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El dia 20 d’octubre del 2010, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar una resolució
que declara la primera setmana del mes de febrer com a Setmana Mundial de l’Harmonia Interreligiosa. El text de la resolució comença fent memòria de totes les declaracions i documents anteriors
en què els estats membres de les Nacions Unides es comprometen a treballar per una cultura de
pau, a promoure la cooperació entre cultures i religions i el diàleg de civilitzacions i a eliminar totes
les formes d’intolerància i discriminació basades en la creença o la religió.
La resolució també declara que el diàleg entre les religions és una necessitat imperiosa per tal que hi
hagi més comprensió i cooperació entre les persones i, per aquest motiu, fa un reconeixement agraït
de les moltes iniciatives interreligioses que existeixen arreu del món.
Catalunya és possiblement un dels territoris de tot el món amb una major concentració d’iniciatives,
grups, entitats, activitats, etc. que tenen el diàleg interreligiós i la cooperació entres les diverses
tradicions religioses i espirituals com un dels seus objectius fonamentals. Pot semblar que tot això
només hagi d’afectar les persones religioses, aquelles que formen part d’una comunitat de fe, però
l’experiència ens mostra que els efectes positius de qualsevol iniciativa de diàleg i d’interès genuí
per acostar-se als altres i conèixer-los s’estenen molt més enllà del petit cercle de les persones concretes que hi participen.
La iniciativa de la Setmana Mundial de l’Harmonia Religiosa no ha tingut encara gaire ressò a casa
nostra. Per sort, però, les comunitats religioses, la societat civil i les persones amb inquietuds espirituals tenen clar que qualsevol dia de l’any és bo per construir ponts de diàleg.

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...
CENTRE ISLÀMIC DE BARCELONA
Avinguda Meridiana, 326, 1r-6a
Telèfon i fax: 933 514 901					
centroislamicob@hotmail.com
			

Najem al Hassan
Director i imam

El Profeta Muhammad va dir: (Addin al mouamala)
“La religió és el bon tracte amb els altres”

1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
El Centre Islàmic de Barcelona és una entitat religiosa de
confessió islàmica que segueix l’Alcorà i la Sunna del Profeta
de l’Islam i que té com a creences fonamentals el monoteisme i la creença en tots els profetes que han estat enviats
per Déu al llarg de la història de la humanitat com per exemple Noè, Abraham, Moisès, Jesús... no distingim entre ells. A
més a més, per a tot els musulmans, l’element de referència
és l’Alcorà, que és el llibre sagrat de l’Islam i el codi de vida
de qualsevol musulmà. També hi ha dues celebracions importants per als creients musulmans, que són les dues festes més grans del calendari. La primera és la
festa del Fitr, que és l’endemà del final del Ramadà, el mes de dejuni, que és el quart pilar de l’Islam. La
segona és la festa del sacrifici, que culmina la peregrinació, el cinquè pilar de l’Islam. Hi ha altres ocasions
que de vegades se celebren, però que estan relacionades amb fets significatius de la història de l’Islam.
Quant als símbols, a l’Islam no n’hi ha cap, ni la mitja lluna ni altres coses.
Els membres de l’entitat ens reunim al nostre centre que esta ubicat a l’Avinguda Meridiana, 326. Normalment ens trobem els divendres per la pregària del migdia i continuem a la tarda, per posar-nos al dia de
temes que interessen a la gent i per resoldre alguns dubtes, necessitats... I, si hi ha alguna cosa urgent,
ens podem reunir qualsevol dia de la setmana. Els membres estables són unes trenta persones però, habitualment, els divendres arriben a venir unes cent cinquanta persones per a la pregària.

2.

