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El passat 11 de maig, la Generalitat va presentar l’actualització del mapa de les religions a Catalunya, un
estudi sobre la implantació de les diverses comunitats religioses arreu del territori del nostre país que ja
s’havia realitzat els anys 2004 i 2007. L’estudi, encarregat per la Direcció General d’Afers Religiosos i que
a portat a terme l’ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió) de la Universitat Autònoma de Barcelona, dóna dades sobre el nombre de llocs de culte i el grau de diversitat religiosa present en cadascuna
de les comarques del nostre país. Entre d’altres coses, mostra que a Catalunya hi ha actualment 7.851
llocs de culte pertanyents a una quinzena de tradicions religioses diferents, i que, després de l’església
catòlica, les tradicions amb més llocs de culte oberts són (en aquest ordre) les esglésies evangèliques,
l’islam i els testimonis de Jehovà.
Com a part de la feina que té encarregada, l’OAR també fa un recompte dels llocs de culte oberts a Barcelona. Aquest recompte és el resultat del contacte amb les diverses comunitats religioses de la ciutat
en la seva relació habitual amb l’oficina i tot i que, a diferència de l’estudi encarregat per la Generalitat,
no es fa amb finalitats ni metodologies científiques, dóna una imatge molt clara de la diversitat religiosa
en els diversos territoris.
Aquestes dades recollides per l’OAR mostren alguns paral·lelismes amb l’estudi de la Generalitat. Per
exemple, el Barcelonès és la comarca amb major diversitat religiosa i, així, a Barcelona hi són presents
totes les tradicions religioses que hi ha a Catalunya. Si mirem les quatre comunitats amb més llocs de
culte a Barcelona, en canvi, ens trobem que, a l’església catòlica i les esglésies evangèlica les segueixen
el budisme i els testimonis de Jehovà, de manera que l’islam es troba en cinquè lloc. Pel que fa a la
distribució sobre el territori, només l’església catòlica i les evangèliques són presents tant a totes les comarques del país com a tots els districtes de la ciutat, seguides molt de prop pels testimonis de Jehovà,
que són presents a tot arreu excepte algunes comarques poc poblades (com l’Alta Ribagorça o el Priorat)
i el districte de les Corts.

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 bahá’í de barcelona
Galileu 336, entresòl-2a
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1.

Parli’ns de la seva comunitat/entitat...

La Fe Bahá’í és una revelació religiosa fundada per Bahá’u’lláh durant el segle XIX. Creiem en un sol Déu, que
és incognoscible, i que en una aliança amb l’home s’ha
compromès a enviar-li regularment éssers especials als
quals anomenem manifestacions de Déu. Aquestes manifestacions de Déu han aparegut amb diferents noms
i en diferents èpoques al llarg de la història (Abraham,
Krishna, Buda, Jesús, Muhàmmad...) segons la situació
i necessitats de cada moment, però són una mateixa. Són com miralls purs que reflecteixen i
transmeten la naturalesa divina i guien l’ésser humà perquè pugui desenvolupar el propòsit de
la seva vida. Són, en el sentit més ample de la paraula, educadors de la humanitat. Per a nosaltres, la vertadera naturalesa humana és espiritual, la material és transitòria. La vida és com una
matriu i el seu propòsit és desenvolupar el nostre esperit per poder apropar-nos a Déu.
Els bahá’ís creiem que l’última manifestació de Déu en l’actualitat ha estat Bahá’u’lláh. Aquest
és especialment important perquè arriba en el moment en què la humanitat comença a entrar
en la seva etapa adulta. Bahá’u’lláh ens orienta cap a un Nou Ordre Mundial de pau universal,
algunes de les característiques del qual són un idioma internacional auxiliar al matern, una
moneda única, un tribunal institucional mundial de justícia, l’abolició dels extrems de pobresa i
riquesa, l’educació universal o la igualtat entre homes i dones. Però aquest Nou Ordre Mundial
no pot ser imposat, perquè la veritat ha de ser investigada i descoberta per cada persona. De la
mateixa manera, la nostra organització social no és jeràrquica i està basada en la consulta. Triem
els representants sense propagandes i guiant-nos per la percepció i l’oració, tant a nivell local,
com nacional i internacional.

