
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

RECOMPTES I VALORACIONS

Tot i que amb una mica de retard, des de fa unes quantes setmanes ja es pot consultar a internet el resum 
d’activitats de l’OAR corresponent a l’any 2011. Es tracta d’un fulletó que recull les informacions més rellevants 
que sorgeixen de les diverses actuacions que l’oficina porta a terme. Us en destaquem algunes:

- Es confirma novament que la minoria religiosa més important de la nostra ciutat és el cristianisme evangèlic, 
tot i que el nombre de centres de culte evangèlics segueix sent molt menor que el d’esglésies catòliques. Hi ha 
presència evangèlica a tots els districtes de la ciutat, amb un nombre important d’esglésies als districtes de Nou 
Barris, Sants-Montjuïc, Sant Martí i Sant Andreu.
- Altres tradicions religioses amb una presència important a Barcelona són el budisme (24 centres), l’islam (19 
oratoris) i els testimonis de Jehovà (18 sales del Regne). Així mateix, a la ciutat hi ha comunitats d’altres confes-
sions cristianes (ortodoxos, adventistes o mormons), jueves, hindús, taoistes, bahá’ís o sikh.
- La major part de les actuacions de l’OAR s’han referit a dos grans temes: regularització de centres de culte i ús 
d’equipaments i via pública per a la realització d’activitats i celebracions puntuals de les comunitats religioses. 
Ambdues qüestions són bàsiques per a la convivència de les comunitats religioses amb el seu entorn i per a la 
seva inclusió en les xarxes ciutadanes existents.
- L’OAR també ha assessorat les comunitats religioses, ciutadans particulars i altres departaments municipals 
sobre qüestions molt diverses relacionades amb l’activitat de les entitats religioses a la ciutat i ha col·laborat en 
l’organització d’activitats informatives i de difusió, com ara visites escolars als centres de culte.
- Les accions de l’OAR s’han desenvolupat en tots els territoris de la ciutat, però més especialment en aquells 
districtes on hi ha una major presència de comunitats minoritàries, és a dir, a Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Martí, 
Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Horta-Guinardó.
- Finalment, aquest butlletí que teniu a les mans, l’han rebut 1.353 persones cada dos mesos i ha comptat amb 
la participació d’un gran nombre de comunitats de totes les tradicions que ens han fet arribar informació sobre 
les seves activitats. A totes elles, moltes gràcies.
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1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
En primer lloc cal dir que a la nostra comunitat som hereus dels 
primers adventistes de Barcelona, que van arribar a la ciutat 
l’any 1903. A partir d’aquesta primera comunitat es va fundar la 
primera església adventista de Barcelona en el llunyà 1912.
Com a comunitat sempre hem tingut una preocupació pels te-
mes relacionats amb l’àmbit educatiu. Per a aquest motiu, fa 
cinquanta anys vam fundar la primera i única escola evangèlica 
de Barcelona.
També hem tingut sempre la inquietud d’apropar-nos i conèixer 
l’entorn en què vivim, estar preparats per donar resposta a les 
necessitat de les persones, a les seves angoixes i il·lusions.
Un altre aspecte del compromís que tenim cap a la societat es 
desenvolupa a través de l’ONG ADRA (Agència Adventista de De-
senvolupament i Recursos Assistencials). Pensem, efectivament, 
que la religió hauria d’arribar a tots els aspectes de la vida humana i no quedar-se limitada als temes 
espirituals. A través de la religió es podria també d’incidir en aspectes de la vida intel·lectual i social de 
les persones.

2. De la seva creença/religió, vostè què en destacaria?
Des del nostre punt de vista pretenem demostrar l’amor de Déu cap als éssers humans, amb l’objectiu de 
viure aquí i ara de la millor manera possible . Però també creiem que hi ha una felicitat més àmplia i més 
real que aquesta terrenal, i això és el que anomenem salvació.
Uns dels aspectes que ens diferencia de les resta de comunitats cristianes és el fet que reposem el dissab-
te, perquè és a la mateixa Bíblia on el dia de descans està fixat en el dissabte. El dissabte per nosaltres no 
és només un dia de repòs de la feina, sinó que també és un dia de descans en un sentit més ampli, per 
trencar amb la rutina de la resta dels dies. 
Nosaltres no creiem en la immortalitat de l’ànima. A l’hora de la mort, creiem que entrem en un estat 
d’inconsciència. En aquest moment de traspàs no creiem que es vagi ni a l’infern ni al paradís, sinó a un 
estat d’inconsciència abans de la resurrecció. Per a alguns hi haurà resurrecció, mentre que la resta seran 
destruïts, sense, però, que hi hagi per a ells un infern etern. Déu no vol que ningú sigui condemnat per 
l’eternitat, perquè és el nostre pare i no vol un càstig d’aquest tipus per als seus fills.

