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AFERS RELIGIOSOS I ACCIÓ DE GOVERN
El passat dia 15 de maig, la regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, va presentar a la Comissió de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona una Mesura de Govern per al reconeixement del fet religiós, la
garantia de la llibertat religiosa i la millora de les relacions entre les comunitats religioses i l’Ajuntament de Barcelona.
Per aconseguir aquests objectius, es posaran en marxa tot un seguit d’actuacions:
- Es crea la figura de la Direcció d’Afers Religiosos per tal de mantenir, augmentar i potenciar les relacions amb els
centres, grups i comunitats de la ciutat.
- S’impulsarà la relació institucional fluida i continuada amb els responsables de les religions establertes a Barcelona,
així com amb les federacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit religiós.
- Es configurarà un model de coordinació i col·laboració amb els diversos òrgans municipals i amb els districtes per a
la gestió de totes les qüestions que afectin la relació entre les entitats religioses i l’Ajuntament.
- Es canviarà d’ubicació l’Oficina d’Afers Religiosos cap a un espai més cèntric i accessible i s’ampliaran les seves funcions perquè de manera proactiva afavoreixi la relació entre les entitats religioses i el teixit veïnal i comercial.
- Es potenciarà la relació institucional amb els organismes de caire estatal i internacional que tinguin una especificitat
en el tractament del tema religiós.
- Es vetllarà per l’acompliment dels acords internacionals entre l’Estat i la Santa Seu de l’any 1979, en tot el que sigui
de competència municipal, així com dels acords del 1992 entre l’Estat i la Federació d’Entititats Religioses Evengèliques d’Espanya, la Comissió Islàmica d’Espanya i la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya.
- Es consolidarà la coordinació i col·laboració amb la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya
en tot el que pugui ser d’interès comú i es millorarà la relació amb el Ministeri de Justícia per tal de fer el seguiment
del Registre d’Entitats Religioses.
Podeu consultar el text complet de la Mesura de Govern en aquest enllaç.

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 D’ESTUDIS DE BUDISME TIBETÀ, NAGARJUNA BARCELONA
Carrer Rosselló, 298, principal-2a
Telèfon: 93 457 07 88				
www.nagarjunabcn.org
info@nagarjunabcn.org					

Vble. Marga Echezarreta Eizmendi
Directora

1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
Nagarjuna Barcelona, Centre d’Estudis de Budisme Tibetà, és un
centre budista de la tradició Mahayana, més coneguda com a tradició tibetana, que es basa en les creences fonamentals definides
en els Quatre Postulats filosòfics, que són els quatre aspectes de la
realitat que Buda va descobrir fa 2.600 anys aproximadament:
1.Tot fenomen compost és transitori
2.Tot fenomen està buit d’existència inherent
3.Tot fenomen és insatisfactori per naturalesa
4.Nirvana (alliberament espiritual) és pau
Com a elements de referència tenim els Tres Cistells (corpus de textos budistes), el Kangyur, que són els textos dels ensenyaments de
Buda, i el Tengyur, que són els comentaris de tots els textos que conté el Kangyur.
Quant a celebracions, la més destacada és la Saka Dawa (el cinquè més del calendari tibetà), coneguda també
com la festa de Vesak. Es celebra també l’any nou tibetà, l’aniversari de S.S. el Dalai Lama. I, com elements
simbòlics, tenim els tres girs de la roda del Dharma.
Ens reunim cada dia de la setmana i tres caps de setmana cada mes en el nostre centre, que esta ubicat al carrer Rosselló, 298 principal 2a, en una sala que fem servir per les diverses activitats. A més a més, regularment,
fem retirs en un centre de l’organització de la que som membres, FPMT (Fundació per a la Preservació de la
Tradició Mahayana), i que es troba al Parc Natural del Montseny.
En total som cinquanta-dos socis i, a més, comptem amb prop de cent estudiants que participen en les diferents activitats que ofereix el centre.

2.