2.

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

Un element molt important per a la Fe Bahá’í és el concepte d’Unitat. Nosaltres creiem en l’existència d’un sol Déu, d’una sola religió (el que s’entén per diferents religions, per nosaltres no
són més que etapes concretes d’un mateix procés) i d’una sola humanitat. Aquesta Unitat, però,
no representa uniformitat, sinó respecte per la diversitat. Quelcom que jo destacaria com a significatiu dels nostres membres és la tolerància, en el sentit d’estima per la diversitat. Les nostres
comunitats sempre són molt diverses i estan formades per gent de diferents procedències i cultures. En aquest sentit, la Fe Bahá’í és la segona religió més estesa geogràficament en el món.

3.

Expliqui’ns quines activitats fan...

Oferim educació espiritual als infants (no només els de la comunitat, sinó obert a tothom), basada en el reconeixement de la dignitat de l’ésser humà, en fer descobrir els seus talents i en
posar-los al servei dels altres. També tenim un programa per a pre-joves, amb els que treballem les característiques positives típiques d’aquesta etapa, com el despertar de la curiositat o
el sentit de la justícia, els ensenyem a fer judicis crítics, etc. I els cercles d’estudis per a adults,
on realitzem aprenentatge cooperatiu, estudis de textos i interrogació personal, sempre orientat al servei.
Per altra banda, també celebrem una reunió comunitària a principi de cada mes del calendari
bahá’í (19 mesos de 19 dies), és la Festa de Dinou Dies. Consta de tres parts: una de devocional, amb lectures i pregàries; una de consultiva, on parlem de les activitats que estem duent
a terme a la comunitat, fem noves propostes, intercanviem experiències, etc.; i una de social,
centrada en la convivència dels membres, les converses i el coneixement mutu.

4.	La seva és una comunitat/entitat amb història...
La Fe Bahá’í neix a l’Iran al segle XIX, o sigui que és una religió molt recent. A Barcelona, la comunitat es crea l’any 1950, després que al 1948 Virginia Orbison arribés a Espanya des d’Estats
Units i comencés a donar a conèixer la nostra religió. A partir d’aleshores a Barcelona hem
tingut diferents ubicacions, i s’han creat centres a diverses ciutats catalanes. Tot i així, la nostra
comunitat no té la vida centrada en un lloc, com ara un centre de culte, treballem més a nivell
de l’entorn de cada persona. Moltes de les reunions i celebracions comunitàries les fem en cases particulars dels membres o coneguts.

5.

Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?

Els bahá’ís respectem profundament les idees religioses dels altres perquè són el patrimoni
religiós de la humanitat. Les nostres societats han crescut i s’han desenvolupat a partir i gràcies
a aquestes religions. En el cas de Barcelona, personalment crec que és una ciutat molt diversa,
i en els últims anys aquest fenomen s’ha fet més visible degut a la immigració, però aquesta diversitat està encara molt poc valorada. Estem en el camí adequat, però encara no és una realitat
avui dia.

6.

Fant vida de barri?

Els membres de la comunitat provenen de diferents indrets de la ciutat i últimament celebrem
les reunions comunitàries cada mes en un barri diferent. Com ja he comentat, les nostres activitats estan sempre relacionades amb l’entorn. Des de la fe bahá’í entenem que l’espiritualitat
és simultània a la vida social i hi va lligada. El nostre objectiu és la transformació personal, esforçant-nos per reflectir els atributs divins que hi ha en nosaltres, però també la transformació
social, i treballar per tal de que totes les persones tinguin les mateixes possibilitats de desenvolupar-se a nivell personal, contribuint a l’avenç de la societat. Personalment, opino que la societat d’avui dia, i també les institucions, donen massa importància als béns materials, i centren
l’esforç social en aquest aspecte. S’ignora la nostra naturalesa espiritual, i convidaria reflexionar
en aquest sentit.

Albert Riba recomana...