ESGLÉSIA ADVENTISTA DEL SETÈ DIA - urgell
Carrer Comte d’Urgell, 133
Telèfon: 93 453 31 36                                                          
       Alfredo Villanueva    

         Pastor

L’entrevista...



3. Expliqui’ns quines activitats fan...
Pel que fa les activitats espirituals, el dissabte el dediquem a l’estudi de la Bíblia, dividits en diferents 
grups, i desprès fem el culte. També oferim activitats per als joves al llarg de tota la setmana, activitats que 
poden anar des dels aspectes de socialització, esportius, intel·lectuals i d’experiències a la natura.
També organitzem activitats que anomenem Fòrum Paulí. Aquestes es caracteritzen per ser unes taules 
rodones o xerrades sobre temes diferents, normalment religiosos, però no sempre. En aquestes ocasions 
intentem convidar persones que no són de la nostra comunitat, com poden ser persones d’altres tradi-
cions o persones del món de la cultura en general. Per exemple vam organitzar una xerrada sota el títol 
“Israel i la profecia” en la que van participar, a part d’un professor de la nostra comunitat, persones d’una 
altra tradició evangèlica, un catòlic i un jueu.

4. La seva és una comunitat/entitat amb història...
Com he dit abans, els adventistes a Barcelona hi porten més d’un segle. Pel que fa, però, a la nostra es-
glésia del carrer Comte Urgell, aquesta es va construir el 1959. Abans hi havia una altra església al carrer 
Consell de Cent.  En els últims anys,  a partir d’aquesta comunitat de Comte d’Urgell, han nascut altres sis 
esglésies que tenen la seu a Barcelona i la resta del cinturó urbà.

5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
Notem que hi ha un esforç des de les institucions perquè hi hagi respecte cap a totes les religions i co-
munitats. Des de l’Ajuntament es fa el possible perquè hi hagi una igualtat entre l’Església Catòlica, com 
a tradició majoritària, i la resta de comunitats. Per aquest motiu hem d’estar agraïts als nostres polítics.
Pel que fa la ciutadania, notem que no hi ha una sensibilitat cap als temes relacionats amb la diversitat 
religiosa, però tampoc sembla que això causi problemes greus.
Des de el nostre punt de vista, la diversitat és sempre bona i aquí a Barcelona la gestió de la diversitat 
funciona bé. En canvi, a d’altres llocs de Catalunya sí que hi ha problemes, que es podrien definir més com 
problemes entre persones aïllades que no pas entre comunitats. 
Pel que fa la legislació sobre centres de culte, opinem que hi ha la tendència a fer les  coses pensant més 
en les necessitats de les comunitats islàmiques i això, de vegades, perjudica la resta de comunitats mino-
ritàries presents a la ciutat.

6. Fan vida de barri?
Molta gent de l’església no viu al barri, tot i que les activitats de la nostra escola es relacionen directament 
amb la vida del barri. De totes maneres, a part d’això, cada any tenim dues trobades amb la comunitat 
catòlica de Sant Isidor, la parròquia del barri. 
Pel que fa al repartiment de roba, abans ADRA feia el repartiment al barri, però ara la distribució s’ha 
traslladat a l’Hospitalet de Llobregat. Quant als aliments, en canvi, aquí no tenim espai per emmagatze-
mar-los. Tot i que tenim un soterrani, no respon a les condicions higièniques adequades per a aquest ús.



Emilio Egea recomana ...David Libershon recomana ...

