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L’Oficina d’Afers Religiosos em dóna la possibilitat de presentar-me. Possiblement ja haureu rebut la carta de salutació que he
adreçat a esglésies, consells coordinadors i altres grups i persones de l’àmbit religiós; ara ho faig des d’aquesta publicació, amb
el desig de connectar amb tots els seguidors d’aquest Butlletí.
He tingut l’honor de rebre el nomenament per part de l’Alcalde de Director d’Afers Religiosos a la nostra Ciutat. Sabeu que l’any
2000 el President Jordi Pujol em va escollir per crear la Secretaria d’Afers Religiosos del Govern de Catalunya. Aquella experiència
de servei em va portar a descobrir la pluralitat religiosa de Catalunya. Ara, l’àmbit d’actuació se’m concreta a Barcelona, plural i
rica culturalment i amb idèntica diversitat religiosa que la de Catalunya. És per això que intentaré servir a totes les creences en la
convicció que són un bé per a la Ciutat. De ben segur que ens retrobarem amb molts de vosaltres i procuraré ajudar en tot allò
que pugui afavorir una bona relació amb la Casa de la Ciutat.
Els temps que ens toca viure no són senzills. No dic això pensant solament en la crisi econòmica, que també, sinó més aviat en
tots aquells valors humans en què - en un món en el qual sembla que preval l’egoisme, la prepotència i la manca de tolerància i
de respecte - les religions, penso, han de tenir un paper molt principal i responsable en la seva defensa i difusió.
Cal que els poders públics treballem des de l’aconfessionalitat positiva, la qual comporta un reconeixement i una valoració de tot
allò que feu en defensa dels Drets Humans comuns a tots i que a Barcelona volem que siguin visibles en la nostra manera de fer.
Per això, entre d’altres raons, considerem necessària la col·laboració amb les confessions religioses.
Demano que ens ajudeu a fer una ciutat respectuosa amb tothom i rica en convivència, religiosament i culturalment. Barcelona
vol ser acollidora, però a la vegada és gelosa de la seva pròpia identitat, de la qual formeu part i que, sens dubte, enriquiu amb
les vostres aportacions.
Això que diré ara no us és nou - i ho afirmo perquè sé que una gran majoria de creients de les diverses confessions ho penseu
igualment -, tots tenim el dret, d’acord amb la llei de llibertat religiosa, de ser respectats i defensats en la pràctica i professió de
la nostra creença, però, alhora, tots hem de respectar els deures que cal complir en tots els ordres per mantenir un bon nivell de
convivència ciutadana.
Em poso doncs a la vostra disposició per tal d’atendre-us en tot allò que, des de la Regidoria de Dona i Drets Civils, puguem fer
per tal de mantenir una bona relació de col·laboració en l’àmbit de competències pròpies de l’Ajuntament. Des de l’Oficina d’Afers
Religiosos us seguiran atenent i assessorant, i seguiran duent a terme la relació habitual que molts hi manteniu; ara però, a més,
compteu amb la importància que l’Alcalde ha volgut donar al fet religiós i que s’ha concretat en la responsabilitat que ja exerceixo
des del passat primer de gener.
Ignasi Garcia i Clavel
Director d’Afers Religiosos
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L’entrevista...
ESGLÉSIA EVANGÈLICA MENNONITA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 26-28
Telèfon: 934 292 704					
www.menonitas.org 				

José Luis Suárez
Pastor

1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
L’església mennonita té el seu origen al segle XVI, en el
context de la Reforma de Martí Luter, on un grup de gent
anomenats “anabaptistes” o rebatejadors, van començar
a pensar que calia fer canvis encara més grans. El primer
d’aquests canvis havia de ser la separació entre Església
i Estat, de manera que tothom pogués tenir les seves
pròpies creences independentment del país on hagués
nascut. El segon, que el bateig s’havia d’administrar a
persones adultes, que fossin conscients de la seva fe, i no
abans. I el tercer, un gran interès en la cultura de pau i de
la no-violència, treballant en la construcció de ponts, en
les relacions entre la gent, tant de diferents religions com
de diferents cultures. Aquesta és l’herència que ha rebut la nostra església.
Avui dia hi ha dues esglésies menonites a Barcelona. A la nostra comunitat som actualment quaranta-nou
membres. Considerem membres les persones compromeses amb l’església, tot i que també hi ha persones que assisteixen amb més o menys assiduïtat. En total som unes seixanta persones.