LA CONSCIÈNCIA QUE CREMA
Autor: Eudald Carbonell
Editorial: ARA Llibres		

En aquest interessant llibre el conegut autor ens trasllada a una visió de la
humanitat molt en la línea dels seus anterior llibres.
Un bon paleontòleg és capaç d’esbrinar l’evolució de l’espècie humana i les revolucions que en el transcurs del temps hem protagonitzat.
Seguint el fil dels canvis que els humans hem tingut i els previsibles nous reptes
als que ens enfrontem, Carbonell ens repta a situar-nos de cara al futur amb la
voluntat de protagonitzar una nova revolució, que permeti, des de la realitat
cientificotècnica i la socialització de la informació i el coneixement, definir els
objectius d’espècie amb criteris solidaris i progressistes.
El nostre autor utilitza un llenguatge rigorós i ple de conceptes que cal assimilar
lentament per tal de comprendre tot el que hi ha darrere de cada paraula i de
cada concepte.
Un llibre per a ateus, però també per a creients disposats, uns i altres, a practicar el difícil ofici de pensar, sense condicionants previs i trobar en el pensament
dels altres valors i matisos positius.

						
Albert Riba
President d’Ateus de Catalunya
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Corpus Christi: Festa catòlica del sagrament del cos
i de la sang de Crist, amb processons.

16

Duanwujie: Tradicional cursa xinesa de vaixells decorats amb forma de drac.

21

Solstici d’estiu (Litha): Festa de ple estiu, en què
s’honora al sol i al foc com a donadors de vida.

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.

24

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.

26

Poson: Festa de l’arribada del budisme a Sri Lanka
(pendent de confirmació oficial).
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Isra’a ua-l-Mi’raj: Viatge nocturn de la Meca a Jerusalem i ascensió celeste de Muhàmmad (data variable d’un o dos dies en funció de l’observació de
la lluna).

9

Martiri del Báb: Commemoració solemne amb lectures i pregàries de l’execució del Báb a Tabriz (Iran)
el 9 de juliol de 1850.

15

Cho kor Duchen: Al Tibet, festa del primer sermó de
Buda celebrada amb grans processons (pendent de
confirmació oficial).

20

Dejuni del 9 Av: Dia del dejuni després de tres
setmanes en què s’evoquen les catàstrofes de la
història jueva.

26

Asala: Festa theravada del primer sermó de Buda
en un parc proper a Benarés a l’inici de tres mesos
de reclusió monacal durant el monsó (pendent de
confirmació oficial).

27

Laylat al-Bara’ah: Nit del perdó, en què els musulmans recorden els seus difunts (data variable d’un o
dos dies en funció de l’observació de la lluna).

Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre UNESCO de Catalunya
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Festa de la collita del cereal (Lammas o Freyrfaxy):
Celebració dedicada a déus solars i de l’agricultura
com Lugh (cèltic) Freyr (Heathen).

6

Transfiguració (19 del calendri julià): Festa ortodoxa
i catòlica de la manifestació de Jesús a tres deixebles.

11

Mes de Ramadà (de l’11 d’agost al 10 de setembre):
Mes de dejuni estricte i d’abstinència des de l’alba
fins a la posta del sol (data variable d’un o dos dies
en funció de l’observació de la lluna).

15

Assumpció (catòlica ) / Dormició (ortodoxa) (28 del
calendari julià): Per als catòlics, assumpció de Maria, en cos i ànima, al cel. Per als ortodoxos, misteri
de la seva dormició

24

Zhongyuanjie: Festival dels avantpassats o “esperits
afamats” per als quals es confeccionen simulacres
de paper.
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Guru Gran Sahib: Festa del llibre sagrat dels sikhs.

1

Inici de l’any litúrgic ortodox bizantí.

2

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

8

Laylat-al Qadr: “Nit del destí” o de la revelació de
l’Alcorà que hom recita a les mesquites (data variable d’un o dos dies en funció de l’observació de la
lluna).

8

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

9

Roix ha-Xanà (9 i 10 de setembre): Any Nou (primer
de tishri) 5771, record de la creació del món i de la
sobirania de Déu.

