
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

ACOLLIDA

Segurament no ens costaria gaire posar-nos d’acord en definir les comunitats religioses com a espais 
d’acollida. La comunitat acull les persones, les seves necessitats i inquietuds, i cerca les vies per donar 
resposta, de vegades material, de vegades afectiva, molt sovint espiritual, a totes aquestes coses. És 
així com la comunitat esdevé un espai de referència fonamental i, potser d’una manera especial, per a 
moltes persones nouvingudes a la nostra ciutat.

També la ciutat és un espai d’acollida. És per això que la Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barce-
lona porta a terme un gran nombre d’accions destinades a oferir informació i formació bàsica que ajudi 
les persones que acaben d’arribar a la ciutat en el seu procés d’integració. Una manera senzilla de tenir 
accés a aquesta informació és assistir a alguna de les sessions informatives d’acollida que cada quinze 
dies tenen lloc a les seus dels districtes, on s’ofereix informació sobre la ciutat i els districtes, tràmits, 
serveis i equipaments, aprenentatge de llengües, assessorament jurídic en estrangeria, etc.

Per tal d’acostar aquesta informació al màxim nombre de persones, aquestes sessions també es poden 
realitzar a les seus de les entitats. Tenint en compte, com dèiem abans, que les comunitats religioses són 
un espai de referència per a moltes persones nouvingudes, des del Pla d’Acollida i l’OAR hem iniciat un 
seguit de trobades amb les comunitats per presentar-los les sessions informatives i explorar la possibili-
tat d’oferir-les a les seves seus i per als seus membres. En aquests casos, el contingut de la sessió es pot 
adaptar a les necessitats i els interessos de cada comunitat o bé es poden preparar sessions monogràfi-
ques sobre un tema concret.

De moment s’ha fet la proposta a les comunitats de l’Eixample i Nou Barris i ja estem treballant per fer-la 
arribar als altres districtes de la ciutat. Amb tot, no dubteu en avançar-vos i posar-vos en contacte amb 
nosaltres si hi esteu interessats.
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1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
L’Església de Filadèlfia és una de les esglésies evan-
gèliques més importants d’Espanya, quant a nom-
bre de fidels. La paraula “evangeli” significa “bones 
noves”, que és el que prediquem: que dotze homes 
van encendre el món per la seva fe en Jesucrist. Per 
mi és molt important anunciar el que et fa viure de 
veritat i ser feliç, estiguis en la condició que esti-
guis. Perquè Ell és l’únic que va aixecar un exèrcit 
sense fer cap mort, la mort la va fer Ell. Jesús és el 
personatge central de tota la humanitat i “no hi ha 
cap altre nom donat als homes”, diu la Bíblia.

Per nosaltres Déu és justícia i amor. Déu perdona sempre que hi hagi un cor penedit, però n’hi 
ha pocs avui dia. Per això fas les coses que honoren Déu, el respectes, Ell no t’obliga. “Jo sóc el 
camí, la veritat i la vida”, diu l’evangeli. Estic obligat a obeir la paraula de Déu perquè allà em 
parla del que ell vol dels homes. La Bíblia és el llibre indestructible.

Intento que la meva ànima sobrevisqui per Déu. Avui dia és una alegria viure per Déu, perquè 
Déu coneix l’ésser humà. Nosaltres prediquem un Déu que té solució, que respon. Déu estima 
tant els homes que dóna el seu Fill per perdonar tots els que creguin en ell, fins i tot després 
de mort. Crist és esperança. Per això crec que és important despertar, sensibilitzar. Perquè la 
societat no només necessita ajuda material, sinó una educació de l’ànima.

