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Gairebé al mateix temps que aquest butlletí, s’ha publicat el Resum d’activitats 2010 de l’Oficina d’Afers 
Religiosos, un fulletó que recull, de manera gràfica, les dades més rellevants de l’activitat de l’OAR du-
rant l’any passat. Aquí us en destaquem unes quantes:

- Durant el 2010, la major part de les situacions que va atendre l’OAR es referien a la regularització de 
centres de culte, l’ús puntual d’equipaments públics i el suport a activitats de les entitats religioses 
de Barcelona.
- La major part dels processos de regularització de centres de culte s’han donat als districtes de Sants-
Montjuïc, Sant Martí i Nou Barris.
- Gairebé la meitat de les demandes que rep l’OAR provenen d’entitats religioses, seguides d’altres de-
partaments municipals i d’entitats i institucions no religioses. L’OAR també rep demandes d’estudiants, 
centres educatius, mitjans de comunicació i persones particulars.
- De les entitats religioses que s’han acostat a l’OAR, gairebé la meitat eren esglésies evangèliques, i 
aproximadament un terç, comunitats islàmiques. L’OAR també ha atès entitats budistes, catòliques 
i interreligioses, entre d’altres.
- Gairebé 700 nois i noies de diverses escoles han visitat centres de culte de diferents tradicions reli-
gioses a través de la proposta didàctica Llocs de culte, espais per descobrir.
- A més, l’OAR ha promogut la participació de les comunitats religioses en xarxes cíviques i ciutadanes 
i ha organitzat activitats de difusió de la diversitat religiosa i el diàleg interreligiós, amb la participació 
de més d’un centenar de comunitats.

Tot plegat ens permet constatar el dinamisme de les comunitats religioses de Barcelona i la importància 
de la col·laboració i el treball en conjunt entre aquestes comunitats i l’Ajuntament per tal de millorar en 
llibertat religiosa i cohesió social.
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1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
L’Hinduisme abasta un gran ventall de creences, que han 
sorgit al llarg de molts segles i que es manifesten a traves 
de diferents cultes i espiritualitats. Tanmateix, la meva 
comunitat és molt més que una entitat hindú: som cerca-
dors del camí de l’auto-coneixement, i en aquesta recer-
ca practiquem el ioga de la síntesi de la filosofia Vedanta, 
per arribar a una experiència interior. Cal tenir en compte 
que el ioga és un estat íntim amb la persona mateixa per 
desenvolupar els quatre fonaments de l’ésser humà: Jna-
na Ioga, és el ioga de l’auto-coneixement; Karma Ioga, 
és el ioga de l’acció sense desig; Bhakti Ioga, el ioga de la 
devoció; i, finalment, Raja Ioga, el ioga de la concentració 
i la il·luminació (Samadhi).

La necessitat de tenir un lloc on practicar tot allò que 
hem pogut experimentar en els nostres viatges a l’Índia 
es feia cada vegada més palesa. Però no volíem obrir un 
centre de ioga i meditació comercial, sinó que volíem fer 
una cosa autèntica i fidel a l’experiència.

El meu mestre Sri Swami Chidanandaji em va donar la seva benedicció per obrir la nostra branca de la 
Divine Life Society (Centre de Ioga Vedanta Sivananda) a l’any 1982 i més tard, l’any 1989, ens va visitar 
a Barcelona. Per tant, el nostre centre és una filial directa i reconeguda, i és l’únic a Espanya, i per això, 
nosaltres practiquem la filosofia espiritual del Ioga i del Vedanta d’una manera tradicional, seguint les 
autèntiques disciplines iòguiques. 

Tenim com a text central el Bhagavad Gita, que és l’essència de l’ensenyament espiritual de l’Índia, així 
com els Upanishads i els escrits dels grans mestres de l’espiritualitat de l’Índia, sense deixar de banda els 
ensenyaments de mestres i místics d’altres tradicions. Cada dissabte tenim el Sat-Sang, meditació, man-
tres, xerrades i puja, on participen habitualment entre 10 i 15 persones, i ho fem al nostre centre del carrer 
Cadí, 19 de Barcelona.