10

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’un o dos dies en funció de l’observació de la lluna).

11

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

14

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

Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre UNESCO de Catalunya

L’agenda...
CETR - centre d’estudi de les tradicions de saviesa
Rocafort, 234, baixos (entrada pels jardins Montserrat)
www.cetr.net
cetr@cetr.net
Telèfon: 934 107 707
Fax: 933 210 413

Activitats:
• Els dies 5 i 6 de juny La música com a cultiu de la qualitat humana profunda i d’accés al Nodos (cap de setmana), a càrrec de Halil Bárcena i Lili Castella.
LLOC: Casal La Salle de Sant Martí Sesgaioles (Segarra). Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.

• Del 10 al 13 de juny Acte de final de curs: Estada de silenci al Casal de Pau (Arbúcies). Per
a més informació consulteu al web o poseu-vos en contacte amb el centre.
• El dissabte 3 de juliol a les 12.00 hores, Acte de cloenda del 7è encontre internacional:
Conseqüències del final de la epistemologia mítica.
gter - grup de treball estable de religions
València 244, 1r
www.grupdereligions.org
gter@grupdereligions.org
Telèfon: 934 872 473

Activitats:
• El dimarts 29 de juny tindrà lloc la III Jornada GTER sota el títol:“Llei de Centres de Culte”.
→→ Per a més informació consulteu el web o poseu-vos en contacte amb l’entitat.

iemed - institut europeu de la mediterània
Girona 20
www.iemed.org
info@iemed.org
Telèfon: 932 449 850
Fax: 932 470 165

Activitats:
• El dilluns 14 de juny, a les 19.00 hores, Diàlegs de Marrocfest: El que Europa li deu a l’Islam
d’Al-Àndalus.
• El divendres 18 de juny, a les 18.00 hores, Diàlegs de Marrocfest: Sufisme, dimensió espiritual de l’Islam. Pràctica d’orient i occident”.
LLOC: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

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

Activitats:
• El dimecres 9 de juny, a les 19.30 hores, Solidaritat amb els bahá’ís d’Iran amb diverses
activitats: actuació de la cantant iraniana Katy Evoghli i una xerrada a càrrec de Rafael Cerrato
Salas, autor de “Desde el corazón de Iran. Los bahá’ís: la esperanza oprimida”. Entrada Lliure.
LLOC: Centre Cultural Casa Elizalde (carrer València 302)

• El divendres 9 de juliol, a les 12.00 hores, Commemoració del Martiri del Báb.
• Del 18 al 25 d’abost XII Campament Bahá’í de Muntanya a Osca. Per a més informació truqueu al 976 516 030.
BORI CENTRE ZEN
Travessera de Dalt 124
boricentrozen@hotmail.com
Telèfon: 932 191 905
Fax: 934 498 070

Activitats:
• Els dies 12 i 13 de juny, Recés a Torredembarra. Places limitades, cal confirmar assistència
amb antelació. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.
CENTRE BUDISTA CAMÍ DEL DIAMANT
Torrent de les Flors 115, baixos
www.budismo-barcelona.org
barcelona@diamonway-centrer.org
Telèfon: 697 590 095

Activitats:
• El diumenge 6 de juny, Curs d’Axel Waltl (estudiant del Lama Ole Nydahl).
• El dilluns 7 de juny, a les 19.00 hores, Xerrada d’Axel Waltl.
• El dissabte 26 de juny Xerrada sobre la felicitat a càrrec de Roland Beck (estudiant del Lama
Ole Nydahl).
LLOC: FNAC (Illa Diagonal)

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 18 al 20 de juny, Recés de cap de setmana a càrrec del Venerable Lama Lobsang Tsultrim.
• El dimarts 6 de juliol, Puja i festa per l’aniversari de S.S. El Dalai Lama.
• El dissabte 10 de juliol, a les 18.00 hores, Ritual de llarga vida a càrrec del Venerable Lama
Lobsang Tsultrim.
• Del 24 al 31 de juliol, Curs-recés d’estiu a càrrec del Venerable Lama Lobsang Tsultrim.
LLOC: La Farga (Sant Celoni)