Hacia una vida plena de sentido 
(De las enseñanzas del Rebe de 
Lubavitch)

Autor: Simón Jacobson
Editorial: Kehot Lubavitch Sudamericana

El llibre Hacia una vida plena de sentido és una guia espiritual per a la vida, basada en els ensenyaments 
d’un dels més eminents líders religiosos del nostre temps: el Rebe Menajem Mendel Scheerson, savi i 
visionari incomparable, que va presidir el moviment Lubavitch. Els ensenyaments del Rebe, basats en 
més de dos mil anys de saviesa, s’apliquen com veritats intemporals a la vida contemporània. El seu 
missatge és universal i promou, per a la humanitat sencera, el guany d’una vida més virtuosa i la unitat 
entre tots els homes i totes les nacions. Ens trobem a les portes d’una nova era, en la que la matèria i 
l’esperit convergeixen, i el genuí conductor que fou el Rebe ens indica el camí vers la redempció personal 
i universal, vers D-u.

La paraula del Rebe arriba al gran públic per primera vegada amb aquest llibre, que dóna al lector, jueu 
o no jueu per igual, una perspectiva nova de tots els aspectes de la seva vida, del naixement a la joven-
tut, la maduresa i la mort; del matrimoni, l’amor i la intimitat, el treball i la cura del cos, el dolor i el 
sofriment, l’educació, els miracles, la ciència, l’Estat i la religió. Ens ensenya a bastir un pont entre una 
tecnologia que avança i una moralitat que retrocedeix, entre la unitat planetària i l’aïllament personal. 
El compilador d’aquest llibre, Rabí Simón Jacobson, que durant catorze anys va preparar les xerrades del 
Rebe per a la seva publicació, presenta el seu missatge en un llenguatge clar i profund, destinat a intro-
duïr cada lector en una vida que deixi una marca inesborrable en el nostre futur comú.

Rarament he recomanat amb major entusiasme llibres sobre el Moviment Jasídic en general, i 
de Lubavitch en particular. Qui desitgi comprendre i apreciar la saviesa del Rebe de Lubavitch 
no pot deixar de llegir aquesta adaptació i interpretació dels seus ensenyaments...

Elie Wiesel, Premi Nobel de la Pau
       

               David Libershon
                      Rabí 
         Centre d’Estudis Judaics Jabad Lubavitch Barcelona  
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Roix ha-Xanà Roix ha-Xanà (2n dia) Ganeixa Chaturthi

Yom Qippur Xung Xiu

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

17 Roix ha-Xanà (17 i 18 de setembre): Any Nou (pri-
mer de tishri) 5773, celebra la creació del món i la 
renovació de la vida un any més. Les festes jueves 
comencen sempre la vetlla del dia anterior.

Dia Internacional de la Pau: el 1981 l’Assemblea 
General de les Nacions Unides va proclamar el Dia 
Internacional de la Pau “per commemorar i enfor-
tir els ideals de pau en cada nació i cada poble i 
entre ells”. A partir del 2002 se celebra cada 21 de 
setembre.

21

Dia Internacional de 
la Pau

Nativitat de Maria 
(calendari julià)

Exaltació de la creu 
(calendari julià)

19 Ganeixa Chaturthi: Naixement del fill de Xiva, Ga-
neixa, que es reconeix pel seu cap d’elefant.

26 Yom Qippur: Dia de l’Expiació, la festa jueva més 
respectada (dejuni i perdó).

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

30



29 Kathina: Festa Theravada que va marcar el final de 
la reclusió monacal amb la donació als monjos d’un 
vestit anomenat kathina (data variable segons el 
país, en funció del final de l’estació de les pluges).
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Kathina

Sukkot Sukkot (2n dia)

Xemini Atzeret Simkhat Torà Naixement de Confuci

Navaratri / Durga Puja

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

Festa de la Reforma

Samhain (Portes de l’hivern): Festa pagana 
d’homenatge als avantpassats i acceptació de la 
mort. Inici del Nou Cicle.

31

28 Festa de la Reforma: En record de la presentació de 
les 95 tesis de Martí Luter el 31 d’octubre de 1517.

Dia Internacional de la No-violència: El 15 de juny 
de l’any 2007 l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va proclamar el dia 2 d’octubre, aniversari 
de la mort de Mahatma Ghandi, com el Dia Interna-
cional de la No-violència.