2. De la seva creença/religió, vostè què en destacaria?
Nosaltres no intentem predicar una religió. Prediquem a Crist. Quan ens reunim, prediquem el 
que som: l’església de Crist. Volem anunciar aquest Déu que porta la pau al cor, que destrueix 
els mals pensaments, la vida plena de desenganys, i et dóna una vida renovada, de goig, de pau. 
Ell està sempre amb tu, a les bones i a les dolentes, a les verdes i a les madures. Déu és un Déu 
de prop, no de lluny, la glòria sigui seva. Voldria que molta gent pogués conèixer el Senyor. És 
néixer de nou, com si et toqués la loteria. Et tornes més aplacat, almenys intentes ser millor.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE FILADÈLFIA - GRÀCIA
Progrés, 24
             Sisquet  
             Pastor    

sisquetsisquet.escude@gmail.com

L’entrevista...



3. Expliqui’ns quines activitats fan...
A l’església fem culte cada dia de la setmana excepte dissabte. Normalment ens reunim entorn 
a 50 o 60 persones, els diumenges més. Divendres al vespre també fem altres activitats, com 
reunions d’església, oracions, diàlegs i preguntes sobre temes espirituals o projeccions de pel-
lícules cristianes.

Personalment, m’agradaria poder desenvolupar altres tasques d’atenció més personalitza-
da, com donar suport a matrimonis, atenció a persones amb problemes familiars, depressió, 
drogues, etc. Crec que és molt important poder treballar i fer prevenció abans de que comenci 
veritablement el problema.

4. La seva és una comunitat/entitat amb història...
L’Església ja fa 27 anys que és al barri de Gràcia. Anteriorment, la majoria de gitanos eren cre-
ients però temorosos de Déu, seguien molts rituals i una religió imposada pel franquisme. Quan 
van venir a predicar l’evangeli, jo primer m’ho vaig prendre com quelcom passatger, com una 
novetat, però aleshores vaig descobrir Crist, que Déu m’estima. El meu sogre va ser un dels 
pioners a convertir-se i, al seu darrere, tota la família. L’església evangèlica és el millor que li ha 
pogut passar a l’ètnia gitana. On hi havia quimeres, vides trencades, Déu ha fet meravelles. Ha 
transformat llars d’infern en trossos de cel. On l’home donava a persones per perdudes, Déu 
les ha escollides per fer gran la seva glòria. De mica en mica s’ha anat convertint la majoria de 
la comunitat. 

Aleshores anàvem per les places cantant lloances i predicant l’evangeli. Molts cops vam patir 
reaccions molt negatives, ens deien de tot. Ara els temps han canviat i a la gent li és indiferent. 
L’evangeli està molt devaluat avui dia, i és el món el que marca les seves pautes d’egoisme, 
insensibilitat i allunyament de Déu. Però això ho hem de viure, com està plasmat en les escrip-
tures.

5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
Crec que en algunes ocasions Barcelona vol ser enganyada per l’home del carrer. Durant la meva 
època de predicador a la Rambla vaig poder veure com ha augmentat la tendència a enganyar 
la gent, a fer negoci a partir de la religió. Em vaig trobar a moltes persones que feien lectura 
de mans, tarot, fetitxes... Et diuen allò que vols sentir. A les televisions es donen molts espais a 
aquestes pràctiques, mentre es retalla el temps d’altres programes evangèlics. Moltes vegades 
la gent s’estima més ser enganyada que escoltar una paraula d’alè. És més fàcil.

6. Fant vida de barri?
La nostra església està molt integrada a la societat. Crec que el gitano català pot fer molta apor-
tació en aquest àmbit, no només al barri, sinó al poble català, com acollir les persones de fora, 
fomentar l’hospitalitat... Hem fet alguns actes en aquest sentit, com un esdeveniment evangèlic 
a la plaça Romaní amb les portes obertes al barri. Sempre convidem els veïns. S’haurien de fer 
més esdeveniments d’aquest tipus, però costa perquè el ritme del món cada cop ens arrossega 
més... Tot i així, els líders de quatre esglésies evangèliques del barri ens reunim cada dijous per 
poder compartir projectes, fer tasques conjuntes, etc.



Quin és el veritable sentit de la vida humana? On podem trobar la felicitat? Quins són els ve-
ritables mètodes, real i definitivament vàlids, per a solucionar els nostres problemes diaris? 
Com arribar a la meta última? 