CENTRE DE IOGA VEDANTA SIVANANDA (divine life society branch)
Carrer Cadí, 19, baixos- 1a
607 85 44 10      Bhakti Das (director)   
         www.sivananda-dlsbarcelona.org

                   dlsbarcelona@gmail.com

L’entrevista...



2. De la seva creença/religió, vostè què en destacaria?
De la nostra tradició en podem destacar diverses coses, però les que podrien ser les més singulars serien 
l’auto-coneixement i l’alliberament. Tenint en compte que la religió no es una fi, sinó un mitjà per arribar 
més enllà, a través de la religió ens hem de conèixer en profunditat i, conseqüentment, això ens ha de 
donar la llibertat natural del nostre ÉSSER. És a dir, que ha de ser com el camí a escollir per al meu allibe-
rament, i això és el que dóna el Vedanta. Perquè una persona que arriba a assimilar la filosofia Vedanta, 
sempre arriba a una llibertat interior que l’ajuda a actuar amb un autocontrol natural.

3. Expliqui’ns quines activitats fan...
Al llarg d’aquests anys de la vida del nostre centre hem realitzat una varietat molt gran d’activitats. Actualment, 
l’activitat principal i la més important és el Sat-Sang, que és una ocasió per connectar-nos entre nosaltres com 
a grup. També celebrem diverses festivitats, algunes de típiques relacionades amb l’Índia, i també les festi-
vitats d’altres tradicions, ja que ens mou un esperit universal d’UNITAT EN LA DIVERSITAT. I també algunes de 
catalanes, i de tant en tant organitzem seminaris amb la presència de mestres vinguts, sobretot, de l’Índia.

4. La seva és una comunitat/entitat amb història...
La nostra entitat ha estat la primera en posar-se en marxa, com a branca de The Divine Life Society, amb 
les característiques que té, no tenim constància de l’existència d’altres, ni a Barcelona, ni a tota Espanya. 
Tot i que n’hi ha d’altres que s’han format, però no tenen el mateix esperit ni la mateixa filosofia. De fet, 
la majoria de centres de ioga, són de caire comercial.
Des de la seva fundació no ens hem mogut d’aquest barri. De fet, personalment, és el meu barri de tota 
la vida, aquí he nascut i aquí he crescut i, de moment, no tenim previst traslladar-nos a un altre territori.

5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
Estem molt contents de la realitat religiosa, molt diversa, de la ciutat de Barcelona, i en especial del seu 
desenvolupament, ja que creiem que hi ha cabuda per a tothom i per a totes les opcions. Tanmateix, això 
no ens hauria de fer oblidar algunes dinàmiques negatives, que són minoritàries però que existeixen, com 
l’intent d’alguns d’imposar les pròpies idees i creences als altres. Davant d’aquesta realitat, nosaltres pre-
diquem un dels nostres lemes: la unitat en la diversitat.

6. Fan vida de barri?
Els membres del nostre centre són gent de fora del barri, fins i tot alguns són de fora de Barcelona. Malau-
radament, això fa que passem completament desapercebuts, sobretot perquè no fem gaire publicitat de 
les nostres activitats. Però sempre podem oferir la possibilitat de conèixer el nostre camí. Potser perquè 
apliquem una màxima, que és el respecte a les persones abans de tot, no ens movem en el terreny de la 
promoció de les nostres coses. I és això el que demanem a tothom, tant a l’administració, com a les enti-
tats i els individus, el respecte a l’ésser humà per sobre de tot. 



UN VIATGE: LA VENÈCIA D’ORIENT

No és gens fàcil recomanar a 
altres persones quelcom que  
ens hagi agradat especial-
ment, ja que mai saps si l’altre 
ho viurà i gaudirà de la matei-
xa manera que ho has fet tu, 
cada persona és un món i tot 
depèn sempre de la percep-
ció de cadascú. Això succeeix  
especialment amb els viatges, 
són moltes les circumstàncies 
que poden influir en el resul-
tat final d’un viatge, com la 
climatologia que trobem en 

aquell moment, els menjars, les possibles experiències que puguem tenir amb la gent que 
trobem, les expectatives que ens hàgim creat, etc. Tot contribueix a la sensació final que ens 
quedarà del nostre viatge. No obstant, malgrat tot això, sempre hi ha llocs en el món que, 
per les raons que sigui, ens captiven especialment, i un d’aquests llocs és l’antiga ciutat de 
Su Zhou. Hi ha una antiga dita xinesa que diu: Al Cel trobem el Paradís, a la Terra trobem Su 
Zhou.