2.

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

Crec que la nostra església té dues característiques importants: el foment de la cultura de la pau i el treball per als marginats, el compromís amb els més necessitats. En aquesta línia, tenim un edifici de més
de tres segles al costat de l’església que és la seu de la Fundació Mennonita. Allà vam instal·lar-hi una
residència d’ancians que va estar en funcionament durant vint-i-cinc anys. Fa un temps vam haver de
tancar-la perquè les normatives havien canviat i no podíem adequar el local, i actualment la utilitzem com
a casa d’acollida puntual per a famílies amb necessitats econòmiques i situacions especials, persones de
pas, etc. També tenim la Diaconia de Pau i Mediació, des d’on organitzem seminaris i formacions sobre
resolució de conflictes, fem mediació de grups, etc. I també estem compromesos amb el Centre Unesco
de Catalunya en diàleg interreligiós, formacions... Crec que davant del conflicte no es pot fugir, fer veure
que no existeix, sinó que cal treballar-lo.
Una altra cosa que ens caracteritza com a comunitat és la importància que donem a les relacions. Per a
nosaltres l’església no és un lloc on anar, escoltar i marxar, sinó que és com una gran família. Fem festes,
sortides, i tenim una relació estreta entre nosaltres. Per exemple, l’any passat vam organitzar un mercadillo solidari: tothom va portar coses que tenia a casa i que no utilitzava per vendre-ho als veïns i després
vam organitzar un dinar comunitari.

3.

Expliqui’ns quines activitats fan...

Els diumenges celebrem el culte, que és molt participatiu. Fem la lloança, on tothom participa amb cançons, l’ensenyança i ,després, tenim un temps de diàleg per poder parlar entre tots, compartir els nostres
punts de vista i experiències en una mena de col·loqui. Mentrestant els nens i els joves també fan les
seves activitats. Entre setmana també fem formació bíblica. A més a més, organitzem tallers de formació
sobre diversos temes: gestió de conflictes, cultura de pau i altres, per exemple ara estem treballant sobre
l’eneagrama. També fem sortides i trobades amb altres comunitats mennonites.
Una de les activitats més importants són les reunions dels líders de cadascuna de les diferent àrees de
l’església (infantil, lloances, pastoral, etc.) per intercanviar vivències i posar en comú. Les tasques són compartides. Per exemple ara no tenim pròpiament un pastor sinó un equip pastoral que està format per tres
persones, dos homes i una dona, que treballen al davant de la comunitat. El culte el presideixen diferents
persones, no sempre la mateixa.

4.

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

Durant el segle XVI els anabaptistes van tenir molts problemes, tant amb la comunitat catòlica com amb
la protestant. Eren perseguits, els cremaven les seves esglésies... Per a ells el diàleg era molt important i
per això se’ls va anomenar “creadors de ponts”. Nosaltres intentem fer el mateix aquí. Mantenim diàleg
tant amb protestants, dels quals som part, com amb catòlics i oferim una obertura total a tota la gent i al
barri, des de sempre. L’església mennonita va aparèixer a Espanya sobre els anys 80, paral·lelament aquí
a Barcelona, amb la nostra comunitat, i a Burgos. Actualment hi ha nou esglésies a diverses ciutats: les
dues d’aquí Barcelona, la de Burgos, una altra a Vigo, tres a Madrid, una a Granada i una altra a Màlaga. La
nostra església va néixer sobre l’any 1982 o 1983, com un punt de treball de missioners nord-americans.
En aquells moments jo vivia a Brussel·les i volia tornar a Espanya, i per això em van oferir participar a l’església, ja que era autòcton, i m’hi vaig integrar com a pastor. En un inici els membres de la comunitat eren
la majoria del sud d’Espanya però ara hi ha gent de diversos llocs i ens expressem i fem les lectures tant
en castellà com en català, cadascú amb la llengua amb què se sent més còmode.

5.

Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?