2

Aïd al-Adhà / Aïd al-Kabir

Dia Internacional per 
a l’Eradicació de la 
Pobresa

Dia Internacional de la 
No-violència

25 Aïd al-Adhà / Aïd al-Kabir: Primera de les grans fes-
tes musulmanes, és la festa del sacrifici, punt culmi-
nant del pelegrinatge a la Meca. Es commemora el 
sacrifici d’Ismael, fill d’Abraham (data variable d’1 o 
2 dies en funció de l’observació de la lluna).

Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa: 
declarat per les Nacions Unides amb el propòsit de 
promoure més consciència sobre la necessatitat 
d’eradicar la pobresa i la indigència a tot el món.

17

Hoixana Rabba

Naixement del Báb

Samhain

1 Sukkot (1 i 2, i fins al 8 d’octubre): Festa de les ten-
des, en record dels quaranta anys al desert (proces-
só d’Hoixana Rabba i festa de cloenda de Xemini 
Atzeret). Les festes jueves comencen sempre la ve-
lla del dia anterior.

9 Simkhat Torà: “L’alegria de la Torà”, processó dels 
rotlles de Moisès al final del Sukkot. Les festes jue-
ves comencen sempre la vella del dia anterior.

Naixement de Confuci (del -551 al -479): Venerat 
mestre Kong (data variable, pendent de confirma-
ció oficial).

12

16 Navaratri / Durga Puja (del 16 al 25 d’octubre): 
Nou nits de combat de la deessa Durga/Kali contra 
el dimoni i victòria al desè dia (Dassera).

Naixement del Báb: Aniversari del naixement (20 
d’octubre de 1819) del precursor de Bahá’ú’lláh a 
Xiraz (Iran).

20



6 Lhabab Düchen: Festa tibetana del retorn de Buda 
al regne celestial on ha impartit els seus coneixe-
ments.

29 30 31 1 2 3 4
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19 20 21 22 23 24 25

26

Lhabab Düchen

27 28 29 30 1 2

Ghadir Khumm

1r de Muharram
Any nou islàmic

Aixurà

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

Naixement de Bahá’úlláh: Aniversari del naixe-
ment del fundador de la Fe Bahá’í, el 1817 a Te-
heran (Iran).

12

Naixement de Bahá’ú’lláh

3 Ghadir Khumm: Festa xiïta que celebra la designa-
ció d’Alí com a successor del profeta Muhàmmad.

Tots Sants Dia dels difunts

Divali / Depâvali

Divali

Any Nou hindú

Dia Universal de la 
Infància Presentació de Maria

Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violèn-
cia conra les Dones

Naixement del Guru 
Nanak

1 Tots Sants: Gran festa catòlica dels sants i les san-
tes de l’Església, seguida (dia 2) de la commemora-
ció del Dia dels Difunts.

13 Divali / Depâvali (de 3 a 5 dies): Festa de la llum 
i de la deessa de la prosperitat Lakxmi. Any Nou 
de tardor.

13 Divali: Festa de la llum, amb obsequis, que marca 
l’alliberament del sisè guru.

14 Any Nou hindú: De l’era samvat 2069.

15 1r de muharram: Any Nou islàmic 1434 (data va-
riable d’1 o 2 dies en funció de l’observació de la 
lluna).

Dia Universal de la Infància: El 20 de novembre es 
celebra a tot el món el Dia Universal de la Infàn-
cia i l’aniversari de la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant, aprobada el 1989.

20

21 Presentació de Maria (3 de desembre del calendari 
julià): Festa ortodoxa i catòlica de la presentació de 
Maria al Temple de Jerusalem. 

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

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violèn-
cia contra les Dones: Declarat el juliol de 1981 per 
denunciar la violència sexual i de gènere en tots els 
àmbits.

25

28 Naixement del Guru Nanak: Fundador del sikhis-
me, va néixer el 1469 al Punjab.



Activitats:

 → Lectures:

• Des del 3 d’octubre, els dimecres a les 19.30 hores, La qualitat humana, la llibertat i la feli-
citat, el camí del Buda sense religions ni déus, a càrrec de Marta Granés. 

