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Seguim compartint històries

A simple vista, i vist des de fora, ens pot fer l’efecte que arribar a entendre alguna cosa de les
creences, els valors i l’univers simbòlic de les religions (de totes, si és que partim d’una perspectiva no religiosa, o de les dels altres, si és que sí que ens adherim a una tradició religiosa o espiritual determinada) és molt difícil, molt complicat. I potser ens imaginem uns volums enormes
de teologia, religions comparades o textos sagrats, tots ells escrits per i per a persones iniciades,
amb un llenguatge estrany, totalment allunyat de la nostra vida quotidiana i pràcticament incomprensible.
El fet, però, és que el món és ple de persones religioses i espirituals que mai no han tingut accés
a tota aquesta erudició i que, malgrat tot, coneixen i comprenen profundament els aspectes
essencials de la seva religió. I és que totes les religions han trobat sempre la manera de fer-se
assequibles a tothom a través de contes, relats, mites i paràboles que posen a l’abast tota la
complexitat de creences, valors, símbols i espiritualitat.
Això, precisament, és el que el Consorci de Biblioteques de Barcelona i l’OAR us proposem
conèixer amb el cicle Històries de religions, durant el qual representants de diverses comunitats
religioses (hinduisme, judaisme, islam, taoisme, cristianisme catòlic i ortodox i buidsme) ens
presentaran relats sorgits dels textos sagrats, històries de mestres espirituals i tradicions de la
religiositat popular que ens acostaran a aspectes fonamentals de les religions presents a Barcelona i ens permetran conèixer i comprendre una mica més la diversitat religiosa del nostre entorn. Tot això serà durant el mes de febrer, a diverses biblioteques de la nostra ciutat. No deixeu
de consultar l’agenda d’aquest butlletí per informar-vos sobre les dates i els horaris.
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...
COMUNITAT ISRAELITA DE BARCELONA
Avenir, 24
(Responsable del Departament de Pau i Diàleg Interreligiós)			

		

		

							
		
										

1.

Jorge Burdman
info@cibonline.org
www.cibonline.org

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

La nostra entitat és hebrea i religiosa. La sinagoga està
oberta al públic els 365 dies de l’any. Les persones
membres de l’entitat són molt tradicionals, però no
necessàriament religiosament practicants. La nostra
creença fonamental és la concepció del monoteisme, i
la nostra font essencial és la Torà, que representa tota
una forma de vida. És la teoria de la nostra vida, i és la
utopia a realitzar.
Els nostres elements de referència serien la mateixa
Torà (els cinc llibres de la llei), la menorà (canelobre de
set braços, símbol de judaisme), el siddur (llibre de pregàries), la quipà (casquet que fan servir els homes
jueus observants) i, evidentment, els diferents elements per a cada festa.
A Catalunya es calcula que hi ha uns 15.000 jueus, dels quals uns 5.000 són membres actius d’alguna comunitat, mentre que la majoria són laics. La nostra comunitat fa moltes activitats més enllà del culte pròpiament dit a la sinagoga, que és una donació d’una família catalana jueva.

2.

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

De la meva tradició, destacaria la passió per a la continuïtat i l’ètica humanista. Per exemple, la Torà prohibeix l’esclavitud des de sempre. En canvi, la societat moderna no l’ha prohibit fins al segle XIX.
Pel que fa als elements externs, no podem fer diferències, fins i tot dins de la sinagoga no podem diferenciar entre dues persones, si una es jueva i l’altra no. Perquè la comunitat s’ha integrat bé aquí a Catalunya.
Potser en altres llocs del món s’hagin format guetos, a causa de la manca de llibertats o de persecucions,
però la sinagoga és un centre espiritual obert a totes les persones per igual, i no diferencia entre qui és jueu
i qui no ho és.

3.

Expliqui’ns quines activitats fan...

Tenim tres tipus d’activitats:
Les religioses, que són el culte pròpiament dit, que es fa cada dia de la setmana, matí i tarda, especialment els dissabtes (xabat).
Les culturals, que són els ensenyaments de llengua i cultura hebrea. També, fem conferències, menjars,
danses, passeigs i ritus de pas.