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

L’element que caracteritza el budisme, és el que Buda va ensenyar: la vacuïtat.
El que em va sorprendre molt en apropar-me al budisme va ser que no feien proselitisme. Vaig preguntar per
quina raó, i em van respondre que si algú té causes per ser budista, en trobar-se amb la condició (un centre budista, mestre, etc) aquestes causes fructifiquen. En canvi, per molt que volguem que algú practiqui el budisme,
si no té les causes, és inútil pretendre que el budisme li serveixi en el seu camí espiritual. Fins i tot, Sa Santedat
el Dalai Lama aconsella que es practiqui la religió que cadascú hagi viscut culturalment i que només en el cas
de que no li serveixi provi el budisme.

3.

Expliqui’ns quines activitats fan...

Tenim dos tipus d’activitats, les que són habituals i estables i altres que són esporàdiques.
Per exemple, tenim cursos graduals de meditació per a persones interessades en el budisme i també per aquells
que només volen aprendre les tècniques de meditació. Oferim espais de pràctica de meditació guiada. La gent
que vol aprofundir en la filosofia budista disposa de cursos programats a partir d’experiències pedagògiques
que s’han anat fent en els centres de la FPMT, adequats a la metodologia occidental. Organitzem retirs que es
realitzen fora de la ciutat. Tres dies a la setmana es pot practicar ioga. Col·laborem amb diversos organismes
que promouen el diàleg interreligiós, participem en xerrades i acollim estudiants i escoles per informar-los sobre el budisme i les seves tècniques. També prestem ajuda psicològica a malalts, familiars de moribunds i tots
aquelles persones que, per diversos motius, busquen el suport del personal capacitat. Proporcionem les pràctiques rituals i les cerimònies especifiques per a estudiants avançats. Posem en contacte els nous estudiants
amb els antics que estiguin fent una tasca humanitària amb altres entitats. Les activitats del centre funcionen
gràcies a un equip de voluntaris que ofereixen aquest servei a la comunitat i, així, desenvolupen l’altruisme i
faciliten a altres estudiants l’accés a les activitats que es fan al centre.
Tanmateix, l’activitat més important és rebre ensenyaments de mestres qualificats, investigar sobre aquests
ensenyaments i meditar per integrar-los i poder-los experimentar en la vida quotidiana. I no vull deixar d’anunciar una activitat per als dies 2, 3 i 4 de novembre de 2012, que serà molt important per nosaltres. Es tracta
d’una exposició de les relíquies de Buda i d’altres mestres realitzats, amb l’objectiu d’expandir l’amor bondadós
i la pau en el món.

4.

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

El centre Nagarjuna esta afiliat a la FPMT, una fundació que té cent seixanta centres arreu del món, fundada
per Lama Yeshe i dirigida actualment per Lama Zopa Rimpotxé, que segueix els desitjos de S.S. el Dalai Lama.
En els anys setanta, un grup d’estudiants espanyols van convidar aquests lames a l’Estat i, en els anys vuitanta,
van crear Nagarjuna Barcelona. L’any 2003 es va unir amb el centre Vajrayogini, centre de la FPMT ubicat a
Barcelona des del 2000. Durant més de trenta anys de trajectòria el centre Nagarjuna ha jugat un paper molt
important en el creixement del budisme a Barcelona.

5.

Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?

Valoro molt positivament el tractament que s’està donant a la diversitat religiosa i de creences a la ciutat de
Barcelona. En aquest sentit, la nostra col·laboració amb les diverses entitats és molt bona en tots dos sentits,
tot i que, per manca de temps, ja que tots els que participem en el centre som voluntaris, rebem moltes invitacions a actes als quals no podem assistir. Però hi participem sempre que podem i ens semblen molt adequats
perquè s’aconsegueixen els objectius que es plantegen.

6.

Fan vida de barri?

Coneixem la gent del barri que assisteix al nostre centre, però també hi ha molta gent que ve d’altres barris i
també de fora de Barcelona. Oferim la possibilitat de que acudeixin a les nostres activitats i participin de les
classes de ioga o de meditació i vegin per si mateixos els beneficis que els puden aportar qualsevol d’aquestes
activitats
Demanaríem que continuem respectant-nos i gaudint de la coexistència pacífica com hem fet fins ara.

DanielaEgea
Rosenfeld
recomana
...
Emilio
recomana
...