CENTRE ZEN DE BARCELONA
Plaça Sant Agustí Vell, 6
www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org
Telèfon: 932 683 955

Activitats:
• El dissabte 5 de juny, a les 11.00 hores, Introducció a la pràctica zen.
• Del 24 al 27 de juny, Sesshin (recés de meditació) a Ogassa dirigit per Pere Taiho Secorún.
• El divendres 4 de juliol, a les 11.00 hores, Introducció a la pràctica zen.
• El dissabte 4 de setembre, a les 11.00 hores, Introducció a la pràctica zen.
• El dissabte 11 de setembre, a les 8.30 hores, Jornada de zazen (meditació).
DOJO ZEN BARCELONA KANNON
Ronda Universitat, 14, 2n-1A
www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org
Telèfon: 649 649 759

Activitats:
• El dissabte 19 de juny, a les 17.00 hores, Taller sobre la consciència de la ment. Preu: 15
euros. Reserves a info@dojozenbarcelona.org.
→→El dojo està obert els mesos de juliol, agost i setembre.

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

Activitats:
• De l’11 al 13 de juny Curs del segon nivell de Massatge (Ku-Nye): massatge energètic, a
càrrec del Dr. Lobsang. Per a més informació contacteu amb el centre.
• El 19 i 20 de juny Curs: teoría i pràctica en la vida quotidiana, a càrrec del Venerable Thubten Wangchen. Per a més informació contacteu amb el centre.
• El dissabte 26 de juny, a les 18.00 hores, Puja de lluna plena Zam Ling Chi Sang.
• El dimarts 6 de juliol, a les 20.00 hores, Celebració del 75è aniversari de S. S. el Dalai Lama.
• El dijous 15 de juliol, a les 20.00 hores, Puja de Chöe Khor Düchen.
CASAL LOIOLA
Balmes, 138
www.casalloiola.org
info@casalloiola.org
Telèfon: 934 156 434

Activitats:
• El diumenge 13 de juny, a les 11.00 hores, Eucaristia Manresanet.
• Fins el 14 de juny (tres dilluns), de 21.00 a 23.00 hores, seminari “Potenciar l’autoconeixement
i afrontar millor els canvis”, a càrrec de Mireia Poch.
• El divendres 18 de juny, a les 20.00 hores, Concert a càrrec del grup cristià DUM.
• Els dijous 8, 15, 22 i 29 de juliol, de 20.30 a 22.00 hores, Cicle de xerrades: Els vespres ens
calen - Què implica ser cristià al món d’avui?.
→→El Casal Loiola restarà tancat de l’1 al 31 d’agost.
CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANSIME I JUSTÍCIA
Roger de Llúria, 13
www.fespinal.com
info@fespinal.com
Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

Activitats:
• Postgrau d’Acompanyament Espiritual (PAE), curs 2010-2012. A partir de setembre; per a
més informació poseu-vos en contacte amb el centre o consulteu el web.

CRISTIANISME AL SEGLE XXI
Via Augusta 228, baixos
www.cristianismexxi.cat
cristianismexxi@cristianismexxi.cat
Telèfon: 634 846 987
Fax: 932 412 577

Activitats:
• El dimarts 17 d’agost tindrà lloc la participació a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada
del Conflent (del 15 al 24 d’agost) sota el títol, La democràcia econòmica: vers una alternativa
al capitalisme.
ESGLÉSIA PLURAL
Apartat de correus 89115
www.esglesiaplural.cat
info@esglesiaplural.cat
Telèfon: 697 976 545

Activitats:
• El dimarts 29 de juny, a les 19.30 hores, IX Diada pel Respecte a la Pluralitat en l’Església,
en motiu de la festa dels apòstols Pere i Pau. Començarà l’acte amb una ponència i després es
farà el sopar de lliurament dels premis anuals: “Mn. Vidal Aunós” a una trajectòria personal o
col·lectiva i a un “Projecte d’Acció Social”.
• Els dies 18 i 19 d’agost IV Jornades d’Església Plural dins de la Universitat Catalana d’Estiu a
Prada de Conflent, amb el tema Canviar la consciència per a canviar la societat.
FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n
www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org
Telèfon: 934 880 888