I, en tercer lloc, fem activitats lúdiques per als joves i la gent de la tercera edat.
Per nosaltres, l’activitat o projecte més important és haver aconseguit tenir una escola de primària i de
secundària, hebrea però multicultural, que està oberta a tots els habitants del país. Qualsevol alumne que
hi vulgui estudiar, pot fer-ho sense cap exclusió.

4.

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

Aquesta comunitat va néixer el 1918, promoguda per persones espanyoles i catalanes. En l’actualitat està
formada majoritàriament per gent del nord d’Àfrica, concretament del Marroc, i gent de Llatinoamèrica,
especialment d’Argentina. A partir dels anys setanta la comunitat ha crescut molt, tant religiosament com
culturalment. La comunitat posseeix un estatut democràtic, i està dirigida per un comitè elegit lliurement
pels membres.

5.

Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?

A partir de la democràcia, Catalunya ha esdevingut un model i un referent en el seu entorn pel que fa al
tracte igualitari envers les diferents comunitats religioses. A nivell del diàleg interreligios i de la convivència
entre comunitats, la siutació és bona a Barcelona. Actualment les diferents comunitats es coneixen totes
i hi ha amistats, tenim iniciatives conjuntes per treballar temes socials, amb una ajuda inestimable de la
Generalitat i de les administracions locals. En aquest marc, la nostra comunitat s’expressa lliurement en
la seva pràctica religiosa, ens considerem i som ciutadans amb tots els drets civils i gaudim d’això, dins del
marc legal i de convivència.

6.

Fan vida de barri?

En els seus inicis, els membres eren tots del barri, però ara mateix hi ha gent que ve d’altres districtes de
Barcelona i, fins i tot, d’altres localitats de Catalunya.
La comunitat ofereix cursos d’hebreu i de cultura hebrea gratuïts per tothom -de fet hi ha un grup de persones catòliques que venen a aprendre’n. També oferim la possibilitat de conèixer la història de la presència
dels jueus catalans.
A la gent del barri li demanaríem un major grau de coneixement i de reconeixement, i de diàleg. Així podem
evitar els prejudicis i aconseguim la unitat de la societat davant dels reptes de la nostra vida actual.
A les administracions els demanaríem que continuïn en la tasca de fer créixer la convivència interreligiosa
compromesa amb els valors de la pau, la llibertat i una vida plena de justícia social.

Marta Matarín recomana ...

A LA LUZ DE LA MEDITACIÓN

Una guía para meditar y alcanzar el desarrollo espiritual

Autor: Mike George
Editorial: Kier

Coneixia aquest llibre en l’edició original (In the Light of Meditation), i fa només cinc o sis anys que està
disponible en castellà –haurem d’esperar una mica per a tenir-lo en català-. En un llenguatge entenedor,
l’autor ens apropa a la Meditació Raja Ioga tant per a principiants com per aquelles persones que vulguin
aprofundir més en aquesta pràctica.
El recomano sovint als que volen dedicar-se un temps a sí mateixos i a l’experiència de l’Absolut, que
volen incorporar temps de qualitat a les seves vides, que volen frenar el ritme accelerat dels pensaments
que ens aporta la vida avui en dia. Però sobre tot el recomano per la secció de preguntes i respostes que
hi ha al final de cada capítol. Preguntes que ens fan sovint tant en recessos espirituals com en els cursos
de meditació. I és que cada vegada més observo la necessitat de mirar endins per conèixer-nos més i
millor, i alhora de mirar enfora tot observant el món des d’una altra mirada, potser més espiritual i no
tan terrenal.
Preguntes com: per què cal meditar cada dia?, per què m’és difícil canviar aquelles tendències o maneres de pensar que em perjudiquen?, què vol dir la llei del karma?, com puc saber si una experiència de
meditació és real o és només fruit de la meva imaginació?, etc.
Mike George en aquest llibre s’apropa al lector quan ens explica a cada capítol una experiència personal,
tot fent-nos veure que inclús meditadors amb bastants anys d’experiència han passat per dificultats per
les que tots i totes passem en algun moment de la nostra vida.
(Aquest llibre es ven sol o acompanyat d’un CD de meditacions guiades per a principiants).