Su Zhou es una de les ciutats més antigues de les que trobem a la conca del riu Yangzi. Amb 
uns sis milions d’habitants i una història que es remunta a uns 2.500 anys enrere aproxima-
dament.

Bastant a prop de Shang Hai, una mitja hora en 
tren, està situada a la part baixa d’aquest riu Yang-
zi, una terra molt fèrtil, ideal pel cultiu de blat o 
d’arròs, i que ha contribuït a donar fama a aques-
ta ciutat per la bellesa dels seus jardins. En ella 
podem trobar alguns dels jardins més antics de la 
Xina, declarats Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, i que ens faran, en un cert sentit, con-
nectar amb els nostres avantpassats. La exquisida 
combinació de roques, vegetació, aigua i edifica-
cions, sempre presents en els seus jardins, ens 
donaran una idea de la gran sensibilitat d’aquests 
antics arquitectes i ens faran gaudir amb la seva 
pau i harmonia.

Artur Matheu recomana ...



Però els seus jardins no són l’única peculiaritat de Su Zhou, hi ha una altra característica 
que la fa singular i que va fer que l’aventurer Marco Polo l’anomenés “la Venècia d’Orient”, 
els seus canals. Tot un entramat de canals dibuixa el centre històric de la ciutat, fet que ens 
permet, com a la ciutat italiana, recórrer en barca els seus carrers i descobrir racons molt 
especials, que li donen gran part de la seva personalitat.

Si us resulta interessant podeu visitar tam-
bé el Temple Taoista Shang Zhen Guan de la 
muntanya Qiong Long Shan, a Su Zhou, on 
podreu trobar, en funció de l’època del any, 
el Mestre Taoista Tian Cheng Yang, fundador 
del primer temple taoista a Espanya, el Tem-
ple Qing Jing Gong de Barcelona. El Mestre 
Tian alterna la seva residència entre tots dos 
països, i com a coneixedor del castellà, de 
ben segur que, si és possible, us atendrà de 
bon grat.

Abans d’acabar m’agradaria fer-vos una recomanació a l’hora d’emprendre qualsevol viat-
ge: aneu lleugers d’equipatge. No ompliu la vostra maleta de prejudicis, buideu-la d’idees 
preconcebudes i no carregueu falses expectatives. Obriu la ment, apropeu-vos a la gent, 
intenteu conèixer les persones mes enllà de la superfície, i això farà que qualsevol viatge, 
fins i tot el de la vida, es converteixi en una aventura meravellosa.

          Artur Matheu

president

Associació Taoista de Catalunya



15 Sangyepa/Saka dawa: Al Tibet, il·luminació i Paranirva-
na de Buda

15 Poson (data variable d’1 o 2 dies en funció de 
l’observació de la lluna): Festa de l’arribada del budis-
me a Sri Lanka

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

Poson

Ridvan

28 29 30 1 2 3

Xavuot Xavuot (2n dia)

Sangyepa/Saka Dawa

Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya

2 Ascensió: Festa catòlica i ortodoxa de l’elevació de Jesús 
prop de Déu, després de 40 dies de les seves aparicions

Dia Mundial de les 
Persones Refugiades

Dia Mundial del Medi Ambient: Establert per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1972

5

Tuan Yang Xien

Tots Sants (ortodox)

Corpus Christi

Ascensió

Pentecosta

Dia Mundial del Medi 
Ambient

Tuan Yang Xien: Tradicional cursa de vaixells decorats 
amb forma de drac

6

12 Pentecosta (calencari julià i gregorià): Do de l’Esperit de 
Déu als apòstols i a l’Església, seguit del diumenge de 
la Trinitat. Gran festa en totes les tradicions cristianes 

Ortodòxia: festa de la Trinitat, seguida, el dilluns 13 de 
juny, del Do de l’Esperit a l’Església