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

Hi ha diverses coses que poden singularitzar l’Islam, per exemple que els musulmans creiem en un únic
Déu i en Muhàmmad com a profeta que va predicar el missatge que va rebre de Déu, tot això, sense intermediaris entre les persones i Déu. Un altre exemple: que totes les persones són iguals davant de Déu,
no hi ha diferencia entre home, dona, ric, pobre, africà, asiàtic, europeu...
Hi ha una manera molt fàcil de diferenciar entre un musulmà i un no musulmà, només cal veure el seu
comportament i la seva conducta amb els altres. Tot musulmà ha de tenir tres bones relacions: primer, ha
de tenir bona relació amb Déu, és a dir, ha d’adorar Déu tal com Ell ens ha ordenat. En segon lloc ha de te-

nir bona relació amb el proïsme, és a dir, estimar els altres tant com s’estima a si mateix. I, finalment, ha de
tenir bona relació amb si mateix, és a dir, cuidar-se al màxim tant físicament com mentalment i no fer-se
mal de cap de les maneres.

3.

Expliqui’ns quines activitats fan...

Tenim diverses activitats, algunes de religioses, a traves de les quals practiquem les prescripcions de l’Islam, com per exemple les oracions, el dejuni, formalització dels tràmits dels matrimonis i la gestió dels
enterraments a la parcel·la islàmica del cementiri de Collserola. D’altres són culturals, com ara les classes de llengua àrab i cultura islàmica, a les que assisteixen uns vuitanta alumnes de diferents nivells, els
campaments juvenils o les jornades de portes obertes, en les que intentem que els veïns ens coneguin i
coneguin l’Islam. L’activitat més important del nostre centre és l’oració del divendres al migdia, en la que
participa molta gent i en la que tractem temes que animen a la gent a complir amb els seus deures en la
seva vida quotidiana.

4.

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

La nostra comunitat va ser la primera comunitat musulmana a nivell de Barcelona i Catalunya. Es va fundar el 1970 gràcies a la iniciativa d’un grup d’estudiants de la Universitat de Barcelona que eren originaris
d’Orient Mitjà i que es reunien en un pis de lloguer aquí, a Barcelona. El 1974 van comprar el local on
encara avui té la seu el nostre centre. Actualment, els membres del centre vénen de llocs molt diversos,
com Àfrica (marroquins, algerians, senegalesos), Àsia (siris, pakistanesos) i també hi vénen uns quants
catalans.

5.

Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?

És veritat que Barcelona és una ciutat molt diversa, que acull diverses comunitats religioses de moltes
tradicions diferents i que entre elles, en general, hi ha bona relació. Aquesta relació s’ha construït a través
de moltes reunions, trobades i converses de diàleg i d’activitats compartides, en les que el nostre centre
ha participat en moltes ocasions. I això és el que l’Islam predica, perquè Al·là diu en el sagrat Alcorà:
Oh, humans! Us hem creat a partir d‘un mascle i d’una femella i us hem constituït en nacions i tribus perquè us pugueu reconèixer entre vosaltres. En veritat, el més honorable d’entre vosaltres a ulls d’Al·là, és el
més just de vosaltres. Certament, Al·là és Omniscient, Coneixedor de tot (Sura 49 (Al-Hujraat), verset 13).

6.

Fan vida de barri?

La nostra entitat té membres de tota la ciutat de Barcelona, no són només del barri on està situat el nostre
centre, tot i que n’hi ha que viuen a prop. La majoria, prò, venen de diversos llocs de Barcelona.
Als nostres veïns i entitats del territori els oferim la nostra obertura, perquè sempre estarem oberts i a la
seva disposició per col·laborar, participar i treballar per l’interès del nostre barri. Al mateix temps els demanem que vinguin a les nostres convocatòries i així les relacions seran més bones i serem més solidaris
i ens coneixerem millor. I, finalment, el que li demanaríem a l’Ajuntament i a la Generalitat, el que qualsevol musulmà els demanaria, és que pensin una mica més en la necessitat d’una mesquita a Barcelona,
que és una ciutat tan important. No és lògic que ciutats com Madrid, València, Màlaga i Granada, tinguin
mesquites i Barcelona no.

Gagandeep
recomana
...
Emilio
Egea Singh
recomana
...

