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Una Nova Etapa
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Aprofito aquest espai de difusió i visibilització de la diversitat religiosa de la nostra ciutat que és El Correu
de l’OAR per fer-vos arribar una salutació com a Regidora de Dona i Drets Civils. Amb el nou govern municipal, sorgit de les eleccions del mes de maig passat, l’Ajuntament de Barcelona inicia una nova etapa,
amb nous projectes i nous plantejaments que, com no podia ser d’una altra manera, també tindran molt
present la col·laboració amb les entitats religioses.
En aquesta nova etapa, la Regidoria de Dona i Drets Civils s’ha proposat fonamentar tots els seus programes i projectes sobre els pilars de la igualtat i la no discriminació. És d’aquests mateixos principis que
sorgeix la voluntat de la Regidoria de treballar per garantir els drets de totes les comunitats religioses.
Així mateix, la diversitat religiosa és una riquesa que la ciutat no pot desaprofitar i cal que el govern
municipal sigui sensible a les diferents realitats de les comunitats i entitats religioses. Per aquest motiu,
des de la Regidoria volem conèixer a fons aquesta diversitat i les necessitats de les comunitats i establir
relacions institucionals que facilitin la comunicació i la cooperació.
Les aportacions de les comunitats de totes les confessions religioses i tradicions espirituals s’expressen
en els valors de pau, d’acollida, de suport als més desafavorits, de sentiment de comunitat. El model de
ciutat que volem construir compta amb les comunitats religioses per a la transmissió d’aquests valors,
així com amb la seva capacitat de diàleg entre elles mateixes i amb els altres actors no religiosos de la
nostra ciutat per tal de garantir la convivència i la cohesió social.
Francina Vila i Valls
Regidora de Dona i Drets Civils

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...
CASAL LOIOLA
Carrer Balmes, 138
Telèfon: 934 156 434
www.casalloiola.org						
		
info@casalloiola.org							

Juan Mezo
President

1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
El Casal Loiola és un espai per al creixement humà i espiritual de les persones de cara a contribuir a una societat
millor. És un projecte de les Comunitats de Vida Cristiana
(CVX), que és un moviment mundial de catòlics laics, i de la
Companyia de Jesús, més coneguda com a jesuïtes. El casal
és un lloc de trobada de persones que segueixen a Jesús a
través de l’espiritualitat ignasiana (per Sant Ignasi de Loiola,
fundador dels jesuïtes). El que fem és ajudar les persones
en el creixement personal i espiritual, des dels infants de
nou anys que venen a l’esplai fins a persones de vuitanta o
noranta anys, a través d’eines ignasianes. Històricament, al casal s’hi reuneixen tres comunitats de laics:
la comunitat de la Congregació Mariana (CVX d’adults), la comunitat Fòrum, que prové de l’antic Fòrum
Vergés, i la comunitat Berchmanns, juntament amb una comunitat de jesuïtes.

2.

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

Nosaltres vivim la fe des de dins de la persona cap enfora. Espiritualment, treballant des de dins, mitjançant la pregària, el coneixement d’un mateix, per sortir cap enfora, donar-se a la societat. Seguim el
lema de Sant Ignasi, “en tot, servir i estimar”. Crec que Sant Ignasi va ser un bon mestre, perquè seria
l’equivalent a un personal trainer dels actuals gimnassos. Ell va inventar els Exercicis Espirituals per exercitar l’ànima. Els Exercicis Espirituals segueixen la línia de “veure, jutjar i actuar”, amb el silenci com a eix
central, que ajuda en tot el procés. Perquè, més avui dia, en la nostra societat és molt important ser capaç
d’aturar-se, de reflexionar.
Un altre aspecte important és que creiem que la fe s’ha de viure en comunitat. Per això tenim grups de
revisió de vida, on expliquem la nostra vida, les nostres inquietuds i ens ajudem els uns als altres a ser
millors persones i a seguir el missatge de Jesús. Aquest missatge cal seguir-lo en tots els àmbits: a nivell
professional, amb la família, amb el nostre entorn directe i també amb els més necessitats. I per fer-ho
utilitzem alguns instruments de l’espiritualitat ignasiana com la revisió de vida, l’avaluació del dia, etc. És
la nostra manera de viure la fe.