Dia Mundial de les Persones Refugiades: Instaurat 
per l’Alt Commisionat de ls Nacions Unides (ACNUR)

20

8 Xavuot (8 i 9 de juny): Festa de les Setmanes o de la 
Pentecosta, recepció de la Torà al Sinaí. També té un 
component agrícola, la festa de les collites, durant la 
qual s’oferien les primícies al Temple

Litha: Festa pagana del solstici d’estiu, s’honra el sol 
i el foc en tant que font de vida

21

Litha Sant Joan

Isra’a ua-l-Mi’raj

19 Tots Sants (ortodox): En honor dels sants, dels màrtirs 
i dels doctors de l’Església

23 Corpus Christi: Festa catòlica del sagrament del cos 
i la sang de Crist, amb processons

Sant Joan: Festa gitana del foc i de l’aigua. La famí-
lia convoca a una sèrie de purificacions, en què es 
menja, es beu, es canta i s’estrena roba

24

29 Isra’a ua-l-Mi’raj (data variable d’1 o 2 dies en fun-
ció de l’observació de la lluna): Viatge nocturn de 
la Meca a Jerusalem i ascensió celeste de Mahoma



Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya

 

28 29 30 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

27

Martiri del Báb

Asala

Martiri del Báb: Commemoració solemne amb lectures i 
pregàries de l’execució del Báb a Tabriz (Iran) el 9 de juliol 
de 1850

9

15 Asala (data pendent de confirmació oficial): Festa Theravada 
del primer sermó de Buda en un parc proper a Benarés a 
l’inici de tres mesos de reclusió monacal durant el monsó
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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 1 2 3 4

1

Dejuni del 9 Av Xung Yüan

Cho kor Düchen

3 Cho kor Düchen: Al Tibet, festa del primer sermó de 
Buda celebrada amb grans processons

Mes de Ramadà Transfiguració

Dia Internacional dels 
Pobles Indígenes

Assumpció/Dormició
Transfiguració (calen-
dari julià)

Janmashtami Laylat-al Qadr
Dormició (calendari 
julià)

Aïd al-Fitr

1 Mes de Ramadà (de l’1 al 31 d’agost, data variable 
d’1 o 2 dies en funció de l’observació de la lluna): 
Mes de dejuni estricte i d’abstinència des de l’alba 
fins a la posta del sol

6 Transfiguració (19 del calendari julià): Festa ortodoxa 
i catòlica de la manifestació de Jesús a tres deixebles

9 Dejuni del 9 Av: Dia del dejuni després de tres set-
manes en què s’evoquen les catàstrofes de la història 
jueva

Dia Internacional dels Pobles Indígenes9

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

13

15 Assumpció (catòlica): Assumpció de Maria, en cos i 
ànima, al cel
Dormició (ortodoxa) (28 del calendari julià): Misteri 
de la dormició de Maria

22 Janmashtami / Krixna Jayanti: Naixement de Krixna, 
vuitena manifestació de Vixnu

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

30 Aïd al-Fitr - Aïd as-Saguir (data variable d’1 o 2 dies 
en funció de l’observació de la lluna): Segona de les 
grans festes musulmanes, marcada per la joia del fi-
nal o trencament del dejuni del mes de Ramadà
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29
Inici de l’any litúrgic 
ortodox

Guru Grant Sahib

Ganeixa Chaturthi

Nativitat de Maria
Diada Nacional de 
Catalunya

Xung Xiu Exaltació de la creu

1 Inici de l’any litúrgic ortodox

1 Guru Grant Sahib: Festa del llibre sagrat dels sikhs

1 Ganeixa Chaturthi: Naixement del fill de Xiva, Ganeixa, que 
es reconeix pel seu cap d’elefant

8 Nativitat de Maria (21 del calendari julià): Festa ortodoxa i 
catòlica del naixement de Maria, mare de Jesucrist

Xung Xiu: Festival de tardor en honor de la lluna, famós pels 
seus pastissets

12

Diada Nacional de Catalunya11

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



Activitats:

• El dilluns 20 de juny, a les 19.00 hores, tindrà lloc la Segona Trobada Interreligiosa de Do-
nes. Organitza: Oficina d’Afers Religiosos i Pla Barcelona Interculturalitat. Per a més informació 
poseu-vos en contacte amb l’oficina. 