Festival de Cinema Jueu de Barcelona
(FCJBCN)
Del 5 al 10 de juny de 2012
http://www.fcjbarcelona.org/

El Festival de Cinema Jueu de Barcelona (FCJBCN) arriba a la 14a edició, del 5 al 10 de juny d’aquest any,
fidel al lema que el defineix: Cinema Obert de Ment.
La programació del FCJBCN d’aquest any gira entorn de la identitat. La recerca, l’assimilació i les conseqüències de la identitat individual i col·lectiva. Una qüestió que el FCJBCN 2012 planteja de manera
concreta, lligada la vida judaica, però que és un tema d’abast universal.
D’aquí que la selecció de pel·lícules estigui oberta a diverses maneres de viure el judaisme, des de l’ortodòxia fins a l’absència de fe religiosa, tant a Israel com en altres països. Oberta també a revisar diferents èpoques de la història dels jueus, disseminats arreu del món, més enllà de l’Holocaust però sense
oblidar-lo.
Ara bé, la proposta del FCJBCN ofereix bon cinema d’autor adreçat a tot el públic, que té ocasió de veure
pel·lícules que en la seva majoria no arriben a les pantalles comercials del país. Estem parlant, doncs, de
cinema obert a tots els gèneres cinematogràfics, amb produccions independents de ficció, documental
i curtmetratge, amb directors consagrats i òperes primes.
A tall d’exemple, la 14a edició comptarà amb la directora Anna Justice per presentar el seu darrer film,
Remembrance, on un passat irresolt encalça la protagonista, fent trontollar la seva nova identitat. També
s’estrenarà Footnote, la darrera producció de Joseph Cedar, que explora les identitats contraposades
d’un pare i un fill ja adult, tot incidint en les complexitats de l’ego, la rivalitat professional i la dinàmica
familiar.
I entre les òperes primes, cal esmentar Let My People Go! de Mikael Buch, una comèdia d’embolics
familiars, amorosos i transnacionals, amb Carmen Maura fent de mare d’un gai parisenc, així com el
curtmetratge Beatle Jew. Parte 1: El Último Guardián, una recerca dels avantpassats, amb guió de Daniel
Wagensberg, dirigit per Federico Szarfer.
Resumint, el FCJBCN 2012 proposa sis dies oberts al debat i la reflexió, dotze pel·lícules per plorar i riure
i, sobretot, per gaudir veient cinema.
							
								
			

Festival de Cinema Jueu de Barcelona		
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Dia Internacional de
Suport a les Víctimes de
la Tortura

3

Pentecosta (ortodoxa): Festa de la Trinitat, seguida,
el 4 de juny del Do de l’Esperit a l’Església.

21

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

4

Poson: Festa de l’arribada del budisme a Sri Lanka
(data pendent de la confirmació oficial).

23

Tuan Yang Chien Duanwujie: Tradicional cursa de
vaixells decorats amb forma de drac.

4

Sangyepa / Saka Dawa: Al Tibet, il·luminació i Paranirvana de Buda.

24

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

5

Dia Mundial del Medi Ambient: Establert per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1972.
El Dia Mundial del Medi ambient és un dels principals vehicles pels quals l’Organització de les Nacions Unides estimula la sensibilització mundial entorn del medi ambient i intensifica l’atenció i l’acció
política.

7

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

10

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

17

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

20

Dia Mundial de les Persones Refugiades: Dia dedicat a conscienciar sobre la situació de les persones
refugiades arreu del món. Establert per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 4 de desembre de
l’any 2000.

Festiu a Catalunya, on es celebra la revetlla de Sant
Joan, la nit del 23 de juny.

26

Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la
Tortura: L’Assemblea General de les Nacions Unides va acordar l’any 1997 la celebració cada 26 de
juny del Dia Internacional de Suport a les Víctimes
de la Tortura amb la finalitat de dirigir l’atenció
mundial cap a la necessitat de posar fi a la tortura
i ajudar a les víctimes.

Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya
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Asala: Festa Theravada del primer sermó de Buda
en un parc proper a Benarès a l’inici de tres mesos
de reclusió monacal durant el monsó (pendent de
confirmació oficial).