3.

Expliqui’ns quines activitats fan...

La nostra prioritat número u són els joves. Des del Casal Loiola ens aboquem amb la joventut i en ajudar-los a formar-se en l’aspecte espiritual, i que no només es formin a nivell professional, amb els

estudis, i del cos, amb l’esport. Comencem les activitats des dels nou anys, amb l’esplai CIM. També hi ha els Joves Loiola, amb grups de 3r i 4rt d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat. Actualment tenim entre vuitanta i cent joves en aquest espai fent activitats de voluntariat, revisió de l’experiència, compartint... També tenim joves d’aquesta mateixa edat als grups de preparació per a la
confirmació. Després hi ha el grup d’Universitaris Loiola, on no només hi participen universitaris sinó
també altres joves de la mateixa franja d’edat, que treballen en la fe i el seguiment de Jesús en grups.
Per altra banda, també oferim diversos serveis, com el Centre de Preparació per al Matrimoni (CPM), que
forma part del moviment diocesà però que aquí també l’oferim, o el Voluntariat Pare Arrupe (VOLPA),
on oferim formació per a persones interessades en participar en voluntariat internacional. En aquesta
línia, EnxarTxad treballa amb projectes d’ajuda al Txad i també amb camps de treball. Una altra activitat és Tornar a Creure, enfocada a gent que s’ha allunyat de la fe i que vol recuperar-la o començar a
entrar-hi. I, a més a més, també organitzem diversos seminaris, tallers, xerrades, o activitats com l’Oasi a la Ciutat, que és un espai permanent per a la pregària, amb música de fons, textos, etc. i que crec
que explica molt bé el que intentem ser al Casal. A més a més, també tenim una borsa de voluntariat, i diferents corals de gòspel i tradicionals. Per aquí passen més de mil persones de totes les edats.
També organitzem celebracions de Pasqua amb comunitats i famílies, i també una Pasqua Jove. Però el més
important, l’activitat central, és la celebració de l’Eucaristia, cada dissabte a les set de la tarda. És una celebració molt viscuda i molt important, ja que ens permet reunir-nos amb tota la comunitat, i és tot un èxit.

4.

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

I tant! Té una història molt llarga. El Casal sorgeix de les Congregacions Marianes i té l’origen en la comunitat i tradició ignasianes, o sigui que fa molt temps que som a la ciutat. En un principi, les comunitats es
reunien al Fòrum Vergés, a l’edifici on ara hi ha la Universitat Pompeu Fabra, i a l’edifici Berchmanns. Fa
uns quants anys ens vam traslladar tots junts al local actual.

5.

Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?

Seguint el tarannà del Casal, partim de la nostra espiritualitat cristiana però som molt oberts. A nivell personal, crec que l’espiritualitat està a tot arreu. Fa temps vam fer unes jornades, Tres Punts de Llum, on vam
convidar tres persones de diferents tradicions, un budista, una musulmana i un jueu. Durant tres dies ens
van explicar les seves pròpies religions i ens va servir per poder entendre millor el que fan els altres i per
descobrir que, en essència, és el mateix. L’últim dia vam fer una pregària conjunta. Crec en l’apropament
i que el futur va per aquí. Som de cultures diverses, però a vegades són més les barreres que ens posem
que una altra cosa, perquè els camins són diversos, però el fi últim és comú.

6.

Fan vida de barri?