Activitats:
• El dilluns 14 de juny, a les 19.00 hores, tindrà lloc l’acte de presentació del darrer número
monogràfic de Qüestions de vida cristiana sobre “La Bíblia” i la conferència La història de la
Bíblia en els Països de Llengua Catalana, a càrrec del Dr. Armand Puig (degà de la Facultat de
Teologia de Catalumnya i patró de la fundació). Places limitades a la capacitat de la sala.
PREGÀRIA ITINERANT DEL IV DIUMENGE
millan@eulaliaquer.cat
vallromanes80@gmail. com

Activitats:
• Cada quart diumenge de mes pregària amb lectures, cants i silencis de 18.00 a 19.00 h. El
diumenge 27 de juny a la Parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep (Josepets) (Plaça Lesseps,
25). Propera pregària al més de setembre.
SECRETARIAT DIOCESÀ DE PASTORAL GITANA
Rivadeneyra 6, 8è
www.arqbcn.org/delegacions/sdpg
ddpgitanos5115@arqbcn.org
Telèfon i Fax: 933 176 397

Activitats:
• El diumenge 27 de juny, a les 18.30 hores, Missa Gitana de Sant Joan; a les 19.30 hores,
Berenar-sopar de germanor.
LLOC: Parròquia de Sant Àngel Custodi (carrer Vilardell 50 -cantonada Sant Roc)

ACAT - acció dels cristians per l’abolició de la tortura
Anglí 55
acat.pangea.org/
acat@pangea.org
Telèfon: 932 038 915
Fax: 932 034 830

Activitats:
• El divendres 18 de juny, a les 19.30 hores, tindrà lloc una Pregària Ecumènica dedicada a les
víctimes de la tortura i contra la pena de mort.
LLOC: Església Evangèlica de Sant Pau (carrer Aragó, 51)

ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS - FONT CANYELLES
font de Canyelles 106
www.fontcanyelles.org
info@fontcanyelles.org
Telèfon: 933 595 738

Activitats:
• El dimarts 1 de juny, a les 20.00 hores, Reunió d’oració.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS - santapau
Santapau 102
Telèfon: 933 401 000

Activitats:
• El divendres 4 de juny, a les 20.00 hores, Especial Joves.
• El dissabte 5 de juny (juntament amb les Assemblees de Germans de Font Canyelles i Llucmajor):
→→A les 11.30 hores al Parc de la Guineueta Activitats per nens
→→A les 20.00 hores al Parc de la Guineueta Concert de Gospel
• El diumenge 6 de juny, a les 10.30 hores, Mesa del Señor y Alabanza.
• El diumenge 6 de juny, a les 18.00 hores, Conferència La Predestinació, a càrrec d’Eliseo
Casal.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA CENTRE CRISTIÀ BETLEM
Cartellà 164-170
www.centrocristianobelen.com
info@centrocristianobelen.com
Telèfon: 933 580 037
Fax: 934 299 313

Activitats:
• Del 4 al 5 de juny a Calella Recés de Dames, Temps de Glòria. Per a més informació poseuvos en contacte amb l’església.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA CIUTAT MERIDIANA
Avinguda Rasos de Peguera 32-34
www.iglesiaciudadmeridiana.org
info@iglesiaciudadmeridiana.org
Telèfon: 935 881 515

Activitats:
• El diumenge 13 de juny, a les 19.30 hores a la Plaça Roja, Concert de Gospel amb el cor Gospel.cat. Aquest concert està inclòs en la Festa Major del barri.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CATALUNYA
Tallers 26
www.esglesiaevangelicadecatalunya.cat
info@esglesiaevangelicadecatalunya.cat
Telèfon: 933189798