LLOC: Associació per a la Consciència de Krishna (plaça Reial, 12, entresòl-2a)

Activitats:

• Els dies 18 i 19 de juny tindrà lloc el Vè Parlament Català de les Religions enguany sota el 
títol Religions i modernitat. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’associació.

LLOC: Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà

Activitats:

• Pràctiques de silenci:

 → El dissabte 4 de juny, T’ai-txi i meditació budista, a càrrec de Montse Castellà.

 → Els dies 4 i 5 de juny La música com a cultiu de la qualitat humana profunda, a càrrec de Marià 
Corbí. 

   LLOC: Sant Martí Sesgaioles

 → El dissabte 11 de juny, Meditació amb textos de Bodhidharma, a càrrec de Marta Granés.

OAR - 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

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

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

www.audir.org
secretaria@audir.org

Telèfon: 934 589 595
Fax: 934 575 851

L’agenda...

http://www.cetr.net
http://www.cetr.net
http://www.cetr.net


ASSOCIACIÓ ZEN DANA PARAMITA
Nena Casas 37-47 (Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri)

www.zen.cat
danaparamita.meneses@gmail.com 

Telèfon: 932 377 475

Activitats:

• Del 3 al 9 de juliol, Escola d’estiu a Llíria (València) destinada a joves nascuts entre 1996-
1998 ambdós inclosos; i nens i nenes nascuts entre 1999-2004. Per a més informació, si us plau, 
contacteu amb el comitè organitzador (zhinuzh9@idiomaswatson.com).

• El dissabte 9 de juliol, a partir de les 11.00 hores, commemoració del Martiri del Bàb. Per a 
més informació poseu-vos en contacte amb el centre.

UNESCOCAT - centre unesco de catalunya
Nàpols, 346, 1r

www.unescocat.org
centre@unescocat.org

Telèfon: 934 589 595
Fax: 934 575 851

Activitats:

• El divendres 3 de juny, a partir de les 9.30 hores, tindrà lloc el seminari Democràcia i Lliber-
tat Religiosa. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.

LLOC: IEMed - Institut Europeu de la Mediterrània (carrer Girona, 20)

COMUNITAT BAHÁ’Í DE BARCELONA
Galileu 336, ent-2a

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

Telèfon: 934 399 029

Activitats:

• Del 9 al 12 de juny, Sesshin, a càrrec de Berta Meneses a Palma de Mallorca.

• El dimarts 14 de juny, a les 19.30 hores, Danses de Pau Universal dirigides per Teia Crosas.

 → LLOC: Via Augusta, 75

• Del 16 al 19 de juny, Sesshin, a càrrec de Berta Meneses a Tortosa.

• El diumenge 19 de juny, a les 10.30 hores, Tallers de meditació per a nens.

• Del 6 al 12 de juliol, Sesshin (recés intensiu), a càrrec de Berta Meneses als Hostalets de 
Balenyà.

http://www.zen.cat
http://bahaibarcelona.blog.com


Activitats:

• El dissabte 9 de juliol, a les 8.30 hores, Matí de Zazen amb taller Dharma. Socis gratuït, no 
socis 5 euros.

• El dissabte 23 de juliol, a les 17.00 hores, Tarda de Zazen amb taller Dharma. Preu: 15 euros.

Activitats:

• Els diumenges 19 de juny i 10 de juliol, de 10.30 a 18.30 hores, Intensiu de Meditació en 
Calma Mental, dirigit per Nicole Martínez i Simón Fernández. Aportació voluntària.

CENTRE BUDISTA PADMA LING
Sant Pere Més Alt, 68

www.padmaling.org
ripa@padmaling.org

Telèfon: 932 681 161 - 622 220 761

COORDINADORA CATALANA D’ENTITATS BUDISTES (CCEB)
www.ccebudistes.org
info@ccebudistes.org

Activitats:

• De l’1 al 7 d’agost, Recés de Calma Mental (Shine) i Pràctiques Preliminars del Vajrayana.