En els darrers anys ens hem obert molt al barri, i encara ho hem de fer més. L’esplai és relativament nou
(uns 6 anys) i fa moltes activitats al barri, com recollida d’aliments als supermercats, parlar amb els veïns,
etc. També tenim la borsa de voluntariat, que està oberta i a disposició dels veïns, com totes les activitats
del Casal. Aquesta és una zona de Barcelona bastant impersonal i és més difícil, però crec que és important. Aquest és un barri amb molta gent gran, a vegades sola, i creiem que el Casal pot ser un bon espai
perquè socialitzin i puguin trobar persones de la mateixa creença. També el contacte amb el districte ha
augmentat en els últims anys. Som conscients que estem aquí i que podem participar, no només treballar
amb el tercer o el quart món, també podem oferir servei al nostre entorn més immediat.

Marta Granés recomana ...

UN LLIBRE:
Una història de les religions tal qual.
Autors: Teresa Guardans i Óscar Puigardeu
Editorial: Octaedro, 2009

M’agrada aquesta història de les religions perquè és més que una història de les religions. Els autors expliquen que van rebre l’encàrrec de fer un llibre de consulta que pogués ser útil per secundària i batxillerat;
havia d’incloure història, creences i celebracions. Però, tot i que no disposaven de gaire espai, ells volien
fer un llibre que no es quedés només en dades externes, mapes i vocabularis, sinó que servís per apropar
les vivències de les persones; un llibre que fos una eina per entendre millor les formes de pensar d’uns i altres. Que servís, també, per conèixer millor les “paraules de saviesa” que ofereixen les diferents religions.
Amb aquesta idea, en el llibre hi trobem entrevistes i reflexions en primera persona, protagonistes antics
i contemporanis, i també petites seleccions dels textos sagrats i de les paraules dels mestres espirituals.
I del passat es posa de relleu allò que pot ajudar a interpretar les realitats del present. Tota una suma de
materials que permet veure les religions com a realitats vives, canviants i plurals, i també elements que
mostren l’aspecte espiritual o de vida interior d’algunes pràctiques i costums.
Per això recomanaria aquest llibre, perquè em sembla que ofereix recursos per poder aprofundir una
mica més en una realitat que és complexa, recursos per poder-hi treballar. Hinduisme, jainisme, budisme,
religions tradicionals africanes i americanes, la Xina, el Japó, judaisme, cristianisme, islam, sikhisme i fe
bahá’í... de cada una ens diuen alguna cosa del context en el que s’originen, el fil conductor que les fa
arribar fins avui, propostes i reptes, ens arriben les seves veus. Com aquest fragment d’una pregària del
violinista Yehudi Menuhin, que m’agrada especialment:
Guia’m vers el millor de mi mateix – ajuda’m a esdevenir algú en qui confiïn els éssers vivents, criatures i
plantes, així com l’aire, l’aigua, la terra i la llum que els sustenten. Ajuda’m a preservar la meva capacitat
per a meravellar-me, extasiar-me i descobrir; permet que es desperti en mi el sentit de la bellesa, en qualsevol lloc i en tot moment. Ajuda’m a no perdre mai el vivificant exercici de protegir tot el que respiri (...).
Sobre els autors:
La Teresa Guardans és doctora en Humanitats, filòloga i documentalista i forma part de l’equip pedagògic del CETR.
L’Óscar Puigardeu és llicenciat en Psicologia; treballa a l’equip d’assessorament psicopedagògic del Departament
d’Educació, a Sabadell; és formador de l’ICE de la Universitat de Barcelona i també col·labora amb el CETR, on es va
trobar amb la Teresa. En aquest espai compartit, preocupats per oferir una aproximació a les religions que ajudés a
pensar i a alimentar el propi itinerari interior, van unir coneixements i idees i, de tot plegat, en va sortir aquesta obra
que recomanem avui.
										
Marta Granés		
			
Coordinadora del CETR (Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa)
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Sant Esteve

1

Dia Mundial de la Sida.

3

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

4

Segon diumenge d’Advent (litúrgia romana).

5

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

6

Dia de la Constitució Espanyola.

8

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

8

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

10

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

11

Tercer diumenge d’Advent (litúrgia romana).

18

Quart diumenge d’Advent (litúrgia romana).

21

Hanukkà (del 21 al 28 de desembre): Festa de la
llum en record de la consagració del Temple profanat (-164) (Les festes jueves comencen sempre la
vetlla del dia anterior).