• Des del 4 d’octubre, els dijous alterns a les 20.00 hores, La gran qualitat a la tradició cristia-
na: Mestre Eckhart, Del naixement etern, a càrrec de Jaume Agustí, Montse Cucarull i Marià 
Corbí.

• Des del 8 d’octubre, els dilluns a les 19.30 hores, Els fonaments de la qualitat humana, a 
càrrec de Salvador Juncà.

• Des del 9 d’octubre, els dimarts alterns a les 19.30 hores, La saviesa dels grans sutres budis-
tes: el Sutra del Diamant i el Sutra del Lotus, a càrrec de Marià Corbí, Montse Cucarull i Marta 
Granés.

• Des de l’11 d’octubre, els dijous alterns a les 20.00 hores, El Mathnawi de Rumi poeta, pen-
sador i savi sufí, a càrrec de Marià Corbí.

• Des del 22 d’octubre, els dilluns a les 19.30 hores, Relatos de poder, a càrrec de Raúl García.

• Els dimecres 24 i 31 d’octubre i 7 de novembre, a les 18.00 hores, “I tu, què m’expliques?” 
vers una pedagogia del creixement interior, a càrrec de Maria Fradera i Teresa Guardans.

 → Silencis (a partir d’octubre):

• Els dilluns, a les 19.30 hores, Meditant amb el Sutra del Diamant, a càrrec de Montse Cuca-
rull i Marta Granés.

• Els dimecres quinzenalment, a les 19.30 hores, El silenci des de la ment (Jñana Yoga), a cà-
rrec de Marià Corbí.

• Els dimecres quinzenalment, a les 19.30 hores, La música com a pràctica de silenci, a càrrec 
de Marià Corbí.

• Els dijous, a les 18.15 hores, Assanes i Pranayama (Hatha Yoga), a càrrec de Lili Beuter.

 → Caps de setmana de silenci:

• El cap de setmana del 24 i 25 de novembre, Yoga del coneixement (jñana yoga), a càrrec de 
Marià Corbí.

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

L’agenda...

http://www.cetr.net


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

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

Telèfon: 932 377 475

Activitats:

• Tots els matins de dilluns a divendres, a les 7.00 hores, i els dijous, a les 20.15 hores, Pràctica 
de meditació Zen.

• Del 27 al 30 de setembre i del 18 al 21 d’octubre Sesshin, a càrrec de Berta Meneses (Palma 
de Mallorca).

• El divendres 5 i dissabte 6 d’octubre, curs Educació en la interioritat per a mestres i pares. 
3a sessió. La interioritat i l’harmonia de les emocions. Cal inscripció prèvia.

• Els dies 24 i 25 de novembre, Zanzekai a Barcelona, a càrrec de Berta Meneses. El dissabte 
24 de novembre, conferència: Fenomenologia i Zen, a càrrec de Jordi Mora i Berta Meneses.

• Divendres 30 de novembre i dissabte 1 de desembre, curs Educació en la interioritat per a 
mestres i pares. 4a sessió. El món mental. Cal inscripció prèvia.

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 no festiu, a les 17.00 hores, Educació bahá’í, educació espiritual per a nens 
i nenes de 6 a 12 anys.

 → LLOC: Centre Cívic Sant Martí - Aula 606 (carrer Selva de Mar, 215).

CENTRE BUDISTA KADAMPA MAHAKARUNA
Déu i Mata, 125

www.meditarabcn.org
info@meditacionenbarcelona.org

Telèfon: 938 358 077 - 934 950 851

Activitats:

• El dissabte 29 de setembre, a les 10.00 hores, curs Concentració.

• Els dilluns a les 18.30 hores, classe de Meditació.

• Els dimarts, dimecres i dijous, a les 18.30 hores, Medita en 30 minuts.

http://www.zen.cat
http://www.bahaibarcelona.org
http://www.meditarabcn.org


CENTRE DOJO ZEN DE BARCELONA
Tordera, 18, baixos-2a

www.zen-barcelona.com
dojo@zen-barcelona.com

Telèfon: 635 961 721

Activitats:

• El dissabte, a les 10.00 hores, Introducció a la pràctica zen. Els dilluns, dimecres i divendres, 
a les 19.30 hores; els dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 7.00 hores; els dissabes a les 
11.00 hores, Pràctica de la meditació zen (zazen).