En aquest llibre, Gueshe Kelsang Gyatso t’ofereix les respostes a aquestes i d’altres pregun-
tes essencials per a la comprensió de la ment humana i per desenvolupar una vida completa 
i plena de significat. Seguint els consells pràctics que s’ofereixen en aquest llibre, podràs 
transformar la teva ment i la teva vida, desenvolupar el teu potencial humà i trobar pau i 
felicitat duradores.

L’autor:

Gueshe Kelsang Gyatso va néixer al Tíbet i resideix al Regne Unit des de 1977. Reconegut 
erudit i mestre de meditació, ha fundat nombrosos centres budistes a tot el món i és ja un 
referent indispensable en la filosofia del segle XX-XXI, i particularment en el budisme kadam-
pa. Ha escrit nombroses obres de temàtica budista, per a la meditació, la comprensió de la 
ment humana i la transformació interior, en les que unifica magistralment l’antiga saviesa 
budista amb el món contemporani.

               Marié Morales

                   periodista i mestra de meditació kadampa al Poble Sec
                   Centre Budista Kadampa Makaharuna

Marié Morales recomana...

TRANSFORMA TU VIDA
Un viaje gozoso

Autor: Gueshe Kelsang Gyatso
Editorial Tharpa 



UN VIATGE: FESTIVAL DE TARDOR DE BUDISME KADAMPA 2010 
Del 22 al 29 d’octubre

Inauguració oficial del temple de budisme kadampa al 
KMC de Brasil, iniciació i ensenyaments sobre la pràc-
tica de Yhe Tsongkhapa i transmissió oral del budisme 
modern, a càrrec del venerable Gueshe Kelsang Gyatso.

Yhe Tsongkhapa és el Buda de la Saviesa que va néixer al 
Tibet i va difondre un Budadharma pur en què s’ensenya 
com combinar les pròactiques del sutra i el tantra. Amb 
el seu exemple perfecte va mostrar com establir els fo-
naments del camí espiritual, com avançar a través d’ell i com completar-lo. És així mateix la 
personificació de la saviesa, la compassió i el poder espiritual de tots els Budes.

UNA VISITA: EL MANJUSHRI KADAMPA MEDITATION CENTER

El Manjushri Kadampa Meditation Center 
(MKMC), a Anglaterra, és el centre mare del 
budisme kadampa modern i la seu interna-
cional de la Nova Tradició Kadampa.

És el centre Kadampa més gran del món i 
compta amb una comunitat de residents 
de més de cent estudiants, tant monjos i 
monges budistes com practicants laics, que 
participen en les activitats de difusió del bu-
disme de diferents maneres, com es el cas 
de la Editorial Tharpa i el projecte per a l’es-
tudi de l’art budista kadampa.

Situat al Lake District (nord-est d’Anglaterra), a Conishead Priory, a prop de la badia de More-
cambe, en un entorn natural de pau i inspiració, és el lloc perfecte per aprendre sobre budis-
me i meditació. Esta obert al públic tots els dies de l’any, i podem visitar-hi el temple, fer un 
passeig pel bosc fins a la badia o gaudir d’un excel·lent te amb pastes al Conservatory Cafe.
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Xemini Atzeret

Sukkot

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

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

Nativitat de Maria 
(calendari julià)

Yom Qippur

Exaltació de la creu 
(calendari julià)

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

27 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.

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

22

Xung Xiu Sukkot (2n dia)

Hoixana Rabba

23 Sukkot (23 i 24, i fins al 30 de setembre): Festa de 
les tendes, en record dels quaranta anys al desert 
(processó de Hoixana Rababa, el 29 de setembre, 
i festa de cloenda de Xemini Atzeret, el 30 de 
setembre).

Mabon (equinocci 
de tardor)

Mabon (Equinocci de tardor): Festa de l’equinocci, 
de la verema i començament de la preparació de 
l’hivern.

21
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Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre UNESCO de Catalunya

Navaratri

Durga Puja

Festa de la Reforma

23 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 -).