• Del 7 al 14 d’agost, Drubchen de Yeshe Tsogyal.

• Del 14 al 21 d’agost, Recés de Nyugnye i Recés de Tsa Lung. Per a més informació consulteu 
el web del centre.

Activitats:

• El divendres 17 de juny, a les 19.30 hores, Vesak 2011: III Celebració del naixement i el des-
pertar de Buda, acte conjunt de les diferents tradicions budistes de Catalunya per commemo-
rar el dia més significatiu del budisme. Acte obert i gratuït, es prega confirmació d’assistència.

LLOC: Terrassa de la Base Nàutica (Avinguda del Litoral, s/n; a peu de platja)

DOJO ZEN BARCELONA KANNON
Ronda Universitat, 14, 2n-1A

www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org

Telèfon: 649 649 759

CENTRE BUDISTA DHARMA DHATU
Castillejos, 274, baixos
Telèfon: 934 460 275 - 679 210 271 (particular)

http://www.casadeltibetbcn.org
http://www.dojozenbarcelona.org


CASAL LOIOLA
Balmes, 138

www.casalloiola.org
info@casalloiola.org

Telèfon: 934 156 434

Activitats:

• Els dimecres, de 19.00 a 21.00, Coral Gospel.

• El dimecres 1 de juny, a les 19.30 hores, Dansa Contemplativa, a càrrec de Jordi Martí i Laia 
de Ahumada.

• El dijous 30 de juny, 7 i 14 de juliol, de 20.30 a 22.00 hores, Els vespres ens calen: una mira-
da cristiana de la història recent.

• Els matins 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de juliol, Matins pels altres: matins de voluntariat i compartir.

• Els matins 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de juliol, Expressió artística.

SAKYA GEPHEL LING
Trafalgar, 50, 2n-2a

http://sakyagephelling.wordpress.com/
sakyagephelling@gmail.com

Telèfon: 933 150 240
Fax: 933 101 950

Activitats:

• El dissabte 11 de juny, a les 11.00 hores i a les 17.00 hores, i el diumenge 12 de juny, a les 
11.00 hores, curs sobre “La mort i l’estat del bardo”. 

• El dilluns 13 de juny, a les 18.00 hores, i el diumenge 26, a les 11.00 hores, Tsoj de Vajrayo-
guini (és necessària iniciació).

• Els dilluns 10 i 25 de juliol, a les 18.00 hores, Tsoj de Vajrayoguini.

• Durant el mes de juliol, visita del Vble. Lama Tupthen Nyma, dates per concretar.

• Del 28 d’agost al 3 de setembre, visita de S. E. Dungsey Ratna Vjra Rinpoche. Per a més in-
formació poseu-vos en contacte amb el centre.

FUNDACIÓ CLARET
Carrer Roger de Llúria, 5

www.fundacioclaret.org
info@fundacioclaret.org

Telèfon: 933 429 079
Fax: 33 425 659

http://www.casalloiola.org
http://www.fundacioclaret.org


Activitats:

• El dijous 2 de juny, a les 19.00 hores, inauguració de l’exposició “Vint Misteris, Vint Gravats” 
de Mònica Rozman. 

LLOC:  Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (carrer Roger de Llúria, 5). Acte gratuït i obert al públic en general.

• El dimarts 7 de juny, a les 19.00 hores, presentació del llibre Bajo un fuego de dardos de 
l’autor Carlos Garulo i editat per l’Editorial Saragossa. La presentació anirà a càrrec de Ramon 
Colom, periodista, professor de la Universitat Ramon Llull i director de Mil·lenium, i d’Armand 
Puig, degà de la Facultat de Teologia.

LLOC:  Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (carrer Roger de Llúria, 5). Acte gratuït i obert al públic en general.

FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER
Sant Gervasi de Cassoles, 88-90

www.fvb.cat
Telèfon: 93 418 99 88

Activitats:

• El divendres 17 de juny, a partir de les 9.30 hores i durant tot el dia, tindran lloc les IV Jorna-
des de Psicologia i Espiritualitat. 