• El dissabte 6 d’octubre i 10 de novembre, a les 8.00 hores, Jornada de pràctica del zen.

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 27 i 28 d’octubre, Sesshin (Lluçà) dirigit per Roland Yuno Rech (ensenya-
ment en francès, amb traducció al català). Preu: socis 80 euros, no socis 90 euros. Cal reservar: 
info@dojozenbarcelona.org.

KAGYU SAMYE DZONG BARCELONA
Rambla Muntanya, 97

www.samye.es/barcelona
samyedzong@retemail.es

Telèfon: 934362626
Fax: 934334241

CENTRE ZEN DE BARCELONA
Castillejos, 274, baixos

www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Activitats:

• De dilluns a divendres, a les 7.15 i a les 19.00 hores, i els dissabtes, a les 8.30 hores, Pràctica 
de meditació zen. 

• Els dissabtes 6 d’octubre i 10 de novembre, a les 11.00 hores, Introducció a la meditació zen.

• Del 12 al 14 d’octubre , Recés de meditació zen (sesshin), 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

http://www.zen-barcelona.com
http://www.samye.es/barcelona
http://www.zenbarcelona.org
http://www.dojozenbarcelona.org


Activitats:

• El dissabte 24 i diumenge 25 de novembre curs Com superar l’estrés, a càrrec de Guelong 
Thubten. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.

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 15 i 16 de setembre, curs extraodinari del Vble. Lama Thupten Nyima. Pera més 
informació poseu-vos en contacte amb el centre.

• Els diumenges 23 de setembre, i 7 i 28 d’octubre, a les 11.00 hores, Tara Quatre Mandales.

• Els dimarts 25 de setembre i els dimecres 10 i 24 d’octubre, a les 20.00 hores, Tsok.

• El cap de setmana 20 i 21 d’octubre, curs d’Estudis sobre la Triple Visió.

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.

ACAIR - associació catalana d’ajuda a la infància romanesa
Plaça Tetuan, 45-49 (Germanetes dels pobres)

http://acairayuda.blogspot.com
amadorroig@yahoo.es

Telèfon: 671 274 786

Activitats:

• Al mes de novembre tindrà lloc el 69è viatge a Romania per visitar nens i nenes malalts i al 
mateix temps orientar l’Apostolat de Mar Ortodox en les accions socials.

http://sakyagephelling.wordpress.com
http://barcelona.dskbudismo.org
http://acairayuda.blogspot.com


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.

Activitats:

• El dijous 4 d’octubre, a les 20.30 hores, tindrà lloc la Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 
Es prega confirmació al telèfon 934 092 770 o per correu electrònic a lanit@catalunyacristiana.
cat - lanit@radioestel.cat (preu: 45 euros)

 → LLOC: Palau de Congressos de Catalunya (Avinguda Diagonal, 661-671). 

Activitats:

• El dimarts 6 de novembre, a les 19.00 hores, Lliçó inaugural El Concili Vaticà II: pensant en 
el present, a càrrec de Mn. Josep Hortet i Gausachs, rector de la Parròquia de la Mare de Déu 
de Port.

 → Cursets bíblics:

• Els dimarts 9, 16, 23 i 30 d’octubre; 6, 13 i 20 de novembre, a les 19.00 hores, Èxode o la 
crida a la llibertat, a càrrec d’Anton Villarrubias.

• Els dijous 18 i 25 d’octubre; 8, 15, 22 i 29 de novembre, a les 19.00 hores, Càntic dels càntics, 
poesia mística o eròtica, a càrrec de Javier Velasco-Arias.

 → Psicologia i Espiritualitat: 

• Els dilluns 5, 12, 19 i 26 de novembre, a les 18.00 hores, seminari Creixement espiritual, a 
càrrec de Joan M. Bovet.