UNA VISITA: SHIRI HARMANDHIR SAHIB
			
(El Temple Daurat) 					
El Temple Daurat va ser creat pel quart guru sikh, Guru Ram Das Ji, al segle XV i és el
Gurdwara Sagrat pels sikhs. “Gurdwara” és el nom que reben els centres de culte dels
sikhs però, en aquest cas, estem parlant del principal, el més important de tots.
Està situat a la ciutat d’Amritsar, al nord de l’Índia, a la regió del Punjab. El fet de que
estigui edificat en aquesta ciutat és perquè la majoria dels Gurus del sikhisme van viure allà. És el Gurdwara Sagrat i el lloc més important del món per als sikhs. També ho
és perquè s’hi guarda el Llibre Sagrat dels sikhs, el Guru Granth Sahib Ji, que sempre
és vetllat per un grup de persones que canten i toquen instruments tradicionals dels
sikhs. Cada hora s’alternen amb un altre grup diferent.
La particularitat del Gurdwara Sagrat que més crida l’atenció abans d’entrar-hi és que
està tot revestit d’or. Va ser el Maharaja Ranjit Singh qui va tenir aquesta iniciativa, ja
que pensava que, donat el seu caire sagrat, el Shiri Harmandhir Sahib havia d’estar
cobert d’or. A més, el Gurdwara Sagrat està envoltat d’aigua pels quatre costats. Les
persones que el visiten es banyen en aquesta aigua beneïda, que posseeix propietats
curatives i sanadores.
Quan entrem al Gurdwara Sagrat podem sentir i percebre una gran calma i pau ja
que la meditació genera una càlida i suau energia que afavoreix l’ànima de qualsevol.
El Guru Ram Das Ji va a crear un Gurdwara obert a tothom i, per aquest motiu, hi ha
quatre entrades que no tenen portes i per les que es pot entrar les 24 hores del dia.
Les quatre entrades representen els quatre punts cardinals des d’on poden arribar
els possibles visitants del Gurdwara. A més, és important destacar que hi pot entrar
qualsevol home o dona, independentment de la seva condició religiosa. De fet, quan
es va crear el Gurdwara, al segle
XV, hi havia quatre religions majoritàries al territori (l’hinduisme, el
cristianisme, l’islam i el sikhisme)
i aquesta és una altra de les raons
del simbolisme de les quatre entrades del Gurdwara Sagrat.

														
														
													

Dins del Gurdwara hi ha un menjador molt gran on qualsevol persona
pot menjar gratuïtament tota la seva
vida, si vol. Cada dia unes 20.000
persones mengen allà, tot i que hi
ha espai per més. D’aquesta manera es tradueix un dels preceptes més
importants del sikhisme, que és que
ningú no ha de passar gana al món
i que si una persona és pobre no
és culpa seva i ha de poder menjar
igualment. En qualsevol cas, el Gurdwara està obert a tothom. També
existeix la possibilitat per a tothom
d’allotjar-se al mateix Gurdwara també de manera gratuïta. Per al manteniment del cos
és necessari el menjar, i és per això que existeix el menjador del Gurdwara, però també
és fonamental el benestar de l’ànima, i l’aliment de l’ànima és la meditació. Al Gurdwara
Sagrat hi trobem totes dues coses juntes les 24 hores.
El Shiri Harmandhir Sahib, a més de ser el centre de culte principal dels sikhs, és un lloc
visitat per persones de tot el món pel seu gran atractiu turístic i espiritual.

Gagandeep Singh
portaveu
Comunitat Sikh de Catalunya
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Setmana Mundial de l’Harmonia Interreligiosa.
Resolució de l’Assemblea General de l’ONU, adoptada per unanimitat l’octubre de 2010, que proclama la primera setmana de febrer de cada any,
setmana de l’harmonia entre totes les religions,
fes i creences.

2

Presentació al Temple (Candelera) (15 del calendari julià): Festa ortodoxa i catòlica de la presentació de Jesús al Temple de Jerusalem i de la purificació de Maria.

2

3

4

16

Carnaval: Festa pagana de l’expulsió dels dels esperits de l’hivern i mort del seu rei.