 → Per més informació poseu-vos en contacte amb la fundació. Les inscripcions a les jornades poden fer-se a tra-
vés de correu electrònic: docencia@fvb.cat o trucant al telèfon 934 340 001. Preu: 30 euros.

INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE BARCELONA (ISCREB)
Diputació, 231

www.iscreb.org
secretaria@iscreb.org

Telèfon: 934 541 963
Fax: 933 237 373

Activitats:

• Els dimecres 1 i 8 de juny, a les 19.00 hores, tindrà lloc la conferència “La figura de Jesús: la 
mirada actual de quatre religions”, dins el cicle Pluralisme Religiós i Societat Contemporània. 
La primera sessió anirà dedicada a l’islam i la fe bahá’í i la segona a l’hinduisme i el budisme.

LLOC: Auditori de la Fundació Joan Maragall (carrer València, 244, 1r). Preu: 10 euros, prèvia inscripció. Places limi-
tades a la capacitat de la sala.

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n

www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org

Telèfon: 934 880 888

http://www.fundaciojoanmaragall.org


Activitats:

• A partir del 5 de setembre s’obre la matriculació per al Màster en Identitats Religioses i de 
Diàleg, que s’impartirà durant el curs 2011-2012. 

 → Horari lectiu: quatre sessions a la setmana de 18.30 a 21.00 hores. Per a més informació poseu-vos en contacte 
amb l’institut.

Activitats:

• El dilluns 6 de juny, a les 18.00 hores, conferència El rostre de crist en l’art: un Crist amb 
moltes cares. Des de les catacumbes a les Passions, a càrrec de Mn. Lluís M. Vericat.

LLOC:  Sala Concepció (entrada per Roger de Llúria, 70)

• Des del dijous 23 de juny, “L’ou com balla” al claustre de la basílica (durant vuit dies).

• El diumenge 10 de juliol, a les 10.00 hores, Benedicció de vehicles per Sant Cristòfol.

• El dilluns 15 d’agost, celebració de l’Assumpció de Maria.

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

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

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

Activitats:

• El dissabte 4 de juny, Vetlla de les Espigues de l’Adoració Nocturna de Catalunya. A les 22.00 
hores Concelebració Eucarística presidida per Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terras-
sa. Diferents torns d’adoració, processó final i benedicció de la ciutat. Entrada lliure.

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

http://urc.confer.es
sec.urc@confer.es

Telèfon: 933 024 367
Fax: 934 123 882

PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ (basílica)
Aragó, 299 - Roger de Llúria, 70

www.concepciobcn.com
purissima_concepció@yahoo.com

Telèfon: 934 576 552

http://www.templotibidabo.org
http://www.caputxins.cat


Activitats:

• Exercicis Espirituals - Estiu 2011

 → Del 3 al 9 de juliol, Casa d’Espiritualitat Claret de Vic, exercicis espirituals a càrrec del Pare 
Antoni Pou i Muntaner. Places limitades.

 → Del 7 al 13 d’agost, Casa d’Espiritualitat Claret de Vic, exercicis espirituals a càrrec del Pare 
Josep Vilarrúbias. Places limitades

• De l’1 al 3 de setembre, II Jornades Clarines - VIII Centenari de la Fundació de l’Orde, a Bar-
celona. Per a més informació i inscripcions: www.clarisascatalunya.cat.

Activitats:

• El dissabte 4 de juny, a les 18.00 hores, Culte especial per la commemoració del 30 aniver-
sari del Consell Evangèlic de Catalunya.

LLOC: Església Evangèlica Baptista de Gràcia (carrer Verdi, 191)

Activitats:

• El diumenge 12 de juny, a les 18.00 hores, Culte de Baptismes. 

Activitats:

• Del 2 al 9 de juliol, Campaments de l’EEC a Aiguaviva, per a nens i nenes de 7 a 11 anys. 
Places limitades.