Part del meu temps treballo al Consell Evangèlic, i allà tenim el GTER, un grup de contacte amb altres religions. No tenim cap problema, al contrari, quan hi ha possibilitat de col·laborar, allà estem. Jo sé que hi ha
molts grups diferents on la diversitat és un problema però nosaltres, per la nostra història i les tasques que
fem és una normalitat. Som una comunitat d’acollida, tenim les portes obertes. Avui dia tenim algunes
persones de Llatinoamèrica a la comunitat, de Xile, Argentina i Veneçuela. Jo mateix sóc un rodamón, he
viscut en llocs molt diferents i amb gent molt diversa i m’hi sento còmode.

6.

Fan vida de barri?

Quan fem activitats convidem els veïns. Tenim bona relació amb l’associació de veïns i aquí al costat hi ha
el seminari Martí-Codolar amb els que tenim molt bona relació i on a vegades fem recessos. Fa un parell
d’anys ens van convidar a participar en un seminari que estaven organitzant sobre ecumenisme. Els membres de l’església provenen de diferents territoris de la ciutat, n’hi d’aquí del Carmel, però també d’altres
barris més allunyats.

ManuelEgea
Pérez
Browne ...
recomana ...
Emilio
recomana

Revista: DIALOGAL
Edició: El Ciervo 96 S.A.
Revista trimestral

“Dialogal” és el concepte que Raimon Panikkar oposava a “dialèctic”. Vol dir pensar que la veritat no és monopoli de ningú sinó que es troba una mica a tot arreu; reconèixer que no és
absoluta sinó que depèn de molts factors relacionats. També és el principi que ara fa déu anys
va donar nom a la nostra revista –avui encara la única en tot l’Estat especialitzada en diversitat
religiosa i diàleg interreligiós- i que ha inspirat la seva tasca al llarg dels seus, fins ara, quaranta
números trimestrals.
Dialogal va néixer fruit de la trobada afortunada entre l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, dedicada a difondre localment els principis de la UNESCO en matèria de religió i inspirada pel propi Panikkar, i l’editorial “El Ciervo”, fundada per un grup de periodistes creients i
humanistes, al capdavant dels quals la parella Llorenç Gomis i Roser Bofill. El repte, i alhora, la
clau per superar-lo amb èxit, ha estat justament aquesta combinació, d’una banda, de la difusió
d’uns missatges positius molt determinats i intencionats (una definició àmplia de religió –no
limitada a les creences tradicionals o teistes- i una defensa de la tolerància, com a reconeixement, respecte i estima de l’altre imprescindibles per a un mateix) amb, d’altra banda, l’elaboració d’un producte autènticament periodístic, és a dir que sigui honest, crític, divulgador...
En vistes a aquest equilibri, la revista intenta contribuir a que les diferents creences i conviccions presents en la nostra societat siguin una mica més properes entre elles, però sense renunciar a denunciar les seves pràctiques i derives negatives. I ho fa, principalment, a través de
les persones que viuen aquestes religions i filosofies i, sobretot, de la major diversitat possible
d’entre elles: homes, dones, gent gran, joves, líders, bases, estudiosos, practicants, progressistes, conservadors...
I és que a Dialogal l’experiència ens ha convençut d’una altra cosa que també deia Panikkar: hi
ha tantes persones com religions. Benvingudes siguin totes.
										

										
Manuel Pérez Browne
					
						
director
							
DIALOGAL, Quaderns de l’Associació UNESCO 		
										
per al Diàleg Interreligiós
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Ridvan (9è dia)

Sant Jordi (23 d’abril)

1

Setmana Santa (de l’1 al 8 d’abril, calendari grgorià): Des del Diumenge de Rams (entrada a Jerusalem) fins a Pasqua (resurrecció de Jesús), amb el Dijous Sant (últim sopar), Divendres Sant (crucifixió) i
Dissabte Sant (vetlla pasqual).

1

Rama Navami: Naixement de Rama, avatar de Vixnu.

4

Xing Ming: Festival de la llum. Visita i neteja de les
tombes familiars.

5

14 de Nissan: Commemoració per part dels testimonis cristians de Jehovà de la mort de Jesucrist,
recordant el seu últim sopar amb una celebració
vespertina.

6

Commemoració de l’establiciment oficial de
l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies
a l’estat de Nova York per part de Joseph Smith
(1830).

7

Pessáh: Festa dels pans àcims, commemora
l’alliberament dels fills d’Israel de l’esclavitud
d’Egipte i el seu èxode (les festes jueves comencen
sempre la vetlla del dia anterior).