CATALUNYA CRISTIANA - RÀDIO ESTEL
Comtes de Bell-lloc, 67-69

www.catalunyacristiana.cat - www.radioestel.com
universitaria@arqbcn.cat

Telèfon: 934 092 770 - 934 092 810 
Fax: 934 092 775 

CEP - 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

http://www.casalloiola.org
http://www.catalunyacristiana.cat
http://www.radioestel.com
http://www.cepastorals.cat


CENTRE PASSATGE
Passatge Mercader, 13

www.centrepassatge.entitatsbcn.net
passatge@centrepassatge.com

Telèfon: 932 151 599

Activitats:

• Els dies 18 i 22 d’octubre, i 15 i 19 de novembre, a les 19.00 hores, seminari: l’Evangeli de 
Joan, el do de la veritat.

• Del 15 de setembre al 15 d’octubre, exposició “Saharauis, imatges d’un poble en l’oblit”, 
d’Alhaima.

• El dissabte 29 de setembre, a les 19.00 hores, projecció documental “Saharauis, entre 
l’ocupació i l’exili”, d’Alhaima.

DELEGACIÓ DIOCESANA DE MISSIONS
Bisbe, 5

http://misionesbarcelona.blogspot.com
ddmissions5112@arqbcn.org

Telèfon: 932 701 014

Activitats:

• El diumenge 21 d’octubre, tindrà lloc la celebració del Diumenge Mundial de les Missions - 
DOMUND. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.

CENTRE MORAL I INSTRUCTIU DE GRÀCIA
Ros de Olano, 9

www.elcentregracia.cat/
elcentre@elcentregracia.cat

Telèfon: 932 375 031 - 932 181 964

Activitats:

• A partir del dilluns 1 d’octubre s’inicien tallers i activitats per a adults de més de 55 anys. 
Tindran lloc de dilluns a divendres al matí de 10.00 hores a 13.00 hores. Per a més informació 
contacteu amb el centre.

FUNDACIÓ CLARET
Carrer Roger de Llúria, 5

www.fundacioclaret.org
info@fundacioclaret.org

Telèfon: 933 429 079
Fax: 33 425 659

http://www.centrepassatge.entitatsbcn.net
http://misionesbarcelona.blogspot.com
http://www.elcentregracia.cat/
http://www.fundacioclaret.org


Activitats:

• El dilluns 17 de setembre, a les 19.00 hores, inauguració de les sessions de Reflexió sobre 
l’actualitat cultural i religiosa, a càrrec del Sr. Xavier Puigdollers (director general d’Afers Reli-
giosos de la Generalita de Catalunya). Entrada lliure.

• El dimecres 26 de setembre a les 19.00 hores, presentació de la publicació “El reencanta-
ment postmodern”, de Josep Otón, Premi Joan Maragall 2011.

 → LLOC: Sala Pere Casaldàliga (Llúria, 5). 

• El dimecres 17 d’octubre, inici del cicle de conferències El Silenci. Per a més informació con-
tacteu amb la fundació. Inscripció gratuïta.

 → LLOC: IDEC-Universitat Pompeu Fabra (Balmes, 132-134). 

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n

www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org

Telèfon: 934 880 888

Activitats:

• El dimarts 25 de setembre, a les 19.00 hores, taller pràctic sobre el llibre “Ensenya’ns a pre-
gar” de l’autor Francesc Coll.

• El dimecres 3 d’octubre, a les 18.30 hores, taller pràctic Transmetre els valors de l’Evangeli 
als infants a través de la música, a càrrec de Javi Nuñez del grup 70xset.

• El dijous 18 d’octubre, a les 19.00 hores, conferència Conrear la intel·ligència espiritual en 
els infants, a càrrec de Francesc Torralba.

• El dimarts 23 d’octubre, a les 19.00 hores, taller pràctic Pregar des de la quotidianitat amb 
els infants, a càrrec de Juanjo Fernández.

 → Llibreria Claret - Sala Pere Casaldàliga:

• El dijous 20 de setembre, a les 19.00 hores, taller pràctic, presentació del llibre “Celebrar el 
diumenge en l’espera de prevere” dels autors Gemma Curós i Mn. Josep Taberner.

• El dijous 27 de setembre, a les 19.00 hores, conferència organitzada per ACAT La tortura 
com a instrument de terrorisme a l’estat de Colòmbia, amb la presència de Yuveli Muñoz ad-
vocada colombiana refugiada a l’Estat espanyol.