9

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

20

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

23

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

29

Dejuni del 9 Av: Dia del dejuni després de tres setmanes en què s’evoquen les catàstrofes de la història jueva (les festes jueves comencen sempre la
vetlla del dia anterior).

27

Dejuni del 9 Av

Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya
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Dia Internacional de
Record del Comerç
d’Esclaus i de la seva
Abolició
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Guijie / Zhongyuan

1

Lammas: Festa pagana del solstici d’estiu, de
la collita del cereal, dedicada a déus solars i de
l’agricultura com Lugh (celta) o Freyr (Heathen).

6

Transfiguració (19 del calendari julià): Festa ortodoxa i catòlica de la manifestació de Jesús a tres
deixebles, al mont Tabor.

9

Dia Internacional dels Pobles Indígenes: Aquesta
data va ser decretada en l’aniversari del primer dia
de la reunió que va celebrar el 1992 el Grup de Treball sobre les Poblacions Indígenes de la Subcomissió de Prevenció de Discriminació i Protecció de les
Minories.).

10

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

15

Assumpció (catòlica): Assumpció de Maria, en cos
i ànima, al cel.

23

Dia Internacional de Record del Comerç d’Esclaus
i de la seva Abolició: El què es busca a través
d’aquesta celebració és la reconstitució d’una veritat històrica, l’impuls vers la solidaritat internacional, la promoció de la tolerància social i dels drets
humans.

31

Guijie / Zhongyuan: Festa dels fantasmes. Situada
sota el signe de la Terra (= 2a part de l’any xinès),
és ocasió de cerimònies i d’ofrenes a les “ànimes
errants.

Dormició (ortodoxa) (28 del calendari julià): Misteri
de la dormició de Maria.

15

Laylat-al Qadr: “Nit del destí” o de la revelació de
l’Alcorà (data variable d’1 o 2 dies en funció de
l’observació de la lluna).

19

Aïd al-Fitr - Aïd as-Saguir: Segona de les grans
festes musulmanes, marcada per la joia del final
o trencament del dejuni del mes de Ramadà (data
variable d’1 o 2 dies en funció de l’observació de
la lluna).

Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya
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Inici de l’any litúrgic ortodox de la tradició bizantina (14 del calendari julià).

1

Guru Grant Sahib: Festa del llibre sagrat dels sikhs.

8

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

11

Diada Nacional de Catalunya.

11

Inici de l’any litúrgic per a l’Església Copta.

14

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

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 dissabte 9 de juny, a les 10.00 hores, tindrà lloc la Trobada Anual de Grups de Diàleg. Per
a més informació poseu-vos en contacte amb l’associació.
CASA ASIA
Avinguda Diagonal, 373
www.casaasia.es
casaasia@casaasia.es
Telèfon: 933 680 836

Activitats:
• Els dissabtes 2, 9 i 16 de juny tindrà lloc el seminari Les dones i l’aspecte femení en el budisme, a càrrec de Montse Castellà i Olivé. Inscripció prèvia imprescindible club@casaasia.es o
933680836. Per a més informació contacteu amb l’entitat.
CENTRE CULTURAL LA CASA ELIZALDE
València, 302
www.casaelizalde.com
casaelizalde@casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Fax: 934 875275

Activitats:
• El dissabte 9 de juny, a les 10.00 hores, itinerari temàtic La Festa del Corpus Christi a Barcelona: l’ou com balla, a càrrec de Carolina Chifoni.
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:
• Fins al 4 de juny, tots els dilluns alterns a les 19.30 hores, seminari En diàleg amb Sri Nisargadatta Maharaj, a càrrec de Guy Giménez.
• Fins a finals de juny, tots els dimecres a les 19.00 hores, seminari Pintura contemplativa:
l’art de la icona, a càrrec de Pepa Armenté.
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 fins al 22 de juny, a les 17.00 hores, Educació bahá’í, educació espiritual per
a totohom. Escola bahá’í per a nens i nenes.
→→ LLOC: Centre Cívic Sant Martí - Aula 606 (carrer Selva de Mar, 215).