7

Anunciació (calendari julià): Festa ortodoxa de
l’anunci fet a Maria del naixement de Jesús.

8

Setmana Sant ortodoxa (del 8 al 15, calendari julià).

29

8

Naixement de Buda Gautama: El -563 (festa mahayana).

8

Dia Internacional del Poble Gitano: Des del 1971,
commemoració del reconeixement del poble gitano a l’ONU, i de l’elecció de la bandera i l’himne (el
Gelem-Gelem) gitanos.

8

Any Nou theravada 2556 després de l’extinció de
Buda l’any 544.

14

Baisakhi: Festa de la fraternitat sikh (khalsa).

21

Ridvan (del 21 d’abril al 2 de maig): Primer dia de
les festivitats de Ridvan per celebrar la Declaració
de Bahá’u’lláh el 1863 a Bagdad.

23

Sant Jordi: Dia del llibre i la rosa.

Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya
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Ascensió de Bahá’u’lláh

1

Festa del Treball: Festa internacional del treball i
de la lluita sindical (origen: Chicago, 1886).

1

Beltane: Festa pagana de la fertiliat de la terra, els
animals i les persones.

6

Vesak / Visakha: Dia de Buda, principal festa theravada del naixement, la il·luminació i l’extinció de
Buda.

17

Ascenció (24 de maig, calendari julià): Festa catòlica (traslladada al diumenge següent) i ortodoxa de
l’elevació de Jesús prop de Déu, després de 40 dies
d’aparicions.

23

Declaració del Báb (1848): Aniversari de la proclamació del precursor del Bahá’u’lláh.

27

Xavuot (27 i 28 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
(les festes jueves comencen sempre la vetlla del
dia anterior).

27

Pentecosta (el 3 de juny, calendari julià): Do de
l’Esperit de Déu als apòstols i a l’Església, seguit
del diumenge de la Trinitat. Gran festa en totes les
tradicions crisitanes.

Ortodòxia: festa de la Trinitat, seguida, el 4 de
juny, del Do de l’Esperit a l’Església.

29

Ascensió de Bahá’u’lláh: Commemoració de la
mort de Bahá’u’lláh, el 29 de maig de 1892 a Bahji,
prop d’Akko (Israel).

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

L’agenda...
AUDIR - associació unesco per al diàleg interreligiós
Nàpols, 346. 1r
www.audir.org
secretaria@audir.org
Telèfon: 934 576 980
Fax: 934 575 851

Activitats:
• El dimecres 18 d’abril, a les 19.00 hores, tindrà lloc la presentació del vídeo-text sobre la
figura d’Abraham, realitzat pel Grup de Diàleg Interreligiós Abrahàmic de l’Associació UNESCO
per al Diàleg Interreligiós. Entrada gratuïta.
CENTRE CULTURAL LA CASA ELIZALDE
València, 302
www.casaelizalde.com
casaelizalde@casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Fax: 934 875275

Activitats:
• Els dimecres a partir del 18 d’abril, a les 20.00 hores, curs L’Islam polític: de Mahoma als
Germans Musulmans, a càrrec de Nazanín Amirian.
• Els dimarts a partir del 24 d’abril, a les 20.00 hores, curs Història sagrada en l’art: herois i
heroïnes de l’Antic Testament, a càrrec de Joan Astorch.
CASA ESLAVA
Provença, 529, 4t-1a
www.casaeslava.cat
info@casaeslava.com
(Imprescindible cita prèvia)

Activitats:
• El dijous 24 de maig, a partir de les 10.30 hores, tindran lloc les Jornades Constantí: precursor de la diversitat religiosa. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.
→→ LLOC: Llibreria Claret (Roger de Llúria, 5).