21

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

25

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

26

Sant Esteve.

Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya
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Víctimes de l’Holocaust
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1

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

5

Naixement del Gobind Singh: Nascut el 1666, Gobind
Singh és el desè i l’últim guru del sikhisme.

6

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

7

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

14

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

18

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

23

Any Nou xinès (Yuan Dan): Festival de l’Any Nou xinès
celebrat amb danses, focs artificals, flors i obsequis
(any del Drac 4710).

3

Vasanta Panchami /
Sarasvati Puja

4

5

23

Any Nou vietnamita (Têt): Festa en honor dels difunts i anunci de l’arribada de la primavera.

27

Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust.

28

Vasanta Panchami / Sarasvati Puja: Festa de sarasvati, deessa de l’educació i de les arts.

30

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

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

L’agenda...
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:
• Lectures comentades:
→→Fins el 14 de desembre, tots els dimecres a les 19.30 hores, La qualitat humana, la llibertat
i la felicitat, el camí del Buda sense religions ni déus, a càrrec de Marta Granés.
→→A partir del 25 de gener, els dimecres a les 19.30 hores, El reconeixement de la saviesa, a
càrrec de José Reche.
→→Fins el 29 de març, els dimarts alterns a les 19.30 hores, La saviesa dels grans sutres budistes: el Sutra del Cor i el Sutra del Diamant, a càrrec de Marià Corbí, Montse Cucarull i Marta
Granés.
→→Fins el 31 de març, els dijous alterns a les 20.00 hores, La gran qualitat a la tradició cristiana:
Mestre Eckhart, a càrrec de Jaume Agustí, Montse Cucarull i Marià Corbí.
→→Fins el 31 de maig, els dijous alterns a les 20.00 hores, Rûmî - poeta, pensador i savi sufí - en
el Mathnawî, a càrrec de Marià Corbí.
• Seminaris:
→→A partir del 16 de gener, tots els dilluns a les 19.30 hores, Fonaments de l’Islam. La pluralitat
de les societats islàmiques, a càrrec de Theodoro Loinaz.
→→A partir del 16 de gener, tots els dilluns alterns a les 19.30 hores, Laboratori de recerca: reflexió i pràctica compartides, a càrrec de Salvador Juncà i Teresa Guardans.

FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT
Correu postal: 519. 08930 Sant Adrià del Besòs
www.teologiaialliberament.cat
forum.catala@gmail.com

Activitats:
• El dissabte 21 i el diumenge 22 de gener, tindrà lloc la segona trobada del Fòrum Català de
Teologia i Alliberament, sota el lema “ Som més dels que creiem”. Per a més informació consulteu el web.
LLOC: Escola Pia Nostra Senyora (carrer de la Diputació, 277).

INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA (ICA) - grup ERAPI
secretaria@antropologia.org
grupo.erapi@gmail.com
Telèfon i Fax: 933 212 259

Activitats:
• El dijous 1 i divendres 2 de desembre, tindran lloc les III Jornades sobre movilitats y alteracions sociales sota el títol “Comprendre els conflictes entorn del culte musulmà”.
LLOC: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans - IEC (carrer del Carme, 47).

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

Activitats:
• Cada dijous no festiu, a les 18.00 hores, Tardes de portes obertes “Compartim les creences
bahá’ís”.
• Cada divendres, a les 17.00 hores, Classes per a nens, educació espiritual per a totohom.
LLOC: Centre Cívic Sant Martí - Aula 606 (carrer Selva de Mar, 215).