• Els dimecres 13 de juny, 18 de juliol i 12 de setembre, a les 19.00 hores, Zona de Tranquil·litat.
• De l’1 al 7 de juliol, Escola d’estiu per a Nens a Llíria (València). Per a més informació poseuvos en contacte amb l’entitat.
• El diumenge 8 de juliol, a les 20.30 hores, Commemoració del martiri del Báb.
• Del 10 al 20 de juliol, Institut d’Estudis per a la Prosperitat Global. Per amés informació
contacteu amb l’entitat.
→→ LLOC: Centre d’Estudis Bahá’ís de Llíria (València).

ASSOCIACIÓ ZEN DANA PARAMITA
Nena Casas 37-47 (Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri)
www.zen.cat
danaparamita.meneses@gmail.com
Telèfon: 932 377 475

Activitats:
• Del 7 al 10 de juny, Sesshin, a càrrec de Berta Meneses (Palma de Mallorca).
• Del 14 al 17 de juny, Sesshin, a càrrec de Berta Meneses (Tortosa).
• Del 6 al 12 de juliol, Sesshin, a càrrec de Berta Meneses (Hostalets de Balenyà).

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 2 al 5 de juny, Recés de Ñuñe, a càrrec del Vble. Lama Lobsang Tsultrim.
• Del 15 al 17 de juny, Curs-Recés de cap de setmana, a càrrec del Vble. Lama Lobsang Tsultrim.
• Del 5 al 8 de juliol, Curs-Recés d’estiu, a càrrec del Vble. Lama Lobsang Tsultrim. El divendres
6 de juliol, a les 20.00 hores, celebració de l’aniversari de S.S. El Dalai Lama; el diumenge 8 de
juliol, a les 12.00 hores, Ritual de Llarga Vida pel Vble. Lama Lobsang Tsultrim.
• De l’1 al 31 d’agost, Recés de Vajrayoguini, a càrrec del Vble. Lama Lobsang Tsultrim.
CENTRE DOJO ZEN DE BARCELONA
Tordera, 18, baixos-2a
www.zen-barcelona.com
dojo@zen-barcelona.com
Telèfon: 635 961 721

Activitats:
• 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).
DOJO ZEN BARCELONA KANNON
Ronda Universitat, 14, 2n-1a
www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org
Telèfon: 649 649 759

Activitats:
• Cada divendres o dissabte, a les 19.30 hores, Introducció gratuïta a la pràctica zen. Places
limitades. Cal reservar: info@dojozenbarcelona.org.
• El cap de setmana 23 i 24 de juny, Sesshin (Lluçà) i Taller Dharma. Preu: socis 60 euros, no
socis 70 euros. Cal reservar: info@dojozenbarcelona.org.
• Del 14 al 22 d’agost, Camp d’Estiu, a càrrec de Roland Yuno Rech. Per a més informació consulteu amb l’entitat.
→→ LLOC: Temple Zen de la Gendronnière.

FUNDACIÓ CASA DEL TIBET
Rosselló, 181
www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org
Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

Activitats:
• El dissabte 2 de juny, a les 10.00 hores, Iniciació de la Deessa Maritsé, a càrrec de Lodrö
Rimpotxé.
• El dilluns 4 de juny, a les 20.00 hores, Puja de Lluna Plena, dirigida pel Ven. Thubten Wangchen.
• El dissabte 9 i diumenge 10 de juny, a les 10.30 hores, Iniciació de Chenrezig de mil braços i
ensenyament sobre els beneficis de la pràctica de la compassió, a càrrec de Geshe Lamsang.
• De l’11 al 17 de juny, Construcció del Mandala del Buda de la Medicina, a càrrec dels monjos de Gaden Shartse.
• El dissabte 30 de juny i diumenge 1 de juliol, a les 10.00 hores, Ensenyaments “Introducció
a la naturalesa de la ment” i “Iniciació i ensenyament de VajraSattva”, a càrrec de Rigdzin
Namkha Gyatso Rimpotxé.
• El dimarts 3 de juliol, a les 20.00 hores, Puja de Lluna Plena Dzamling Chisang (Dia Universal
d’Oracions), dirigida pel Ven. Thubten Wangchen.
• Del 6 al 8 de juliol, celebració del 77è Aniversari de S.S. El Dalai Lama.
• El dimarts 10 de juliol, a les 20.00 hores, conferència “Psicologia pel despertar espiritual”,
a càrrec de Mariana Caplan.
KAGYU SAMYE DZONG BARCELONA
Rambla Muntanya, 97
www.samye.es/barcelona
samyedzong@retemail.es
Telèfon: 934362626
Fax: 934334241