Naixement de Confuci

Kathina

Shimkhat Torà

Dassera

Naixement del Báb

Lhabab

Samhain

1 Simkhat Torà: “L’alegria de la Torà”, al final del 
Sukkot, finalització del cicle anual de lectura de la 
Torà.

Naixement de Confuci (del -551 al -479): Venerat 
mestre Kong (pendent de confirmació oficial).

4

8 Navaratri /Durga Puja (del 8 al 17 d’octubre): Nou 
nits de combat de la deessa Durga/Kali contra el di-
moni i victòria al desè dia (Dassera).

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

20

29 Lhabab: Festa tibetana del retorn de Buda al regne 
celestial on ha impartit els seus coneixements (pen-
dent de confirmació oficial).

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

Samhain - Festa dels avantpassats (Portes de 
l’hivern): Homenatge als avantpassats i acceptació 
de la mort. Inici del Nou Cicle.

31
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Font: Calendari Interreligiós 2009-2010 del Centre UNESCO de Catalunya

Naixement de 
Bahá’ulláh

Naixement de Bahá’ulláh: Aniversari del naixement 
del fundador de la fe bahá’í, el 1817 a Teheran (Iran)

12

Aïd al-Adhà

17 Aïd al-adhà - Aïd al-kabir: Primera de les grans fes-
tes musulmanes, és la festa del sacrifici, punt culmi-
nant del pelegrinatge (data variable d’1 o 2 dies en 
funció de l’observació de la lluna).

Tots Sants Dia dels difunts Divali

Divali

Gadir Khum

Presentació de Maria

1r diumenge d’Advent

Naixement del Guru 
Nanak

1 Tots Sants: Gran festa catòlica dels sants i les san-
tes de l’Església, seguida de la commemoració dels 
difunts..

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

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

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

21 Naixement del Guru Nanak: El 1469 al Punjab, pri-
mer dels deu fundadors sikhs.

24 Gadir Khum: Festa xiïta que commemora la desig-
nació d’Alí com a successor de Muhàmmad. (data 
variable d’1 o 2 dies enfunció de l’observació de la 
lluna).

28 Advent (quatre diumenges abans de Nadal, ritus 
llatí): Preparació del naixemenht de Jesús, el dia de 
Nadal, i espera del seu retorn.



Activitats:

• El dissabte 30 d’octubre tindrà lloc un Taller de Ioga anti-estrés, organitzat conjuntament 
amb l’Associació de Ioga en la Vida Quotidiana. Per a més informació poseu-vos en contacte 
amb l’associació.
 LLOC: Associació Espanyola de Ioga a la Vida Quotidiana. (carrer Llull, 48-52, àtic-1a)

• El dijous 25 de novembre, a les 19.00 hores, tindrà lloc la XV Trobada Interreligiosa amb 
motiu del Dia Mundial de la Sida.

 LLOC: Parròquia de la Mare de Déu del Carme (carrer Bisbe Laguarda, 1)

Activitats:

• El dijous 30 de setembre, a les 19.30 hores, Acte d’inici de curs

• Inici dels cursos: Espiritualitat i societat contemporània, La poesia: forma de coneixement i 
amor a la realitat, Qui va ser Jesús? Una introducció als orígens del cristianisme, La veu femini-
na a l’Alcorà 

 → Per a més informació consulteu el web o poseu-vos en contacte amb l’entitat.

Activitats:

• El dimarts 28 de setembre, a les 16.00 hores, III Jornada Formativa GTER: La nova llei de 
centres de culte de Catalunya i el seu reglament. Per a més informació contacteu amb l’entitat.

 LLOC: Fundació MigraStudium (carrer Palau, 3)

AUDIR - associació unesco per al diàleg interreligiós
Nàpols, 346

www.audir.org
secretaria@audir.org

Telèfon: 934 589 595
Fax: 934 575 851

GTER - grup de treball estable de religions
València 244, 1r

www.grupdereligions.org
gter@grupdereligions.org

Telèfon: 934 872 473

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
http://www.grupdereligions.org
http://www.cetr.net


Activitats:

• Els dies 1, 2 i 3 d’octubre i 5, 6 i 7 de novembre, Recés. Per a més informació poseu-vos en 
contacte amb el centre.