• Trobades de pregàries i de meditacions, obertes a tothom. Per a més informació poseu-vos
en contacte amb el centre.
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 dimarts 20 de desembre, a les 20.00 hores, Celebració del Dia de Lama Tsong Khapa.
Entrada gratuïta.
• Del 28 de desembre al 2 de gener, Curs-Recés de Nadal 2011, a càrrec del Vble. Lama Lobsang Tsultrim. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el centre.
• Del 28 al 29 de gener, Recés de cap de setmana: Lloances a les 21 Taras. Entrada gratuïta.
CENTRE DOJO ZEN DE BARCELONA
Tordera, 18, baixos-2a
www.zen-barcelona.com
dojo@zen-barcelona.com
Telèfon: 932 196 954 - 635 961 721 (particular)

Activitats:
• Els dissabtes 17 de desembre i 21 de gener, a les 8.00 hores, Jornada de pràctica del zen, a
càrrec del mestre Soko.
• El dissabte 21 de gener, a les 18.00 hores, Jornada de Portes Obertes, projeccions, xerradaconferència i introducció a la postura de zazen, a càrrec del mestre Soko.
• Els dissabtes, a les 10.00 hores, Introducció a la pràctica zen.
• Els dilluns, dimecres i divendres, a les 19.30 hores; els dimarts, dimecres, dijous i divendres
a les 7.00 hores; els dissabes a les 11.00 hores: Pràctica de la meditació zen (zazen).
→→El Centre Dojo Zen de Barcelona romandrà tancat des del dissabte 24 de desembre de 2011 al
dissabte 7 de gener de 2012.
CENTRE ZEN DE BARCELONA
Castillejos, 274, baixos
www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Activitats:
• Del 3 al 7 de desembre, Recés intenstiu de meditació (Rohatsu), dirigit per Pere Tahio Secorún.
• Els dissabtes 17 de desembre i 28 de gener, a les 11.00 hores, Introducció a la pràctica zen.
• El dissabte 14 de gener, a les 7.30 hores, Jornada de zazen (meditació).
DOJO ZEN BARCELONA KANNON
Ronda Universitat, 14, 2n-1a
www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org
Telèfon: 649 649 759

Activitats:
• Cada divendres, a les 19.30 hores, Introducció gratuïta a la pràctica zen. Places limitades.
Reserves: info@dojozenbarcelona.org
• El dimecres 7 de desembre, de 20.00 a 24.00 hores: Nit de zazen, en la la celebració de la
Il·luminació de Buda. Socis: 5 euros. No socis: 25 euros.
FUNDACIÓ CASA DEL TIBET
Rosselló, 181
www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org
Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

Activitats:
• El dijous 1 de desembre, a les 20.00 hores, Presentació del llibre “Mandalas del Tíbet”.
Comptarà amb la presència del Vble. Thubten Wangchen, l’editor Joni Brugués i l’autor d’origen
tibetà Kunsang Tsering.
• Del 5 a l’11 de desembre, Festival del Tibet:
→→Dilluns 5, a les 20.00 hores, Inauguració del Festival amb l’inici de l’elaboració d’un Mandala
pels monjos del Monestir de Sera.
→→Dimarts 6, a les 20.00 hores, Concert amb Pasang Dolma.
→→Dimecres 7, a les 20.00 hores, Concert amb Ani Choying Drolma
→→Dijous 8, a les 20.00 hores, Projecció The sun behind the clouds (amb traducció al castellà).
→→Divendres 9, a les 20.00 hores, Concert amb Lama Gyurme.
→→Dissabte 10, a les 12.00 hores, Concentració pacífica davant del consolat de la Xina; a les
18.00 hores, Puja de lluna plena.
→→Diumenge 11, a les 12.00 hores, Dissolució del Mandala; a les 18.00 hores, Danses sagrades
del Tibet, amb els monjos de Sera.
KAGYU SAMYE DZONG BARCELONA
Rambla Muntanya, 97
www.samye.es/barcelona
samyedzong@retemail.es
Telèfon: 934362626
Fax: 934334241

