electrònic a mgarcia_ros@yahoo.es).
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

Activitats:
• El dimecres 3 de febrer, a les 19.30 hores, tindrà lloc la conferència Bases de la felicitat espiritual, a càrrec de Blanca Bacete.
LLOC: Sala Claret (carrer Sant Antoni M. Claret, 45-47 / cantonada carrer Nàpols).
• Divendres 12 de març, a les 20.00 hores, tindrà lloc la conferència Crear una consciència
elevada a través de silenci, a càrrec de Guillem Simó.
LLOC: Sala d’Actes de la Cooperativa Naturista Vegetariana (carrer Casp, 78, pral.).

Sabeu que...
... L’OAR organitza visites als centres de culte i de reunió de les entitats religioses de
la ciutat de Barcelona. Aquestes visites estan especialment adreçades a l’alumnat de
cicle superior de primària i de secundària (amb materials didàctics de suport), però
també es poden organitzar per a grups d’adults, entitats, etc.
Per realitzar aquestes visites, només us cal posar-vos en contacte amb nosaltres, i
ens coordinarem amb les entitats que vosaltres vulgueu visitar.

Recordeu:
Fins el 16 de febrer està oberta la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona. Podeu demanar les bases i els formularis a les Oficines d’Atenció Ciutadana o bé consultar-les aquí. També podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per
tal que us assessorem sobre quines línies de subvenció s’adapten millor als vostres
projectes.