Activitats:
• Del 3 a l’11 de juliol a Aiguaviva, Campament EEC per a nois i noies de 7 a 14 anys. Per a més
informació poseu-vos en contacte amb l’església.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA NUEVA APOSTÓLICA DE ESPAÑA
Mossèn Josep Bundó 14-18
www.inaee.org
ina@nak.ch
Telèfon: 934 290 508 - 932 538 046
Fax: 932 538 207

Activitats:
• El diumenge 4 de juliol, a les 10.00 hores, Servei Diví de Marco Felhbaum des de Tresbaselghe (Itàlia). Retransmissió a Suïssa, Àustria, Romania i Espanya.
TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
www.watchtower.org

Activitats:
• Del 9 a l’11 de juliol i del 16 al 18 de juliol, Congrés Anual de tres dies dels Testimonis Cristians de Jehovà al Palau Sant Jordi:
→→Divendres a la tarda “La comunicación, ayuda a las familias a permanecer cerca de Dios”
→→Dissabte, a les 13.00 hores, es presentarà el discurs de bateig
→→Diumenge, a les 12.40 hores, es presentarà el discurs “¿Cómo puede usted acercarse a Dios?”,
i a les 15.00 hores, es presentarà una representació bíblica amb vestuari d’època ambientada al
segle I (sota el títol “Andemos por fe, no por vista”).
DEVAVANI - centre d’estudis de la llengua sànscrita
Duquessa d’Orleans 5-7, entresòl-2a
www.devavani.org
info@devavani.org
Telèfon: 932 802 431

Activitats:
• Del 8 al 13 de juliol IV Escola d’Estiu d’Estudis de l’Índia. Per a més informació poseu-vos en
contacte amb el centre.
LLOC: Aules del Museu de Sant Cugat del Vallès (Real Monestir de Sant Cugat - Plaça Octavia 1, Sant Cugat del Vallès)

CONSELL ISLÀMIC CULTURAL DE CATALUNYA
Nou de Sadurní 9
www.consellislamic.org
info@consellislamic.org
Telèfon i Fax: 933 010 831

Activitats:
• El dissabte 5 i diumenge 6 de juny tindrà lloc la IV Trobada de Dones Musulmanes de Catalunya, sota el títol L’educació, la responsabilitat i les prespectives. Per a més informació consulteu el web.
LLOC: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aula 1 (Carrer Monalegre 5)

ASSOCIACIÓ DE TAI CHI TAOISTA D’ESPANYA (CATALUNYA)
www.taoist.org
catalunya@taoist.org

Activitats:
• El diumenge 6 de juny, a les 13.00 hores, demostració de Tai Chi a la Plaça de la Catedral. Per
a més informació consulteu el web.
ASSOCIACIÓ ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA KUMARIS
Diputació, 329
www.bkwsu.org
barcelona@es.bkwsu.org
Telèfon: 934 877 667
Fax: 934 877 638

Activitats:
• El dimecres 9 de juny, a les 19.30 hores, Conferència “Generar novetat i entusiasme a la
nostra vida”, a càrrec de Maria Moreno.
LLOC: Sala d’actes de la Cooperativa Naturista Vegetariana (carrer Casp 78, principal)

• El dimecres 7 de juliol, a les 19.30 hores, Medita: recupera la teva energia, a càrrec de Marta
Matarín.
LLOC: Sala d’actes de la Cooperativa Naturista Vegetariana (carrer Casp 78, principal)

• El dimecres 18 d’agost, a les 19.30 hores, Transformar els problemes en oportunitats, a
càrrec de Guillem Simó.
LLOC: Sala Claret (carrer Sant Antoni M. Claret 45-47 - cantonada carrer Nàpols)

Sabeu que...

... L’Ajuntament us ofereix la possibilitat d’organitzar una sessió informativa
d’acollida per a persones estrangeres a la seu de la vostra comunitat religiosa. En
aquestes sessions es proporciona informació bàsica sobre la ciutat, tràmits bàsics
(empadronament, targeta sanitària...), serveis i equipaments, assessorament jurídic en estrangeria, aprenentatge de llengües, inserció laboral, etc. Les sessions
tenen una durada de dues hores i es poden fer en l’horari que us sigui més convenient. Per més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