Activitats:
• Els dies 10 i 11 de desembre, Recés de Shiné i Lo-Jong, a càrrec de Lama Tsondru.
• Els dimarts, a les 18.30 hores, Pràctica de Chenresig, a càrrec d’Ani Zöpa i Ani Chöpal; a les
19.30 hores, Meditació i Ensenyances, a càrrec de Lama Tsondru i Lama Jinpa Gyamtso.
• Els dimecres, a les 7.30 hores, Pràctica de Tara Verda; a les 19.30 hores, Pràctica de Meditació, a càrrec d’Ani Zöpa i Ani Chöpal.
• Els dijous, a les 20.00, Pràctica de Guru Rinpoché (excepte el primer dijous del mes Tsok, a
les 19.00 hores).
• L’últim dissabte del mes, a les 18.30 hores, Pràctica del Chö.
→→El Kagyu Samye Dzong Barcelona romandrà tancat des del divendres 23 de desembre de 2011
fins al dissabte 8 de gener de 2012 (ambdós inclosos).
Nagarjuna Barcelona - centre d’estudis de budisme tibetà
Rosselló, 298
www.nagarjunabcn.org
info@nagarjunabcn.org
Telèfon: 934 570 788

Activitats:
• Del 5 a l’11 de desembre, Gira europea per la pau i la felicitat dels monjos de Sera. Tindran
lloc diverses purificacions, benediccions de les cases, etc, rituals que es podran sol·licitar a
aquests monjos.
→→Durant la seva visita a Barcelona s’organitzaran activitats a la Fundació Casa del Tibet i a Nagarjuna Barcelona.
SAKYA GEPHEL LING
Trafalgar, 50, 2n-2a
http://sakyagephelling.wordpress.com/
sakyagephelling@gmail.com
Telèfon: 933 150 240
Fax: 933 101 950

Activitats:
• Del 3 al 6 de desembre, Visita del Vble. Lama Thupten Nyima:
→→El dissabte 3 de desembre: a les 10.00 hores, Iniciació de Chenrezig; a les 16.00 hores, Les
Quatre Nobles Veritats (I).
→→El diumenge 4 de desembre, a les 10.00 hores, Iniciació de Budha de la Medecina; a les 16.00
hores, Les Quatre Nobles Veritats (II).
→→El dimarts 6 de desembre, a les 10.00 hores, Iniciació de Vajrasatva amb Consort.
SERCHÖLING - CENTRE BUDISTA VAJRAYANA
Pg. Amunt, 34, baixos, local 1
http://barcelona.dskbudismo.org
sercholing@gmail.com
Telèfon: 932 104 198

Activitats:
• Cada dilluns, a les 19.30 hores, Meditació en Calma Mental - Shiné, dirigida per Karma Dorje
Khandro.
• El primer i tercer dijous de cada mes, a les 20.00 hores, Xerrades sobre Budisme (entrada
lliure), dirigides per Karma Tsondru Yeshe.
• Cada dissabte, a les 19.00 hores, Pràctica de Chenrezig, dirigida per Judith Michell.
CASAL LOIOLA
Balmes, 138
www.casalloiola.org
info@casalloiola.org
Telèfon: 934 156 434

Activitats:
• El dijous 8 de desembre , a les 12.00 hores, Eucaristia de la Immaculada.
• El dissabte 24 de desembre, a les 23.30 hores, Missa del Gall.
• El diumenge 15 de gener, a les 11.00 hores, Eucaristia de la xarxa “manresanet”.
→→Seminaris i tallers:
• El dissabte 14 de gener, a les 17.15 hores, Lectura de textos sagrats de diverses tradicions,
a càrrec de Xavier Melloni.
• Els dimarts 13 de desembre i 10 de gener, a les 21.00 hores, Taller de família i espiritualitat
ignasiana (CVX).
• El dijous 26 de gener, a les 20.00 hores, Com pregar i llegir l’Antic Testament?, a càrrec de
Rafael Sivatte.
• El dijous 19 de gener, a les 19.30 hores, Tallers teòrico-pràctics d’interioritat, a càrrec de
Carmen Jalón.
CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANISME I JUSTÍCIA
Roger de Llúria, 13
www.cristianismeijusticia.net
info@fespinal.com
Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