• Del 10 al 16 de juliol, Campaments de l’EEC a Aiguaviva, per a nois i noies de 12 a 15 anys. 
Places limitades

ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS - MISTRAL
Av. Mistral, 85-87

www.iglesiamistral.org
Telèfon: 933 721 632 

CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA (CEC)
Consell de Cent, 140, entresòl-1a

www.consellevangelic.cat
cec@consellevangelic.cat

Telèfon: 934 241 020
Fax: 934 253 144

ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CATALUNYA (EEC)
Tallers, 26

www.esglesiaevangelicadecatalunya.cat
Telèfon: 933 189 798 
Fax: 933 018 938

http://www.iglesiamistral.org


ESGLÉSIA EVANGÈLICA PENTECOSTAL MOVIMENT MISSIONER MUNDIAL
Costa Rica, 31

www.mmmespana.com

Activitats:

• Congressos anuals. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’organitzador:

 → Del 15 al 17 de juliol. Palau Sant Jordi (es traduirà el programa al portuguès)

 → Del 22 al 24 de juliol. Palau Sant Jordi

 → Del 29 al 31 de juliol. Llengua francesa. Sala de Congressos (carrer Dante Aligheri, 18-24)

Activitats:

• Del 3 al 7 d’agost, I Congrés Europeu del Moviment Missioner Mundial.

LLOC: Centre de Congressos i Convencions de l’Hotel Auditorium de Madrid (Av. de Aragón, 400)

Activitats:

• El dilluns 20 de juny, a les 19.30 hores, xerrada “Homosexualitat i Bíblia”, a càrrec de Carles 
Capó (pastor de l’Església Evangèlica Protestant Barcelona Centre).

• El dilluns 27 de juny, a les 20.30 hores, Celebració ecumènica.

CONSELL ISLÀMIC CULTURAL DE CATALUNYA
Nou de Sadurní 9

www.consellislamic.org
info@consellislamic.org

Telèfon i Fax: 933 010 831

Activitats:

• Els dies 4 i 5 de juny, V Trobada de Dones Musulmanes de Catalunya sota el títol “La dona 
musulmana d’avantguarda”. Organitza: el Consell Islàmic Cultural de Catalunya i la Federació 
Islàmica de Catalunya. 

LLOC: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB (carrer Montalegre, 5)

TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
www.watchtower.org
mgarcia_ros@yahoo.es

Telèfon: 934 296 049

ASSOCIACIÓ CRISTIANA DE GAIS I LESBIANES (ACGIL)
Verdaguer i Callís, 10

www.acgil.org
info@acgil.org

Telèfon: 696 758 235

http://www.consellislamic.org
http://www.watchtower.org


Activitats:

• El dimarts 7 de juny, a les 20.00 hores, sessió d’estudi Els àngels de l’Antic Testament: El 
Gènesi, a càrrec del Dr. Rafael Méndez (rector de la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels).

LLOC: Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (carrer Balmes, 78)

Activitats:

• El diumenge 12 de juny, a les 13.00 hores, demostració de Tai-Txí Taoista en commemoració 
del 13è aniversari de la mort del Mestre Moi Lin Shin.

LLOC: Plaça de la Catedral (Barcelona)

Activitats:

• El dissabte 9 de juliol, a les 19.00 hores, xerrada “Els drets de la dona en les diferents reli-
gions”. 

LLOC: Carrer Borges Blanques, 3, baixos. Places limitades. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.

• El dissabte 10 de setembre, a les 19.00 hores, debat sobre “Yihad i Islam?”.

LLOC: Carrer Borges Blanques, 3, baixos. Places limitades. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.

ASSOCIACIÓ AMICS DELS ÀNGELS
València, 216

www.assocangels.entitatsbcn.net
amicsdelsangels@hotmail.com

Telèfon: 933 230 616

YAMAAT AHMADIA DEL ISLAM A ESPANYA
www.alislam.org
info@alislam.org
info@islamahmadia.com

Telèfon: 934 120 006
Fax: 932 071 528

ASSOCIACIÓ DE TAI-TXI TAOISTA D’ESPANYA A CATALUNYA
www.taoista.org.es
catalunya@taoist.org

Telèfon: 932 840 491
Fax: 932 105 032

http://www.assocangels.entitatsbcn.net


... La propera edició de “El correu de l’OAR”, que abarcarà el periode del 15 de 
setembre al 30 de novembre, serà el número 30!!! Voldríem que fos una edició 
especial i per això esperem les vostres aportacions.

Sabeu que...