Activitats:
• Els dimarts de juny, a les 19.30 hores, Meditació i filosofia budista La saviesa del camí del
mig de Nagarjuna, a càrrec de Lama Tsondru i Lama Jinpa Gyamtso.
• Els dimecres de juny, a les 19.30 hores, Introducció a la meditació, a càrrec d’Ani Dolma i
Karma Tsultrim.
• Del 9 al 12 de juliol, a les 19.30 hores, Visita de Ringu Tulku Rimpotxé - Ensenyaments de
Longchenpa. Per a més informació contacteu amb l’entitat.

SAKYA GEPHEL LING
Trafalgar, 50, 2n-2a
http://sakyagephelling.wordpress.com/
sakyagephelling@gmail.com
Telèfon: 933 150 240
Fax: 933 101 950

Activitats:
• Els dies 2 i 3 de juny, Visita del Vble. Lama Thupten Nyima:
→→El dissabte 2 de juny: a les 10.00 hores, Iniciació de Chenrezig de la Tradició de Tsembupa; a
les 16.00 hores, Ensenyaments sobre Chenrezig Tsembupa (I).
→→El diumenge 3 de juny, a les 10.00 hores, Iniciació de Vajrapani Butadamara; a les 16.00 hores, Ensenyaments sobre Chenrezig Tsembupa (II).
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 Sherab Lamo.
Adoració nocturna femenina - anfe
Aragó, 268
Telèfon: 932 152 942 - 669 286 454

Activitats:
• De l’1 al 10 de juny, Adoració continuada al Santíssim Sagrament a diferents parròquies i
capelles de la ciutat. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’organització.
• El dissabte 9 de juny, de les 22.00 a les 24.00 hores, Vigília de Corpus Christi.
→→ LLOC: Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (carrer Balmes, 78 - cantonada València).

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

Activitats:
• Cada dissabte, a les 19.30 hores, Eucaristia.
• Cada dijous, a les 20.30 hores, Tiberiades - Pregària amb l’Evangeli.
CENTRE PASSATGE
Passatge Mercader, 13
www.centrepassatge.entitatsbcn.net
passatge@centrepassatge.com
Telèfon: 932 151 599

Activitats:
• El dissabte 9 de juny, a les 20.30 hores, Celebració Interreligiosa. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.
• El divendres 8 de juny, a les 20.00 hores, Sessió “Tornar a creure”. 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 dimecres 22 d’agost, dins la Universitat Catalana d’Estiu, jornada sobre “50 anys del Concili”. Amb la intervenció del pare Hilari Raguer i Casimir Martí. Per a més informació poseu-vos
en contacte amb l’entitat.
DELEGACIÓ DIOCESANA DE PASTORAL UNIVERSITÀRIA
Rivadeneyra, 6, 9è
www.universitaties.cat
universitaria@arqbcn.cat
Telèfon: 934 121 551 - 933 011 277
Fax: 933 171 799

Activitats:
• Del 15 al 22 de juliol, Viatge a Taizé destinat a estudiants univesitaris i professors. Inscripcions a inscripcions@dpuniversitaria.org / T. 934 876 363. Places limitades.

ESGLÉSIA PLURAL
Apartat de correus 89115
www.esglesiaplural.cat
info@esglesiaplural.cat
Telèfon: 697 976 545

Activitats:
• El dimecres 6 de juny, a les 19.00 hores preestrena del documental l’Església Rebel.
→→ LLOC: Espai Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7).

• El dijous 23 d’agost, jornada dins la Universitat Catalana d’Estiu.
FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n
www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org
Telèfon: 934 880 888

Activitats:
• El dilluns 4 de juny, a les 19.45 hores, presentació de Qüestions de vida cristiana núm. 242,
a càrrec de Joan Carles Mèlich. Entrada lliure.
→→ LLOC: Arrels Fundació (Riereta, 24, baixos).