Activitats:
• Els dijous 15 de desembre, 12, 19 i 26 de gener, a les 19.30 hores, seminari Els pobres: rostres de Jesucrist, a càrrec de José Ignascio González Faus.
• Els dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, a les 19.30 hores, seminari Una agosarada interpretació
del ritual del perdó, a càrrec d’Oriol Tuñí.
• Els dijous 12, 19 i 26 de gener, a les 19.30 hores, seminari Quina salvació pot oferir-nos avui
el cristianisme?, a càrrec de Josep Cobo.
• Els dijous 19 i 26 de gener, a les 19.30 hores, seminari Com ensenyar a pregar, a càrrec de
David Guindulain.
• Els dilluns 16, 23 i 30 de gener, a les 19.30 hores, seminari Introducció a la lectura de l’Alcorà,
a càrrec de Jaume Flaquer.
CENTRE PASSATGE
Passatge Mercader, 13
www.centrepassatge.entitatsbcn.net
passatge@centrepassatge.com
Telèfon: 932 151 599
Fax: 932 151 595

Activitats:
• Cada dos divendres, de gener a juny (inici el 27 de gener), a les 20.00 hores, Trobada Tornar
a creure, a càrrec d’Anna M. Almuni.
• El tercer dilluns de cada mes, de gener a maig (inici el 16 de gener), a les 19.00 hores, Lectura
de l’Evangeli de Marc, a càrrec de Frances Riera, SJ. Inscripcions fins el 9 de gener.
DELEGACIÓ DIOCESANA DE MISSIONS
Bisbe, 5
http://misionesbarcelona.blogspot.com
ddmissions5112@arqbcn.org
Telèfon: 932 701 014

Activitats:
• Amb la campanya de desembre “Sembradors d’estels” comença la Infància Missionera que
finalitzarà el diumenge 22 de gener.
FUNDACIÓ CLARET
Carrer Roger de Llúria, 5
www.fundacioclaret.org
info@fundacioclaret.org
Telèfon: 933 429 079
Fax: 33 425 659

Activitats:
• El dijous 1 de desembre, a les 19.00 hores, ponència Fer el pessebre té sentit en una societat multicultural i secularitzada?, a càrrec d’Enric Benavent, pessebrista i educador.
• El dijous 15 de desembre a les 19.00 hores, xerrada-col·loqui Noces d’or de casats, el valor
de la fidelitat
FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n
www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org
Telèfon: 934 880 888

Activitats:
• Actualitat cultural i religiosa del mes, el dilluns 19 de desembre amb Mònica Terribas (directora de TV3); el dilluns 16 de gener ponent pendent de confirmació. Per a més informació
poseu-vos en contacte amb la Fundació.

PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ (basílica)
Aragó, 299 - Roger de Llúria, 70
www.concepciobcn.com
purissima_concepció@yahoo.com
Telèfon: 934 576 552

Activitats:
• El dissabte 24 de desembre, a les 19.30 hores, Escenes del Pessebre, realitzades per infants;
a les 20.00 hores,”Missa del Pollet per a infants” de vigília de Nadal; a les 24.00 hores, Missa
del Gall.
• El dilluns 26 de desembre (Sant Esteve), a les 11.00 hores, Missa, en acabar, cant de Nadales
per la coral Veus Vives i pel poble al voltant de l’Infant Jesús.
• El dissabte 31 de desembre (Vetlla de Cap d’Any), a les 20.00 hores, Eucaristia de final d’any.
• El dijous 5 de gener (Vigília de Reis), a les 17.15 hores, Festa d’infants i recollida de cartes
dels Reis; a les 18.00 hores, Missa d’Epifania per a infants.
CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA
Consell de Cent, 140, entresòl-1a
www.consellevangelic.cat
cec@consellevangelic.cat
Telèfon: 934 241 020
Fax: 934 253 144

Activitats:
• Els dies 8, 9 i 10 de desembre tindrà lloc el III Congrés Protestant de Catalunya, sota el lema
“Units per a la missió. Escoltant-nos els uns als altres”. Per a més informació contacteu amb
l’entitat.
LLOC: Església Unida de Terrassa (Avinguda Béjar, 299. Terrassa)