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 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:
→→Del 30 d’abril i fins al 21 de maig, tots els dilluns a les 19.30 hores, Marguerite Porète, el
radicalisme de la no-dualitat, a càrrec de Xavier Melloni.
→→Del 19 d’abril i fins al 24 de maig, tots els dijous a les 19.30 hores, Què és la mística?, a càrrec
de Francesc Torradeflot.
→→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 21 i 22 d’abril, Silenci i coneixement de si mateix, amb El núvol del no
saber, a càrrec de Teresa Guardans.
XARX@NTONI - xarxa comunitària de sant antoni
Manso, 24-28, interior d’illa
www.xarxantoni.net
info@xarxantoni.net

Activitats:
• El dijous 12 d’abril, a les 19.30 hores, tindrà lloc la presentació de la Guia de centres de culte
del barri de Sant Antoni. Cal confirmar assistència enviant un correu electrònic.
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:
• De dilluns a divendres, a les 7.00 hores; els dijous a les 20.15 hores Pràctica de meditació
Zen.
• Del 4 al 8 d’abril, Zanzekai, a càrrec de Berta Meneses (Sant Esteve de Palautordera).
• El dimenge 15 d’abril, Meditació Zen per a joves (Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri, Barcelona). Consulteu horaris.
• Del 20 al 22 d’abril, Introducció a la meditació Zen, a càrrec de Berta Meneses (Manacor).
• Del 27 al 29 d’abril, Introducció a la meditació Zen, a càrrec de Berta Meneses (Lleida).
• Del 4 al 6 de maig, Introducció a la meditació Zen, a càrrec de Berta Meneses (Hostalets de
Balenyà).
• El diumenge 6 de maig, a les 10.30 hores, Tallers de meditació per a nens (Casa d’Espiritualitat
Sant Felip Neri, Barcelona).
• El diumenge 13 de maig, Zanzekai, a càrrec de Berta Meneses.
• Del 18 al 20 de maig, Introducció a la meditació Zen, a càrrec de Berta Meneses (Sant Esteve
de Palautordera).
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:
• Del 5 al 8 d’abril, Curs-Recés de cap de setmana, a càrrec del Vble. Lama Lobsang Tsultrim.
• Esl dies 28 i 29 d’abril i 26 i 27 de maig, a partir de les 11.00 hores, Recés de lloances a les
21 Tares. Entrada gratuïta.
• De l’11 al 13 de maig, Curs de cap de setmana, a càrrec del Vble. Lama Lobsang Tsultrim.
CENTRE BUDISTA PADMA LING
Sant Pere Més Alt, 68, 3t
www.padmaling.org
ripa@padmaling.org
Telèfon: 932 681 161 - 679 137 979

Activitats:
• El divendres 27 d’abril, a les 19.00 hores, tindrà lloc la conferència Guarir el món on vivim, a
càrrec de Gyetrull Jigme Rinpoché.
→→ LLOC: Centre Cultrual Casa Elizalde (València, 302).

• Els dies 28 i 29 d’abril, Seminari Guesar Airado. Per a més informació consulteu el web.
→→ LLOC: Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321).

CENTRE DOJO ZEN DE BARCELONA
Tordera, 18, baixos-2a
www.zen-barcelona.com
dojo@zen-barcelona.com
Telèfon: 635 961 721

Activitats:
• Del dissabte 7 al dilluns 9 d’abril, Sesshin de Pasqua, al Temple Zen Nujo Nyusanji (sud de
França). Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.
• El dissabte 5 i diumenge 6 de maig, a les 8.00 hores, Sesshin a Barcelona, a càrrec del mestre
Keisen.
• 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 21 d’abril i 19 de maig, a les 11.00 hores, Iniciacio a la pràctica zen.
• Del 4 al 6 de maig , Recés de meditació a Barcelona, dirigit per Guy Mokuho Mercier. 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
• Del 6 al 8 d’abril, Sesshin (Lluçà) i Taller Dharma. Preu: 80 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 5 d’abril, a les 20.00 hores, conferència “Essència de la filosofia budista i com
aplicar-la en el dia dia”, a càrrec del Vble. Khandro Rinpoché.
• El divendres 6 d’abril, a les 20.00 hores, Puja de Lluna Plena, dirigida pel Ven. Thubten Wangchen.
• El dimecres 25 d’abril, a les 20.00 hores, Aniversari del Panchem Lama (cerimònia de Llarga
Vida i projecció del documental Kingdom of the lost Boy).
CASAL LOIOLA
Balmes, 138
www.casalloiola.org
info@casalloiola.org
Telèfon: 934 156 434