Sobre l’autor:
Mike George practica meditació des de fa gairebé trenta anys a la Brahma Kumaris World Spiritual University. Viu al Regne Unit i viatja pel món fent cursos i conferències. Ha sabut unir la saviesa i espiritualitat oriental amb el món occidental. És autor de diversos llibres.
										
Marta Matarín		
					
				
coordinadora a Barcelona
						
Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris
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3

2

Presentació al Temple (Candelera) (15 del calendari
julià): Festa ortodoxa i catòlica de la presentació de
Jesús al Temple de Jerusalem i de la purificació de
Maria.

2

Imbolc: Festa pagana del despertar de la naturalesa, festa dedicada als esperits protectors de la llar
(per als celtes, és el dia de la deessa Broghit).

3

Any Nou Xinès (Yuan Dan): Festival de l’Any Nou
xinès celebrat amb danses, focs artificials, flors i obsequis (any del conill 4647 o 4709).

3

Any Nou vietnamita (Têt): Festa de la transcendència i anunci de l’arribada de la primavera.

8

Vasanta Panchami / Sarasvati Puja: Festa de Sarasvati, deessa de l’educació i de les arts.

15

Maulid al Nabi / Mulud: Festa popular del naixement del profeta Mahoma al 570 (data variable d’1
o 2 dies en funció de l’observació de la lluna).

15

Parinirvana: Festa mahayana de la marxa de Buda
cap al nirvana, a l’edat de 80 anys (a vegades celebrada el 8 de febrer).

4

5

6

18

Magha Puja: A Tailàndia, Laos i Cambodja, Tots
Sants o Dia del Dharma, en record de la regla dels
monjos (data variable segons el país).

21

Dia Internacional de la Llengua Materna: establert
a la Conferència General de la UNESCO del novembre de 1999 per a la defensa del plurilingüisme.

26

Ayyam-i-Há (del 26 de febrer a l’1 de març): “Dies
intercalars” del calendari bahá’í, temps de festivitats i de companyonia.

Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya
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Mes ’Ala (del 2 al 20 de març): Primer dia del dejuni,
és l’últim mes del calendari bahá’í.

14

Any Nou sikh 542

3

Mahaxivaratri: “Nit del Gran Xiva”; la seva dansa
còsmica crea, manté i destrueix el món.

19

Holi: Carnaval de primavera i festa de l’amor.

19

Chotrul Düchen: Dia dels Miracles de Buda.

3

Dijous Gras: Primer dia del carnaval, en què, tradicionalment, s’aprofitava per menjar carn abans
que comenci la Quaresma.

20

Purim: Una de les festes més alegres del calendari
hebreu que evoca l’alliberament dels jueus segons
el relat del Llibre d’Ester.

4

Dia Mundial de la Pregària: Es va iniciar l’any 1887
per iniciativa de cristians de diferents continents.

21

Naw Rúz: Any Nou bahá’í 168.

5

Losar: Any Nou tibetà 2138: 15 dies de festes centrades en la vida de Buda.

22

Nava-Varsha/Sithrabahnu-Varsha: Any Nou solar
1932.

7

Gran Quaresma ortodoxa (del dilluns 7 de març al
divendres 15 d’abril del calendari julià, abans del
Diumenge de Rams): quaranta dies d’abstinència
per preparar el Divendres Sant i la Pasqua.

25

Anunciació (7d’abril del calendari julià): Festa catòlica i ortodoxa de l’anunci fet a Maria del naixement de Jesús.

8

Dia de les Nacions Unides per als Drets de les Dones: A favor de la igualtat de gènere i de la defensa
de les condicions de vida i de treball de les dones.