ESGLÉSIA EVANGÈLICA PROTESTANT BARCELONA - CENTRE
Tallers, 26
www.esglesiatallers.org
info@esglesiatallers.org
Telèfon: 933 189 798

Activitats:
• L’any 2012 s’iniciarà l’Any Wesley amb una sèrie d’actes, concerts i activitats cada mes a diferents esglésies. La primera serà el dissabte 28 de gener, a les 19.00 hores, xerrada sobre el Pensament i Història de John Wesley, a càrrec d’Enric Capó (pastor) i Carme Capó (historiadora).

ESGLÉSIA DE JESUCRIST DELS SANTS DELS DARRERS DIES - CENTRE D’ESTACA DE BARCELONA
Cantàbria, 31
www.sud.org.es
apublicsbcnsud@yahoo.es
Telèfon: 932 116 762

Activitats:
• Tots els divendres, a les 20.30 hores, Classes de religió i activitat per a adults solters majors
de 30 anys.
• El dissabte 3 de desembre, Concert de Nadal.
• El dissabte 17 de desembre, a les 17.00 hores, Activitat de Nadal.
→→Per a mes informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.
CENTRE DE IOGA VEDANTA SIVANANDA
Cadí, 19, baixos-2a
www.sivananda-dlsbarcelona.org
dlsbarcelona@gmail.com
Telèfon: 607 854 410

Activitats:
• El dissabte 28 i diumenge 29 de gener, Seminari de Meditació amb Sri Swami Vitamohananda (director del Centre Vedantique Ramakrishna Gretz - França-). Per a més informació poseuvos en contacte amb el centre.
LLOC: Sala d’Actes Integral (c/Euclides, 11)

CENTRE ISLÀMIC AL QAIM
Sant Pere Mitjà, 21, local B

Activitats:
• El dimarts 6 de desembre, a partir de les 9.30 i fins a les 16.00, tindrà lloc la celebració de
l’Aixurà.
LLOC: Passeig Lluís Companys (Barcelona)

COMUNITAT JUEVA ATID DE CATALUNYA
www.atid.es
secretaria@atid.es
Telèfon: 934 173 704

Activitats:
• El dimecres 14 de desembre, a les 20.00 hores, Presentació del 4rt número de la revista
Mozaika.
LLOC: Crisolart Galleries (carrer Roger de Llúria, 100)

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

Activitats:
• El dimecres 21 de desembre, “Celebrem Nadal”.
LLOC: Sala d’Actes d’Escoles Pies (carrer Aragó, 302)

• El dijous 26 de gener, a les 19.00 hores, presentació del llibre Los 7 Mitos del... verdadero
AMOR, a càrrec de l’autor Mike George.
LLOC: Sala Àmbit Cultural (El Corte Inglés - 6ena planta, avinguda Portal de l’Àngel, 19)

FEDERACIÓ PER LA PAU UNIVERSAL
Roger de Flor, 282
www.upf.org
barna@upf-spain.org
Telèfon: 931 153 308

Activitats:
• El dissabte 10 de desembre, a les 18.00 hores, Pregària interreligiosa de joves sota el títol
“La Part més Interna de les Religions”.
• El dissabte 17 de desembre, a les 18.00 hores, Pregària interreligiosa d’adults.

Sabeu que...

... El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ofereix cursos de català inicial i bàsic gratuïts. Els cursos tenen una durada de 45 hores i es fan durant tot l’any
a tots els districtes de Barcelona. Trobareu tota la informació sobre nivells, centres,
horaris, etc. a www.cpnl.cat.
També podeu organitzar un curs de català bàsic a la seu de la vostra comunitat.
Si reuniu un grup de 20 alumnes, el CPNL us proporcionarà el professorat, que es
desplaçarà al vostre local per a les classes. Si hi esteu interessats, poseu-vos en
contacte amb nosaltres.