Activitats:
• Els dijous 12 d’abril i 3 de maig, 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:
• Del 5 al 7 d’abril, Recés de Setmana Santa a la ciutat. Per a més informació poseu-vos en
contacte amb l’entitat.
• El dissabte 14 d’abril, 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:
• Els dimarts a partir del 17 d’abril i fins al 29 de maig, a les 20.30 hores, curs Lectura orant de
la paraula, a partir de textos del Nou Testament, a càrrec de Javier Velasco. Per a més informació contacteu amb el centre.
CENTRE PASSATGE
Passatge Mercader, 13
www.centrepassatge.entitatsbcn.net
passatge@centrepassatge.com
Telèfon: 932 151 599

Activitats:
• Del 5 al 8 d’abril, Pasqua a Begues. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.
CRISTIANISME AL SEGLE XXI
Via Augusta, 228, baixos
www.cristianismexxi.cat
cristianismexxi@cristianismexxi.cat
Telèfon: 634 846 987
Fax: 932 412 577

Activitats:
• El divendres 27 d’abril, a les 19.00 hores, presentació del llibre del VII Congrés Els valors davant l’impacte de les noves tecnologies. Hi intervindran Jordi Porta, Joel Cortès i Casimir Martí.
→→ LLOC: Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla Catalunya, 10).

• El dissabte 5 de maig, a les 11.00 hores, Quarta trobada d’Espai obert “Una altra manera de
fer església”, a càrrec de Joan Godayol (bisbe emèrit d’Ayaviri - Perú)
→→ LLOC: Sala d’Actes de l’Institució Cultural del CIC (Via Augusta, 205).

DELEGACIÓ DIOCESANA DE MISSIONS
Bisbe, 5
http://misionesbarcelona.blogspot.com
ddmissions5112@arqbcn.org
Telèfon: 932 701 014

Activitats:
• El diumenge 29 d’abril, celebració de la campanya de les Vocacions Natives “Maria encoratja la vocació de la missió”. Per a més informació contacteu amb l’entitat.
FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n
www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org
Telèfon: 934 880 888

Activitats:
• El dimarts 10 d’abril, a les 19.00 hores, presentació del llibre Amb Déu o Sense, quaranta
cartes creuades de Francesc Torralba i Vicenç Villatoro. Entrada lliure, aforament limitat.
→→ LLOC: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Valldonzella, 12).

• Del 12 d’abril al 10 de maig cicle de conferències El Concili Vaticà II, 50 anys després. Ponents: Josep M. Rovira Belloso, Antoni Matabosch, Sebastià Taltavull, Armand Puig, Joan Planellas, Ignasi Fossas, Salvador Pié. Taula rodona el dijous 10 de maig amb Josep Escós, Luis Foix,
Teresa Forcades i Jordi Rigol. Es requereix inscripció prèvia (40 euros, estudiants 20 euros). Per
a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.
→→ LLOC: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Valldonzella, 12).

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 divendres 20 d’abril, a les 19.30 hores, conferència Aprendre a viure, a càrrec de Josep M.
Rambla. Les vespres s’avançaran a les 19.00 hores.
PREGÀRIA ITINERANT DEL IV DIUMENGE
vallromanes80@gmail. com
millan@eulaliaquer.cat

Activitats:
• Cada quart diumenge de mes pregària amb lectures, cants i silencis de 18.00 a 19.00 h.
→→El diumenge 22 d’abril a la Parròquia de Maria Mitjancera de Totes les Gràcies (Entença, 200).
→→El diumenge 27 de maig a l’església de les Franciscanes Missioneres de Maria (Llorer, 9).

TEMPLE DEL SAGRAT COR DE JESÚS DEL TIBIDABO
Plaça del Tibidabo, 5
www.templotibidabo.org
dir.tibidabo@salesians.info
Telèfon: 934 175 686 - 934 174 904
Fax: 934 340 190

Activitats:
• De l’1 al 8 d’abril celebració de la Setmana Santa. Per a més informació consulteu el web.
ESGLÉSIA ADVENTISTA DEL SETÈ DIA - URGELL
Comte d’Urgell, 133
Telèfon: 934 533 136