Activitats:

• Del 8 al 10 d’octubre, Iniciació: Chenrezig 1000 braços, a càrrec del Vble. Lama Lobsang Tsul-
trim

• Del 5 al 7 de novembre, Recés de cap de setmana.

Activitats:

• Els dies 18 i 19 de setembre, de 10.30 a 13.30 hores, activitats per a nens i joves al barri de 
Sant Martí, amb l’actuació del grup de dansa Artistik.
LLOC: Parc de Sant Martí

• A partir del divendres 1 d’octubre, de 15.30 a 19.00 hores, activitats gratuïtes per a joves.
LLOC: Centre Cívic Sant Martí de Provençals (carrer Selva de Mar, 215)

 → Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat o truque als telèfons: 677832631-658917345

• El dimarts 19 d’octubre, a les 20.30 hores, Celebració del Naixement del Báb.

• El dijous 11 de novembre, a les 20.30 hores, Celebració del Naixement de Bahá’ull’ah.

ASSOCIACIÓ CULTURAL BODHYANGA
www.bodhyanga.org
info@bodhyanga.org

Telèfon: 932 553 146

COMUNITAT BAHÁ’Í DE BARCELONA
Galileu 336, ent-2a

bahaibarcelona.blog.com
bahai.barcelona@gmail.com

Telèfon: 934 399 029

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

CENTRE ZEN DE BARCELONA
Plaça Sant Agustí Vell, 6

www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Telèfon: 932 683 955

http://bahaibarcelona.blog.com
http://www.centrobudistatara.com
http://www.zenbarcelona.org


FUNDACIÓ CASA DEL TIBET
Rosselló, 181

www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org

Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

Activitats:

• El dissabte 18 de setembre, de 8.30 a 20.00 hores, Jornada de zazen (meditació) a càrrec de 
Lluís Salas

• El dissabte 16 d’octubre, de 17.00 a 20.30 hores, Taller zen sobre el Samadhi

• Els dies 6 i 7 de novembre Sesshin urbà, dirigit per Patrick Pargnien.

 → Per a més informació i reserves poseu-vos en contacte amb l’entitat

Activitats:

• El 18 i 19 de setembre, Recés de meditació a la ciutat, dirigit per Pere Taiho Secorún.

• El dissabte 2 d’octubre, d’11.00 a 13.00 hores, Introducció a la pràctica zen.

• Del 30 d’octubre a l’1 de novembre, Sesshin a la Garrotxa, dirigit per Pere Tahio Secorún.

• El dissabte 6 de novembre, d’11.00 a 13.00 hores, Introducció a la pràctica zen.

Activitats:

• El dijous 16 de setembre, a les 19.00 hores, conferència: La felicitat de la saviesa, a càrrec 
del Vble. Mingyur Rimpoché.

• El dijous 23 de setembre, el divendres 22 d’octubre a les 20.00 hores, i el diumenge 21 de 
novembre, a les 18.00 hores, Puja de Lluna Plena.

• Dels dies 1 al 3 d’octubre curs: Tècniques de meditació, a càrrec de la Vble. Tashi Lhamo.

• El divendres 8 d’octubre, a les 20.00 hores, conferència: Valors de la saviesa i la compassió 
al món actual, a càrrec del Vble. Arjia Rimpoché.

• Els dies 9 i 10 d’octubre curs: Els 12 vincles i l’origen de la interdependència, a càrrec del 
Ven. Arjia Rimpoché.

• El dijous 28 d’octubre, a les 20.00 hores, conferència: El ioga dels somnis, a càrrec del Vble. 
Tenzin Wangyal Rimpoché.

• El divendres 29 d’octubre a les 20.00 hores, Puja de Lha Bab Düchen.

DOJO ZEN BARCELONA KANNON
Ronda Universitat, 14, 2n-1A

www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org

Telèfon: 649 649 759

http://www.casadeltibetbcn.org
http://www.dojozenbarcelona.org


Activitats:

• Els dies 1, 2 i 3 d’octubre visita del Molt Venerable Lama Sönam Wangchuk: Meditació 
Lhaktong, Ensenyament de Gampopa, Iniciació a les 21 Taras.