• Els dimarts 2, 9 i 16 d’octubre, a les 18.30 hores, cicle de conferències La personalitat huma-
na de Jesús, segons el sentit literal de l’Evangeli, a càrrec del claretià Ramon Setó.

• El dimecres 10 d’octubre, a les 19.00 hores, ponència La muntanya d’Hermon i les deus del 
seu basament, a càrrec del claretià Antoni M. Villarrubias.

http://www.fundaciojoanmaragall.org


Activitats:

• Inici del Màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural, que s’impartirà durant el curs 
2012-2013. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’institut.

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

www.iscreb.org
secretaria@iscreb.org

Telèfon: 934 541 963
Fax: 933 237 373

ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA LA GRÀCIA DE DÉU
Ciutat de Balaguer, 40

Activitats:

• El diumenge 7 d’octubre, a les 19.00 hores, tindran lloc els batejos de membres de l’església.

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 23 de setembre, tindrà lloc el VIII Congrés de Comunitats Musulmanes de Ca-
talunya sota el títol “La cohesió social i l’acció del voluntariat”.

 → LLOC: Aula 1 del CCCB (carrer Montalegre, 5).

COMUNITAT JUEVA BET SHALOM
Pérez Galdós, 23

www.betshalom.cat
info@betshalom.cat

Telèfon: 696 810 863

Activitats:

• El diumenge 16 de setembre celebració de Roix ha-Xanà. Per a més informació contacteu 
amb la comunitat.

• El dimarts 25 i dimecres 26 de setembre celebració de Yom Qippur. Per a més informació 
contacteu amb la comunitat.

http://www.iscreb.org
http://www.consellislamic.org
http://www.betshalom.cat


ASSOCIACIÓ AMICS DELS ÀNGELS
València, 216

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

Telèfon: 933 230 616

Activitats:

• El dissabte 29 de setembre, tindrà lloc la Jornada Interreligiosa “La figura angèlica en les 
diverses tradicions religioses”. Cal inscripció prèvia.

 → LLOC: Sala Auditori de la Fundació Joan Maragall (València, 244). 

• El dimarts 16 d’octubre, a les 19.30 hores, xerrada El cervell i la trascendència, a càrrec de 
Ramon M. Nogués.

 → LLOC: Sala Sant Josep - Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231)

• Del 10 al 18 de novembre, Setmana del Cinema Espiritual. Per a més informació poseu-vos 
en contacte amb l’associació.

ASSOCIACIÓ ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA KUMARIS
Diputació, 329

www.aembk.org
barcelona@es.bkwsu.org

Telèfon: 934 877 667
Fax:  934 877 638

Activitats:

• A partir del dissabte 15 de setembre (9 sessions impartides en 3 dissabtes consecutius), a les 
10.30 hores, curs bàsic intensiu de Pensament Positiu i Meditació. Cal inscripció prèvia. 

• El dimecres 19 de setembre, a les 19.30 hores, conferència Equilibri, maduresa i tolerància 
davant dels obstacles, a càrrec de Pilar Quera. Cal inscripció prèvia.

 → LLOC:  Espacio Elsa (Marina, 132).

• Del 22 al 24 de setembre estand de l’entitat a la fira de la Mercè. S’oferirà el taller Tria la 
calma que es durà a terme el dissabte 22 de setembre a les 12.45 hores.

http://www.assocangels.entitatsbcn.net
http://www.aembk.org


.... La Fundación Pluralismo y Convivencia, depenent del Ministeri de Justícia, ha 
obert la convocatòria d’ajuts per a comunitats religioses locals que pertanyen a 
les confessions minoritàries que tenen acords amb l’Estat. Els ajuts es destinen 
a projectes culturals, educatius i d’integració social, així com per a la millora 
d’infrastructures i equipaments que es realitzin durant l’any 2013. El termini per a 
la presentació de sol·licituds finalitza el dia 8 d’octubre. 

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.

Sabeu que...

http://www.pluralismoyconvivencia.es/ayudas/para_comunidades_religiosas_locales__linea_2_/index.html