• Els dimecres 6 i 13 de juny, a les 19.00 hores, cicle de conferències Els rituals en una societat plural. Aliments i creences, a càrrec de Joan Hernández. Per inscripcions contacteu amb la
fundació.
• El dilluns 11 de juny, a les 19.30 hores, Llibres que marquen època L’oient de la Paraula,
de Karl Rahner (1941), a càrrec de Josep Giménez. Entrada lliure, es prega confirmació a fjm@
fundaciojoanmaragall.org.
• El dilluns 18 de juny, a les 19.00 hores, Reflexió sobre l’actualitat cultural i religiosa, a càrrec
de Montserrat Esteve (periodista, guionista del programa Signes dels Temps de TVC). Entrada
lliure.
INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE BARCELONA (ISCREB)
Diputació, 231
www.iscreb.org
secretaria@iscreb.org
Telèfon: 934 541 963
Fax: 933 237 373

Activitats:
• A partir del 4 de setembre s’obre la matriculació per al Màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural, que s’impartirà durant el curs 2012-2013 (preinscripcions fins al 13 de juliol).
→→ Horari lectiu: dies feiners de 18.30 a 21.00 hores. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’institut.

• Del 2 al 6 de juliol VII Curs Intensiu de Formació Interreligiosa: Buddhisme, organitzat per
DIM-Diàleg Interreligiós Monàstic i l’ISCREB. Per a més informació truqueu al 937 445 030,
envieu un correu electrònic a puiggracios2003@gmail.com, o escriviu a Griselda Cos i Boada
(Santuari de Puiggraciós. Apartat 180, 08480 l’Ametlla del Vallès).
→→ LLOC: Montestir de Montserrat.

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 1 de juny, a les 19.30 hores (vespres a les 19.00 hores), conferència La nova
evangelització, a càrrec de Xavier Morlans.
PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ (basílica)
Aragó, 299 - Roger de Llúria, 70
www.concepciobcn.com
purissima_concepció@yahoo.com
Telèfon: 934 576 552

Activitats:
• Des del dijous 7 de juny, l’Ou com balla al claustre.
• Diumenge 10 de juny Eucaristia a les 11.30 hores i en acabar processó pel claustre, on també s’hi farà una catifa de flors. A les 19.00 hores vespres solemnes.
• Del 9 al 12 de juliol, Caminada a Montserrat. Per a més informació poseu-vos en contacte
amb la parròquia.
• Festa de l’Assumpta 2012:
→→Dissabte 14 d’agost, es col·loca la talla de la Mare de Déu Dormida al mig del temple. A les
17.30 hores celebració comunitària de la Penitència. A les 19.00 hores, primeres vespres solemnes.
→→Diumenge 15 d’agost, a les 11.30 hores Eucaristia concelebrada. A les 19.00 hores vespres
solemnes cantades. Després de les vespres es farà una processó pel claustre portant la imatge
de la Mare de Déu Dormida.
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:
• Festes del Sagrat Cor de Jesús:
→→Eucaristies, feiners a les 8.00, 12.00, 17.00 i 19.00 hores i festius a les 8.00, 10.00, 11.00, 12.00
17.00 i 19.00 hores.
→→Rosari, Vespres i Benedicció 18.00 hores.
→→El diumenge 17 de juny, a les 12.00 hores, Eucaristia Concelebrada i Consagració de les Famílies al Sagrat Cor de Jesús.
→→El dijous 28 de juny, Inauguració Oficial de la Nova Il·luminació de la Basílica del Tibidabo.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA D’HOSTAFRANCS
Rector Triadó, 30
www.eebh.org
info@eebh.org

Activitats:
• El dissabte 2 de juny, a les 17.00 hores, Concert Gospel del Cor de l’església. Entrada lliure i
gratuïta.
→→ LLOC: escenari de la Plaça de Sants (dins del programa general de FirEntitats 2012).