• Els dies 30 i 31 d’octubre, seminari: Budisme i ciència, a càrrec de Geshe Jampel Senge i el 
doctor Barry Kerzin.

• Els dies 6 i 7 de novembre, curs: Tibetan Meditation Workshop, a càrrec del Vble. Tulku Tsori 
Rimpoché.

• El dijous 1 de novembre, a les 20.00 hores, inauguració de l’exposició “Tibet”.

• Els dies 20 i 21 de novembre, curs: La vida i la mort, a càrrec del Vble. Thubten Wangchen.

 →  Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entiat.

Activitats:

• Els dijous, del 14 d’octubre al 25 de novembre, de 19.30 a 21.15 hores, curs: Experiència 
espiritual i compromís social. (curs dividit en set sessions, per a més informació consulteu el 
web). 

• Seminaris (octubre, novembre i desembre): 
Una lectura reposada de l’Evangeli de Marc, a càrrec de Francesc Riera
La Trinitat segons els místics, a càrrec de Jaume Flaquer, Josep Giménez i Xavier Melloni
Eines educatives dels Exercicis, a càrrec de Pere Borràs

 → Per a més informació consulteu el web.

CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANISME I JUSTÍCIA
Roger de Llúria, 13

www.fespinal.com
info@fespinal.com

Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

SERCHÖLING - centre budista vajrayana
Passeig d’Amunt, 34, baixos

barcelona.dskbudismo.org
sercholing@gmail.com

Telèfon: 932 104 198

COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA
Mare de Déu del Pilar, 15, principal

www.donesesglesia.cat
cde@donesesglesia.cat

Telèfon: 933 192 342

http://www.fespinal.com
http://barcelona.dskbudismo.org
http://www.fespinal.com


Activitats:
• Els divendres del 17 de setembre al 29 d’octubre, curs: Relacions humanes en la Bíblia jueva.
LLOC: Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona - Espai Francesca Bonnemaison (carrer Sant Pere més Baix, 7, 
2n)
• Els divendres a partir del 5 de novembre, curs: Influcències de l’Espiritualitat femenina en la 
història.
LLOC: Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona - Espai Francesca Bonnemaison (carrer Sant Pere més Baix, 7, 
2n)

Activitats:
• El dijous 7 d’octubre, a les 19.00 hores, “Maragall: el bàrbar” Lliçó inaugural de l’any acadè-
mic 2010-2011, a càrrec d’Antoni Puigverd.
LLOC: Seminari Conciliar de Barcelona (carrer Diputació, 231)

• Els dimecres a partir del 13 d’octubre, Cicle de conferències: El viatge com a forma simbòlica 
(II).

• El 18 d’octubre i el 15 de novembre, a les 19.00 hores, Actualitat cultural i religiosa del mes.

Activitats:

• El diumenge 19 de setembre, 1r Fòrum d’Església Plural, L’Espiritualitat dels laics: trobar 
Déu a la vida Quotidiana. 
LLOC: La Cova de Sant Ignasi (Manresa)

Activitats:

• El diumenge 24 d’octubre es celebrarà el Dia Mundial de les Missions (Domund).

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n

www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org

Telèfon: 934 880 888

ESGLÉSIA PLURAL
Apartat de correus 89115

www.esglesiaplural.cat
info@esglesiaplural.cat

Telèfon: 697 976 545

DELEGACIÓ DIOCESANA DE MISSIONS
Bisbe, 5

misionesbarcelona.blogspot.com
ddm5112@arqbcn.org

Telèfon: 932 701 014

http://www.fundaciojoanmaragall.org
http://www.esglesiaplural.cat
http://misionesbarcelona.blogspot.com


Activitats:

• El dijous 23 de setembre, a les 18.00 hores, Festa de Sant Pio de Pietrelcina (commemoració 
del Sant amb una Eucaristia).