9

Quaresma: Després del carnaval, el Dimecres de
Cendra assenyala l’inici de la Quaresma, que acaba
el Dissabte Sant (23 d’abril).
Font: Calendari Interreligiós 2010-2011 del Centre UNESCO de Catalunya

L’agenda...
OAR - oficina d’afers religiosos
Gran Via de les Corts Catalanes, 958, baixos
www.bcn.cat/dretscivils
oar@bcn.cat
Telèfon: 933 084 878
Fax: 933 082 645

Activitats:
• Històries de Religions. Representants de diverses comunitats religioses presentaran relats
sorgits dels textos sagrats, històries de mestres espirituals i tradicions de la religiositat popular que acostaran els assistents a aspectes fonamentals de les religions presents a Barcelona,
i permetran conèixer i comprendre una mica més la diversitat religiosa de l’entorn. Activitats
organitzada pel Consorci de Biblioteques de Barcelona amb la col·laboració de l’OAR:
→→Històries de l’hinduisme, a càrrec de Duarka Das. Dijous 3 de febrer, a les 19.00 hores, a la Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (carrer Camèlies, 76-80).
→→Històries del judaime, a càrrec de Jorge Burdman. Dilluns 7 de febrer, a les 19.00 hores, a la
Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix (carrer Blai, 34).
→→Històries de l’islam, a càrrec de Taoufik Cheddadi. Dijous 10 de febrer, a les 19.30 hores, a la
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras (carrer Riera Blanca, 1-3).
→→Històries del taoisme, a càrrer d’Artur Matheu. Dilluns 21 de febrer, a les 19.00 hores, a la Biblioteca Sagrada Família (carrer Provença, 480).
→→Històries del cristianisme catòlic, a càrrec de Maria Pau Trayner. Dimecres 23 de febrer, a les
19.00 hores, a la Biblioteca Jaume Fuster (Plaça de Lesseps, 20-22).
→→Històries del cristianisme ortodox, a càrrec del Pare Martí Puche. Dijous 24 de febrer, a les
19.00 hores, a la Biblioteca Joan Miró (parc Joan Miró/Vilamarí, 61).
→→Històries del budisme, a càrrec de la Lama Tsondru. Dilluns 28 de febrer, a les 19.00 hores, a la
Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra (carrer Segre, 24-32).

• El dimecres 23 de febrer, a les 19.00 hores, al Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor,
12), Taula Rodona “Religions i convivència al Poble Sec”. Organitza: Taula de Convivència del
Poble Sec amb la col·laboració de l’Oficina d’Afers Religiosos.
Ponents:
- Mahmood Akhtar, oratori Fezane Madina (Islam)
- Aurel Bunda, Parròquia de Sant Jordi - Patriarcat de Romania (cristianisme ortodox)
- Gabriel Penalba, Església Evangèlica del Paral·lel (cristianisme evangèlic)
- Albert Riba, Associació d’Ateus de Catalunya (humanisme laic)
- Parròquies del Poble Sec (ponent per confirmar) (cristianisme catòlic)

audir - associació unesco per al diàleg interreligiós
Nàpols, 346, 1r
www.audir.org
secretaria@audir.org
Telèfon: 934 589 595
Fax: 934 575 851

Activitats:
• Els dies 19 i 20 de febrer, Recés Interreligiós, a càrrec de Montse Castellà.
LLOC: Casal Bellesguard (carrer Mercè Rodoreda, 9). Places Limitades. Per a més informació poseu-vos en contacte
amb l’associació.

• El dimecres 2 de febrer, a les 19.00 hores, Taula Rodona Les Religions i els Objectius del
Mil·leni. Es prega confirmació d’assistència (centre@unescocat.org).
LLOC: Centre UNESCO de Catalunya (carrer Nàpols, 346, primer).

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 dimecres 2, 9, 16 i 23 de febrer, a les 19.30 hores, lectura “Hombre y mujer de conocimento” d’Amando Robles, a càrrec de Raúl García.
• Els dimecres del 2 de març al 13 d’abril, a les 19.30 hores, curs “ El Bhagavad Gîta: una proposta integral”, a càrrec de José Reche.
• Els dimecres del 2 de març al 6 d’abril, a les 19.30 hores, curs “Judaisme i judaismes”, a càrrec de Meritxell Blasco.
• Els divendres 4 i 11 de març, a les 18.00 hores, curs “El judaisme sefardita a la diàspora:
història, espiritualitat i vida”, a càrrec d’Amor Ayala (dates per confirmar).
• Els dilluns 14, 21 i 28 de març, a les 19.30 hores, curs “Aclariments sobre l’espiritualitat laica”, a càrrec de Marta Granés.
• Pràctiques de silenci:
→→El dissabte 19 de febrer, Meditació amb textos de Bodhidharma, a càrrec de Marta Granés.
→→Els dies 26 i 27 de febrer, Ioga del coneixement: Jñana Ioga, a càrrec de Marià Corbí.
→→Els dies 19 i 20 de març, El silenci a la tradició cristiana, a càrrec de Francesc Torradeflot.
→→El dissabte 26 de març, Silenciament amb mantres cantats, a càrrec de Swami Bhakti Das.