20

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

21

Dia Internacional de la Llengua Materna: proclamat per la Conferència General de la UNESCO l’any
1999.

22

Dimecres de Cendra: Després del carnaval, el Dimecres de Cendra assenyala, en la litúrgia romana, l’inici de la Quaresma, que acaba el Dissabte
Sant (7 d’abril).
Losar: Any Nou tibetà 2139: 15 dies de festes centrades en la vida de Buda.

2

Tu Bixvat: Any nou dels arbres (les festes jueves
comencen sempre la vetlla del dia anterior).

2

Imbolc: Festa pagana del despertar de la naturalesa, dedicada als esperits protectors de la llar (per
als celtes, és el dia de la deessa Broghit).

26

4

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

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

27

6

Yuanxiao / Shangyuan: Festa de les llanternes. Situada sota el signe del Cel (1a part de l’any xinès),
marca el final de les festes de l’Any Nou.

Inici de la Gran Quaresma Ortodoxa: Quaranta
dies d’abstinència, per preparar el Divendres Sant
i la Pasqua

7
15

Magha Puja: A Tailàndia, Laos i Cabodja, Tots Sants
o Dia del Dharma, en record de la regla dels monjos (data variable segons el país).
Parinirvana: Festa mahayana de la marxa de Buda
cap al nirvana, a l’edat de 80 anys (a vegades celebrada el 8 de febrer).

16

Dijous Gras: Tradicionalment s’aprofitava per
menjar carn abans de l’inici de la Quaresma.

22

Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya
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1

2

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

21

Ostara: Festa de les flors, celebració de l’inici de la
verdor.

2

Mes ’Ala (del 2 al 20 de març): Primer dia del dejuni, és l’últim mes del calendri bahá’í.

22

Nava-Varsha / Sithrabahnu-Varsa: Any Nou solar
hindú 1934 de l’era saka.

7

Taishang Laojun: Festa en honor de Laozi, patriarca del taoisme i presumible autor del Llibre de la
Via i de la Virtut.

22

Dia Mundial de l’aigua: proclamat l’any 1992 per la
Organització de les Nacions Unides

25

8

Purim: Una de les festes més alegres del calendari
hebreu que evoca l’alliberament des jueus segons
el relat del Llibre d’Ester (les festes jueves comencen sempre la vetlla del dia anterior).

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

8

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

8

Dia de les Nacions Unides per als Drets de les Dones: A favor de la igualtat de gènere i de la defensa
de les condicions de vida i de treball de les dones.

14

Any Nou sikh: 543 després del naixement de Guru
Nanak.

19

Chotrul Düchen: Dia dels Miracles de Buda.

21

Naw Rúz: Any Nou bahá’í 169.

21

Dia contra la Discriminació racial: proclamat l’any
1966 per la Organització de les Nacions Unides.
Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya

L’agenda...
CENTRE CULTURAL LA CASA ELIZALDE
València, 302
www.casaelizalde.com
casaelizalde@casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Fax: 934 875275

Activitats:
• El dissabte 18 de febrer, Itinerari temàtic Santa Eulàlia, antiga patrona de Barcelona, a
càrrec de Carolina Chifoni. Per a més informació 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

Activitats:
• Lectures comentades:
→→Fins al 29 de febrer, els dimecres a les 19.30 hores, El reconeixement de la saviesa, a càrrec
de José Reche.
→→Fins al 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 al 29 de maig, 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 al 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:
→→Fins al 19 de març, tots els dilluns a les 19.30 hores, Fonaments de l’Islam. La pluralitat de
les societats islàmiques, a càrrec de Theodoro Loinaz.
→→Fins al 28 de maig, tots els dilluns alterns a les 19.30 hores, Laboratori de recerca: reflexió i
pràctica compartides, a càrrec de Salvador Juncà i Teresa Guardans.
→→Fins al 4 de juny, tots els dilluns alterns a les 19.30 hores, En diàleg amb Sri Nisargadatta
Maharaj, a càrrec de Guy Giménez.
• Caps de setmana de Silenci:
→→El cap de setmana 11 i 12 de febrer, Yoga del coneixement (Jñana yoga), a càrrec de Marià
Corbí.