• El diumenge 10 d’octubre, a les 19.00 hores, Res comunitari del Rosari i Cant dels Goigs del 
Roser.

• El dimarts 12 d’octubre, a les 12.00 hores, Eucaristia i Festa del Pilar.

• El dijous 14 d’octubre, a les 20.00 hores, conferència: Meditació cristiana segons el monjo 
benedictí John Main. Trobades de pregària cada dimarts a les 19.00 hores.
LLOC:  Sala Concepció (carrer Roger de Llúria, 70)

• Cada dimenge a partir del 17 d’octubre, a les 19.00 hores, Vespres cantades.

• Diumenge 24 d’octubre, a les 19.30 hores conferència: La visita de Benet XVI per consagrar 
l’església de la Sagrada Família: el missatge d’aquest temple avui . 
LLOC:  Sala Concepció (carrer Roger de Llúria, 70)

Activitats:

• Cada quart diumenge de mes, pregària amb lectures, cants i silencis de 18.00 a 19.00 h. El
diumenge 26 de setembre, a la Parròquia de Sant Jordi (Viaducte de Vallcarca, 7).

Activitats:

• El dissabte 18 de setembre, a les 18.00 hores, Missa Nova a carrec de Mn. Xavier Yániz.
LLOC:  Oratori de Santa Maria de Bonaigua de Barcelona (carrer Jiménez i Iglesias, 1)

PREGÀRIA ITINERANT DEL IV DIUMENGE
millan@eulaliaquer.cat
vallromanes80@gmail. com

PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
aragó, 299

www.concepciobcn.com
purissima_concepcio@yahoo.com

Telèfon: 934 576 552
Fax: 932 075 664

OFICINA D’INFORMACIÓ DE LA PRELATURA DE L’OPUS DEI
Via Laietana, 44

www.opusdei.org
barcelona@opudei.org

Telèfon: 934 182 107
Fax: 932 688 604

http://www.centrocristianobelen.org
http://www.centrocristianobelen.org


Activitats:

• Cada dia Adoració Perpètua del Santíssim (diürna de 8.00 a 22.00 hores, nocturna de 22.00 
a 7.00 hores).

• El primer divendres de mes, a les 19.00 hores, Vespres - Benedicció Eucarística i Missa 
d’Expiació.

• El dissabte 20 de novembre Vetlla extraodinària de Crist Rei.

Activitats:

• El diumenge 31 d’octubre, a les 18.00 hores, Culte especial del Dia de la Reforma.

• Els dies 9, 11 i 12 de novembre a les 20.00 hores, el dia 13 de novembre a les 18.00 hores i 
el dia 14 de novembre a les 12.00 i a les 18.00 hores, conferències sobre el tema “La Pietat del 
Salteri”, a càrrec del missioner i catedràtic gal·lès de l’Antic Testament David James Morse (acte 
organitzat juntament amb l’Església Evangèlica Assemblea de Germans - Paral·lel

Activitats:

• El dissabte 18 de setembre, a les 18.30 hores, ponència: Banca Ètica

• El diumenge 10 d’octubre, a les 12.00 hores, celebració del Dia de la Gent Grant.

• El diumenge 17 d’octubre, a les 12.00 hores, “Pobresa zero” celebració especial en solidari-
tat contra la pobresa extrema.

• El dissabte 30 d’octubre, a les 11.00 hores, celebració del Dia de la Reforma.

• El diumenge 7 de novembre, a les 12.00 hores, celebració del 127è aniversari de l’església.

• Del 19 al 21 de novembre, XXXII Convenció de Joves Baptistes (Cullera).

• El divendres 26 de novembre 3a Vigília d’Oració.

SAGRAT COR DE JESÚS DEL TIBIDABO (BASÍLICA)
Plaça Tibidabo

www.templotibidabo.org
dir.tibidabo@salesians.info

Telèfon: 934 175 686 i 934 174 904
Fax: 934 340 190

ESGLESIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS - MISTRAL
av. Mistral, 85-87

www.iglesiamistral.org
Telèfon: 936 500 074

ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE LA BONA NOVA
Ciutat de Balaguer, 40

bona.nova@terra.es
Telèfon: 934 178 813

http://www.centrocristianobelen.org


Activitats:

• Tots els caps de setmana d’octubre i novembre, congressos a la Sala de Congressos del carrer 
Dante Aligheri, 18.