Activitats:
• El dissabte 28 d’abril, a les 19.00 hores, Madrigals anglesos del segle XVII i músiques nordamericannes del segle, a càrrec del Cor Contrapunto Vocale.
• El dissabte 19 de maig, a les 19.00 hores, Música sacra luterana del segle XVII, a càrrec de
l’Schola Cantorum Universitaria Barcinonensis.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA PENTECOSTAL MOVIMENT MISSIONER MUNDIAL
Costa Rica, 31
www.mmmespana.org
Telèfon: 931 872 819

Activitats:
• Del 7 al 19 de maig, curs intensiu Teológic: Panorama Bíblic, dirigit pel Supervisor Missioner
d’Estats Units.
ACAT - acció dels cristians per a l’abolició de la tortura
Anglí, 55
http://acat.pangea.org/
acat@pangea.org
Telèfon: 932 038 915
Fax: 932 034 830

Activitats:
• El dissabte 21 d’abril, a les 10.00 hores, celebració del 25è aniversari d’ACAT: acte públic
sota el títol Hi ha tortura avui? (ponents: Jorge del Cura, Vicent Partal, Gemma Calvet, Jorn
Mirena Landa i Santiago Vidal).
→→ LLOC: Aula 1 del CCCB (Montalegre, 5).

ACGIL - Associació Cristiana de Gais i Lesbianes
Verdaguer i Callís, 10
www.acgil.org
info@acgil.org
Telèfon: 696 758 235

Activitats:
• Taller: “Espiritualitat fora de l’armari” (Casal Lambda, carrer Verdaguer i Callís, 10):
El dilluns 16 d’abril, a les 19.30 hores.
El dissabte 5 de maig, a les 10.00 hores (recopilatori de sessions).
El dilluns 21 de maig, a les 19.30 hores.
• El dimarts 24 d’abril, a les 19.30 hores, Pregària.
→→ LLOC: Església Evangèlica de Barcelona – Centre (Tallers, 26).

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 1 d’abril, a les 14.00 hores (sessió en diferit) i a les 18.00 hores(sessió en directe), conferència general de l’església.
• El divendres 25 de maig, a les 20.30 hores, activitat per a adults solters: classes de religió i
altres activitats.
• El dissabte 12 de maig, a les 17.00 hores, activitat per a dones de la Societat del Socors
“Capacitació pràctica sobre genealogia”.
CONSELL ISLÀMIC CULTURAL DE CATALUNYA
Nou de Sadurní, 9, baixos
www.consellislamic.org
consellislamic@hotmail.com
info@consellislamic.org
Telèfon i Fax: 933 010 831

Activitats:
• El diumenge 1 d’abril, a les 14.00 hores, Pregària per la pluja. Per a més informació poseuvos en contacte amb l’entitat.

COMUNITAT JUEVA BET SHALOM
Pérez Galdós, 23
www.betshalom.cat
info@betshalom.cat
Telèfon: 696 810 863

Activitats:
• El divendres 6 d’abril, a les 20.00 hores, Sopar i Seder de Pessáh. Per a més informació contacteu amb l’entitat.
ATEUS DE CATALUNYA
Daoiz i Velarde, 30-32
http://ateus.org
info@ateus.org
Telèfon: 696 505 636

Activitats:
• Els divendres 13 d’abril i 4 de maig, Tertúlia dels ateus. Per a més informació poseu-vos en
contacte amb l’entitat.
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 11 d’abril, a les 19.30 hores, conferència La bellesa de la personalitat espiritual,
a càrrec de Marta Matarín.
→→ LLOC: Sala Claret (carrer Sant Antoni M. Claret, 45-47 - cantonada Nàpols).

• Els diumenges 15 d’abril i 20 de maig, a les 18.10 hores, Meditació Mundial per la Pau.
FEDERACIÓ PER LA PAU UNIVERSAL
Roger de Flor, 282
www.upf.org
barna@upf-spain.org
Telèfon: 931 153 308

Activitats:
• Els dilluns, a les 19.00 hores, curs El Principi Diví. Cal confirmació prèvia (655 494 758).

Sabeu que...

.... En acabar l’any 2011 hi havia a Barcelona 471 centres de culte de 13 tradicions
religioses diferents. D’aquests, més de la meitat pertanyen a l’església catòlica i
gairebé una tercera part són esglésies evangèliques. Segueixen, a molta distància i
en aquest ordre, els centres budistes, els oratoris islàmics i les sales del Regne dels
testimonis de Jehovà.