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.
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:
• El dissabte 18 i diumenge 19 de febrer i el dissabte 24 i diumenge 25 de març, Zanzekai a
Barcelona, a càrrec de Berta Meneses (Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri).
• El diumenge 26 de febrer, a les 10.30 hores, Tallers de meditació per a nens.
• Del 14 al 18 de març, Sesshin, a càrrec de Berta Meneses (Casa d’Espiritualitat Sant Felip
Neri).
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:
• El dissabte 25 i diumenge 26 de febrer, a les 8.00 hores, Sesshin a Barcelona, a càrrec del
mestre Soko.
• El dissabte 17 de març, a les 8.00 hores, Jornada de pràctica del zen, 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).

CENTRE ZEN DE BARCELONA
Castillejos, 274, baixos
www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Activitats:
• Els dissabtes 18 de febrer i 17 de març, a les 11.00 hores, Iniciacio a la pràctica zen.
• El dissabte 25 de febrer, a les 7.30 hores, Jornada de zazen (meditació).
• Del 31 de març a l’1 d’abril , Recés de meditació a Barcelona, dirigit per Pere Taiho Secorún.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.
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.
Cal reservar: info@dojozenbarcelona.org
• El cap de setmana 18 i 19 de febrer: Sesshin a la muntanya i Taller Dharma. Preu: 60 euros.
Cal reservar: info@dojozenbarcelona.org
FUNDACIÓ CASA DEL TIBET
Rosselló, 181
www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org
Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

Activitats:
• El dijous 2 de febrer, a les 20.00 hores, conferència “Cap a un Budisme secular”, a càrrec de
Stephen Batchelor.
• El dimarts 7 de febrer i dijous 8 de març, a les 20.00 hores, Puja de Lluna Plena, dirigida pel
Ven. Thubten Wangchen.
• El dimecres 22 de febrer, a les 10.00 hores (oracions) i 20.00 hores (Puja), celebració de Losar
(Drac d’Aigua) Any Nou Tibetà 2139.

KAGYU SAMYE DZONG BARCELONA
Rambla Muntanya, 97
www.samye.es/barcelona
samyedzong@retemail.es
Telèfon: 934362626
Fax: 934334241

Activitats:
• Els dimarts, a les 19.30 hores, Ensenyaments i Meditació, a càrrec de Lama Tsondru i Lama
Jinpa Gyamtso.
• Els dimecres, a les 19.30 hores, Introducció a la meditació. Dues monges budistes introdueixen els punts bàsics a la meditació.
• Els dijous, a les 20.00, Pràctica de Guru Rinpoché, ritual d’ofrenes i recitació de mantres.
• Els dies 10, 11 i 12 de febrer, Recepció dels participants del segon recés de quatre anys.
Pràctiques del Chö i Mahakala.
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 Mitchell.
• Els dies 10, 11 i 12 de febrer, Visita del Ven. Lama Drubgyu Tenpa (director espiritual de Dag
Shang Kagyu). Curs pràctic del Buda de la Llum Infinita. Iniciació del Buda Amitaba.
ACGIL - Associació Cristiana de Gais i Lesbianes
Verdaguer i Callís, 10
www.acgil.org
info@acgil.org
Telèfon: 696 758 235

Activitats:
• El dilluns 20 de febrer, el dissabte 10 i el dilluns 19 de març, Taller d’Espiritualitat.
• El dilluns 6 de febrer i el dilluns 12 de març, Revisió de vida.
• El dilluns 27 de febrer i el dilluns 26 de març, Pregària.