• El diumenge 3 de juny, a les 18.00 hores, Acte de Baptismes i Celebració del Sant Sopar.
Entrada lliure i gratuïta.
• El dissabte 9 de juny, a les 18.00 hores, Concert Humanitari (en francès, català i castellà),
cantant convidat Pierre Lachat. Participació del Cor Gospel de l’església. Entrada donatiu. Aforament limitat. Per a més informació contacteu amb l’església.
• El diumenge 10 de juny, a les 11.00 hores, Concert de Lloança 2012 i Celebració del Sant
Sopar. Entrada lliure i gratuïta.
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 11 de juny, a les 19.30 hores (sessió 6).
El dissabte 23 de juny, a les 10.00 hores (recopilatori de les sessions 5 i 6).
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 dissabte 9 de juny, Mans que ajuden: dia nacional del servei “Donació de sang”.
• El dissabte 23 de juny i el 21 de juliol, a les 18.00 hores, activitat per a joves adults solters.
• El divendres 29 de juny, a les 20.30 hores, activitat per a adults solters: classes de religió i
activitats.
• El diumenge 22 de juliol, concert commemoratiu del Dia dels Pioners. Horari per concretar.
• El dissabte 28 de juliol, a les 16.00 hores, activitats per a tothom.
TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
www.watchtower.org
mgarcia_ros@yahoo.es
Telèfon: 934 296 049

Activitats:
• Congressos anuals. Tema del congrés: “Protegim el cor” (Proverbis 4:23). Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’organitzador:
→→Del 27 al 29 de juliol. Palau Sant Jordi.
→→Del 3 al 5 d’agost. Palau Sant Jordi.
FILOKALIA - AMICS D’AMMA
www.ammachi.es
info@centroamma.es
Telèfon: 931 022 043

Activitats:
• Del 8 al 10 de juny, Recés de Brahmachari Shubamrita Chaitanya.
→→ LLOC: Centre Amma (Masia Can Creixell, s/n. 08784 Piera. T. 931 022 043).

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:
• Els dies 2 i 3 de juny, tindrà lloc la VI Trobada de Dones Musulmanes de Catalunya sota el
títol “La indústria del futur social”.
→→ LLOC: Aula 1 del CCCB (carrer Montalegre, 5).

ASSOCIACIÓ AMICS DELS ÀNGELS
València, 216
www.assocangels.entitatsbcn.net
amicsdelsangels@hotmail.com
Telèfon: 933 230 616

Activitats:
• Inscripcions obertes a la Jornada Interreligiosa “La figura angèlica en les diverses tradicions
religioses” que tindrà lloc el dissabte 29 de setembre. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’associació.
ESGLÉSIA DE LA UNIFICACIÓ
Roger de Flor, 282, local
www.unificacion.org
i.unificacion.barcelona@gmail.com
Telèfon: 931 153 308

Activitats:
Cinefòrum:
• El dissabte 16 de juny, a les 18.00 hores “Estem programats o tenim lliure albir”. Pel·lícula:
Matrix.
• El dissabte 21 de juliol, a les 18.00 hores, “Harmonia ment-cos”. Pel·lícula: Una ment meravellosa.
FEDERACIÓ PER LA PAU UNIVERSAL
Roger de Flor, 282, local
www.upf.org
barna@upf-spain.org
Telèfon: 931 153 308

Activitats:
• El dissabte 9 de juny, a les 18.00 hores, “On som i on volem arribar”, a càrrec d’Armando
Gaviglia.
• El dimarts 14 de juny, a les 19.30hores, “Prendre decisions en temps de crisi”, a càrrec
d’Eduard Abelló.
• El dissabte 30 de juny, a les 18.00 hores, “La creativitat com a actitud cap a la vida”, a càrrec
d’Armando Gaviglia.

Sabeu que...

.... L’OAR és un servei adreçat principalment a les comunitats religioses, però també
rep demandes d’altres actors socials. Així, durant l’any 2011, el 36% de les accions
de l’Oficina van respondre a peticions de les comunitats i entitats religioses de la
ciutat, un 17% d’altres àmbits municipals, sobretot dels districtes, el 14% d’altres
entitats i institucions no religioses, mentre que el 16% de les accions es van emprendre per iniciativa de la mateixa Oficina. En percentatges menors, l’OAR també
rep demandes de particulars, estudiants, centres educatius, mitjans de comunicació i altres administracions públiques.