Activitats:

• El dissabte 2 d’octubre tindrà lloc la Jornada de Portes Obertes de la mesquita.

Activitats:

• El dissabte 18 de setembre, a les 17.00 hores, Reunió Aglow.

Activitats:

• El dissabte 23 d’octubre, a les 10.00 hores, 3r Esdeveniment d’Entrenament: Procés “Un 
milió de líders”.

Activitats:

• El dissabte 18 de setembre, a les 17.00 hores, Acte d’inauguració de l’associació. Entrada 
gratuïta. 
LLOC:  Sala d’actes de l’edifici Francesc Masclans (plaça Bonet i Muixí, s/n)

TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
www.watchtower.org

ASSOCIACIÓ DE DONES MUSULMANES A CATALUNYA
info@admac.es

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CENTRE CRISTIÀ BETLEM
Cartellà 164-170

www.centrocristianobelen.com
info@centrocristianobelen.com

Telèfon: 933 580 037
Fax: 934 299 313

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CECMAVI
Maria Victòria, 11

www.cecmavi.org
cecmavi@cecmavi.org

Telèfon: 933 323 367

MESQUITA FEZAN MADINA
Cabanes, 16

http://www.watchtower.org
http://www.centrocristianobelen.org
http://www.centrocristianobelen.org


Activitats:

• Yom Qippur:
Divendres 17 de setembre, a les 20.00 hores, Kol Nidré
Dissabte 18 de setembre, a les 10.00 hores, Shajarit
Dissabte 18 de setembre, a les 12.00 hores, Yzcor
Dissabte 18 de setembre, a les 17.00 hores, Minjá, Neilá, Havdalá

Activitats:

• El diumenge 28 de setembre, a les 19.30 hores, Festa de Sant Miquel, Sant Rafael i Sant 
Gabriel, celebració del primer aniversari de l’associació.
LLOC:  Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (carrer València, 78)

• El dimarts 19 d’octubre, a les 19.30 hores, conferència: Poemes sobre àngels i sobre presèn-
cies físiques invisibles.
LLOC:  Sala d’actes de l’edifici Francesc Masclans (plaça Bonet i Muixí, s/n)

• El dijous 18 de novembre, a les 20.00 hores, conferència: L’escala de Jacob.
LLOC:  Parròquia de la Protecció de la Mare de Déu - Patriarcat de Sèrbia (carrer Aragó, 181)

Activitats:

• El diumenge 26 de setembre, a les 18.30 hores, Viure de dins a fora - Celebrem 30 anys (ce-
lebració del 30è aniversari de l’associació).
LLOC:  Auditori i Centre de Convencions AXA - Auditori (Av. Diagonal, 547)

ASSOCIACIÓ ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA KUMARIS
Diputació, 329

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

Telèfon: 934 877 667
Fax:  934 877 638

COMUNITAT JUEVA BET SHALOM
Pérez Galdós, 23

www.betshalom.cat
info@betshalom.cat

Telèfon: 696 810 863

ASSOCIACIÓ AMICS DELS ÀNGELS
València, 216

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

Telèfon: 933 230 616

http://www.bkwsu.org


... El passat dia 20 de juliol, el Govern de la Generalitat va aprovar el reglament que 
desenvolupa la Llei 16/2009 dels Centres de Culte. En aquest document s’hi regu-
len les condicions tècniques que hauran de complir a partir d’ara tots els llocs de 
culte. Properament l’OAR us oferirà una sessió informativa sobre la seva aplicació.

Sabeu que...

http://www20.gencat.cat/docs/Departament_de_la_Vicepresidencia/Arees%20d%20actuacio/Afers%20religiosos/Direccio%20General%20d%20afers%20religiosos/Recursos/10197069%5B1%5D.pdf