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

Activitats:
→→Seminaris i tallers:
• Els dijous 2, 9 i 16 de febrer, a les 20.00 hores, Com pregar i llegir l’Antic Testament?, a
càrrec de Rafael Sivatte.
• El dimarts 7 de febrer, a les 21.00 hores, Taller de família i espiritualitat ignasiana (CVX).
• El dissabte 11 de febrer, a les 17.15 hores, Lectura de textos sagrats de diverses tradicions,
a càrrec de Xavier Melloni.
• Els dijous 23 de febrer i 15 de març, 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:
• El divendres 24 (tarda) i el dissabte 25 (matí) de febrer, seminari Cinc principis ignasians
amb valor universal, a càrrec d’Adolfo Chércoles.
• Els dijous 16 i 23 de febrer, i 1, 8, 22 i 29 de març, a les 19.30 hores, seminari Aprendre a
viure, a càrrec de Santi Torres i Josep M. Rambla.
• Els dissabtes 11 de febrer i 10 de març, a les 10.30 hores, seminari Una espiritualitat
interpel·lada per la vida, a càrrec de Darío Mollà.
CENTRE D’ESTUDIS PASTORALS DE LES DIÒCESIS CATALANES
Rivadeneyra, 6, 3r
www.cepastorals.cat
cep@cepastorals.cat
Telèfon: 933 174 858
Fax: 933 025 109

Activitats:
• Tots els dijous del mes de febrer, a les 19.00 hores, curs TIC aplicades a la pastoral.
• A partir del dijous 1 de març, a les 19.00 hores, inici del curs Formació Política (organitzat
conjuntament amb Acció Catòlica Obrera - ACO).
→→ Per a més informació contacteu amb el centre.

CENTRE PASSATGE
Passatge Mercader, 13
www.centrepassatge.entitatsbcn.net
passatge@centrepassatge.com
Telèfon: 932 151 599
Fax: 932 151 595

Activitats:
• El dissabte 4 de febrer, a les 17.30 hores xerrada Els Místics: una altra manera de mirar el
món. Entrada lliure.
• Els divendres 10 i 24 de febrer, i 9 i 23 de març, a les 20.00 hores, Trobada Tornar a creure,
a càrrec d’Anna M. Almuni.
• Els dilluns 20 de febrer i 19 de març, a les 19.00 hores, Lectura de l’Evangeli de Marc, a
càrrec de Frances Riera, SJ.
• El dissabte 25 de febrer, recés Viure en la frontera: a Déu el què és de Déu i al Cèsar el que
és del Cèsar.
CRISTIANISME AL SEGLE XXI
Via Augusta, 228, baixos
www.cristianismexxi.cat
cristianismexxi@cristianismexxi.cat
Telèfon: 634 846 987
Fax: 932 412 577

Activitats:
• El dissabte 3 de març, tindrà lloc la trobada “Lectura secular de l’Evangeli” (dins el cicle “El
seguiment de Jesús”), a càrrec de Mn. Ignasi Forcano, rector de la Parròquia de Sant Pau de
Girona i membre del Fòrum Joan Alsina.
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
Diputació, 231
www.teologia-catalunya.cat
administracio@teologia-catalunya.cat
Telèfon: 934 534 925
Fax: 934 515 212

Activitats:
• El dies 13 i 14 de febrer tindran lloc les Jornades Ètica i Món Contemporani sota el tema La
qüestió ètica en l’era de la tecnologia. Per a més informació contacteu amb la facultat.
→→ LLOC: Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

• Del 20 al 24 de març tindrà lloc el Congrés: Constantinus, el primer emperador cristià? Religió i Política al segle IV. Les seus del congrés seràn la Facultat de Teologia de Catalunya, la
Universitat de Barcelona, i l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (Tarragona).
Per a més informació contacteu amb la facultat.
→→AULA I:
• El dimecres 15 de febrer, a les 12.10 hores, xerrada La recerca exegètica actual en el camp
del Nou Testament. La “Studiorum Novi Testamenti Societas”, a càrrec d’Agustí Borrell i Armand Puig.
• El dimecres 29 de febrer, a les 12.10 hores, xerrada La Bíblia Medieval Catalana, a càrrec de
Pere Casanellas.
• El dimecres 7 de març, a les 12.10, xerrada L’Església de Catalunya i les festes constantinianes de 1912-1913. La commemoració eclesial de l’edictes de Milà (313), a càrrec de Fra Valentí
Serra de Manresa.
FUNDACIÓ CLARET
Carrer Roger de Llúria, 5
www.fundacioclaret.org
info@fundacioclaret.org
Telèfon: 933 429 079
Fax: 33 425 659

Activitats:
• El dijous 2 de febrer, a les 19.00 hores, ponència-col·loqui: Triàleg religiós en la “Tenda
d’Abraham”. “Les festes religioses. Cristianisme”, a càrrec de Ramon Ollé.
• El dijous 9 de febrer, a les 19.00 hores, ponència-col·loqui: Triàleg religiós en la “Tenda
d’Abraham”. “Les festes religioses. Islam”, a càrrec de Xavier Marín.
• Els dimarts 14 i 21 de febrer, a les 19.00 hores, ponència: El Concili Vaticà II expectatives
frustrades i esperança creient, a càrrec d’Antoni Bentué.
• El dijous 16 de febrer, a les 19.00 hores, conferència-col·loqui: Teconologia i fe, La dificultat
de la transcendència en la societat tecnològica, a càrrec de Francesc Grané, Pere Lluís Font i
Josep M. Esquirol.
• El dijous 15 de març, a les 19.00 hores, conferència-col·loqui: Tecnologia i cultura, Les xarxes socials al servei de la vida, a càrrec d’Ignasi Boada, Francesc Canosa i Vicent Partal.
• El dissabte 17 de març, a les 19.00 hores, XIV Simposi de la Fundació Claret: La credibilitat
un repte decisiu per als cristians d’avui. Cal inscripció prèvia.
• El dijous 22 de març, a les 19.00 hores, presentació del llibre Aliment per al desig infinit,
a càrrec de Francesc Grané, Francesc Torralba, Josep M. Rovira i Belloso i el bisbe auxiliar de
Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull.

→→Llibreria Claret - Sala Pere Casaldàliga:
• El dimecres 1 de febrer, a les 19.30 hores, presentació del llibre El bisbe novell. Qui és i què
pensa el prelat de Solsona.
• El dimecres 15 de febrer, a les 19.00 hores, presentació del llibre Records i esperances de
Mons. Jaume Pujol.
FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n
www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org
Telèfon: 934 880 888

Activitats:
• Els dijous 2, 9, 16 i 23 de febrer i 1 de març, curs Claus de lectura de la Bíblia: La violència
en l’Antic testament. Per a més informació consulteu el web.
• Actualitat cultural i religiosa del mes, el dilluns 20 de febrer Ignasi Aragay (sots-director del
Diari Ara); el dilluns 19 de març, Francesc Cano (periodista, professor de la UIC i director del
SIMCOS). Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.
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 18 de febrer, a les 10.00 hores, Recés de Quaresma: L’ésser humà un déu creat,
a càrrec de Marcel Capellades.
• El dissabte 25 de febrer, a les 21.00 hores, Vetlla de pregària, Quaresma.
• El divendres 2 de març, a les 19.30 hores, conferència L’Esperit Sant avui, a càrrec de Víctor
Codina.
MOVIMENT DE PROFESSIONALS CATÒLICS DE BARCELONA
València, 244, 3r
mpcb@ctv.es
Telèfon: 934 871 010

Activitats:
• El divendres 17 de febrer, a les 20.30 hores, trobada trimestral “Divendres en moviment”
sota el títol Crisi econòmica - Crisi de valors: respostes a la crisi del pensament social cristià.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.

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

Activitats:
→→Conferències Quaresmals 2012:
• El diumenge 26 de febrer, a les 19.00 hores, La Sagrada Família: icona de la nova evangelització, a càrrec del Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach (Arquebisbe de Barcelona).
• El diumenge 4 de març, a les 19.00 hores, L’anunci i la pedagogia de la nova evangelització,
a càrrec de Monsenyor Xavier Novell i Gomà (Bisbe de Solsona).
• El diumenge 11 de març, a les 19.00 hores, La nova evangelització a Espanya després de
l’experiència de la Jornada de la Joventut de Madrid, a càrrec del Cardenal Arquebisbe Antonio M. Rouco Varela (Arquebisbe de Madrid).
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça Urquinaona, 11, 2n-2a
urc.confer.es
urc.info@gmail.com
Telèfon: 933 024 367
Fax: 934 123 882

Activitats:
• El dissabte 11 de febrer, a les 10.00 hores, tindrà lloc la jornada de formació permanent La
sexualitat a la llum del missatge moral cristià, a càrrec de Gaspar Mora Bartres.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA NUEVA APOSTÓLICA DE ESPAÑA
Mossèn Josep Bundó, 14-18
www.inaee.org
ina@nak.ch
Telèfon: 934 290 508 - 932 538 046
Fax: 932 538 207

Activitats:
• El diumenge 4 de març, a les 10.00 hores, Servei diví per a difunts.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA PENTECOSTAL MOVIMENT MISSIONER MUNDIAL
Costa Rica, 31
www.mmmespana.org
Telèfon: 931 872 819

Activitats:
• El dimecres 8 de febrer, Aniversari de Dames de l’Església.
• El dissabte 10 de març, Aniversari de joves.
• El divendres 30 de març, Vigília nacional per a una joventut lliure de drogues i per a la infància.
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:
• El diumenge 5 de febrer, a les 11.00 hores, conferència de l’Estaca.
• Els dissabtes 18 de febrer i 24 de març, a les 17.00 hores, activitat per a joves adults solters.
• Els divendres 24 de febrer i 30 de març, a les 20.30 hores, activitat per a adults solters: classes de religió i altres activitats.
• El dissabte 17 de març, a les 17.00 hores, aniversari de la Societat del Socors.
• El dissabte 31 de març, a les 16.00 hores, reunió general de la dones joves; a les 18.00 hores,
conferència general de l’església.
CENTRE DE IOGA VEDANTA SIVANANDA
Cadí, 19, baixos-2a
www.sivananda-dlsbarcelona.org
dlsbarcelona@gmail.com
Telèfon: 607 854 410

Activitats:
• El dissabte 11 de febrer, a les 11 hores, seminari La música tradicional de la Índia (Raga
Sangeet) i el mantra. Una via cap a la meditació i la pau interior, a càrrec de Bhakti Das.
→→ LLOC: Sala d’Actes Integral (carrer Euclides, 11).

DEVAVANI - centre d’estudis de la llengua sànscrita
Duquessa d’Orleans 5-7, entresòl-2a
www.devavani.org
info@devavani.org
Telèfon: 932 802 431

Activitats:
• Els dies 11 i 12 de febrer, i 17 i 18 de març, curs de Sànscrit bàsic. Per a més informació
poseu-vos en contacte amb el centre.
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 22 de febrer, a les 19.30 hores, conferència Viure el temps en pau i llibertat, a
càrrec de Míriam Subirana.
→→ LLOC: Sala Claret (carrer Sant Antoni M. Claret, 45-47 - cantonada Nàpols).

• El dijous 22 de març, a les 19.30 hores, conferència L’art d’alliberar-se de les tensions i les
preocupacions, a càrrec de Guillermo Simó.
→→ LLOC: Espacio Elsa (carrer Marina, 132, baixos)

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

Activitats:
• El dimarts 7 de febrer, a les 19.30 hores, conferència Maria dona de fe, a càrrec de M. Dolors
Oller.
• El dissabte 3 o 10 de març (data per concretar), conferència sobre Budisme, a càrrec de Ricard Rotllan - Thubten Phuntsog.
• El dissabte 17 de març, a les 18.00 hores, conferència Creixement Espiritual.
→→Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.

Sabeu que...

.... A partir de la segona quinzena del mes de febrer l’Ajuntament de Barcelona
farà la convocatòria de subvencions per a projectes d’entitats corresponent a l’any
2012. Caldrà que estigueu atents a la pàgina web www.bcn.cat. Si necessiteu més
informació, podeu contactar amb nosaltres.