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

Activitats:
• El diumenge 6 de febrer, a les 10.00 hores, seminari sobre la “Taula d’Ahmad”, a càrrer del
Sr. Mehrabkhani.
• El dilluns 14 de febrer, a les 19.30 hores, tertúlia “La religió i l’alliberament femení” - el
paper dinàmic de la dona com a agent de transformació social per trencar amb certs patrons
imposats per les cultures i les creences religioses - amb la Sra. Bahiyyih Nakhjavani.
• El dimarts 15 de febrer, a les 19.30 hores, presentació del llibre La mujer que leía demasiado, a càrrec de l’autora, la Sra. Bahiyyih Nakhjavani.
→→Organitza: Associació de Dones Bahá’ís de Barcelona. Lloc: Llibreria Bertrand (Rambla de Catalunya,
27). Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre

• El diumenge 27 de febrer, tot el dia, celebració de les festivitats de Ayyam-i-ha.
• El diumenge 20 de març, a les 19.30 hores, celebració i sopar de Naw Rúz 168 E.B. (festa de
l’any nou bahá’í).
ASSOCIACIÓ ZEN DANA PARAMITA
Lincoln, 6
www.zen.cat
danaparamita.meneses@gmail.com
Telèfon: 932 377 475
Fax: 932 184 829

Activitats:
• Els dies 19 i 20 de febrer, a les 9.30 hores, Zanzekai, a càrrec de Berta Meneses.
• Els dies 5 i 6 de març, Meditació zen per a joves de 18 a 25 anys. Per a més informació
poseu-vos en contacte amb l’associació.
• Els dies 26 i 27 de març, a les 9.30 hores, Zanzekai, a càrrec de Berta Meneses.
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 4 al 6 de febrer, a les 18.00 hores, curs de cap de setmana, a càrrec del Venerable Lobsang Tsultrim.
• El dissabte 5 de març, a les 18.00 hores, puja i festa en motiu de Losar (any nou tibetà).
• Del 18 al 20 de març, a les 18.00 hores, curs de cap de setmana.
→→Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.
CENTRE DOJO ZEN DE BARCELONA
Tordera, 18, baixos-2a
www.zen-barcelona.com
gsobel@hotmail.com
Telèfon: 932 196 954 - 635 961 721 (particular)

Activitats:
• Els dies 12 i 13 de febrer, Sesshin.
• El dissabte 19 de març, Jornada de pràctica Zazen.
CENTRE ZEN DE BARCELONA
Castillejos, 274, baixos
www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Activitats:
• El dissabte 12 de febrer, a les 11.00 hores, Jornada de zazen (dedicada a debutants), dirigida
per Pere Taiho Secorún.
• El dijous 24 de febrer, a les 19.00 hores, conferència de Gérard Pilet, a la Llibreria Claret
(carrer Roger de Llúria, 5).
• El dissabte 19 de març, a les 11.00 hores, Introducció a la pràctica zen.
DOJO ZEN BARCELONA KANNON
Ronda Universitat, 14, 2n-1A
www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org
Telèfon: 649 649 759

Activitats:
• El dissabte 12 de febrer, a les 8.30 hores, Matí de zazen. Socis gratuït. No socis: 10 euros.
Reserves: info@dojozenbarcelona.org.
• El dissabte 19 de febrer, a les 17.00 hores, Taller zen sobre la Vacuïtat. Places limitades.
Preu: 15 euros. Reserves: info@dojozenbarcelona.org.

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

Activitats:
• Del 25 al 27 de febrer, curs “Primer nivell de massatge (Ku-Nye)”: massatge antiestrés, a
càrrec del Dr. Lobsang Shrestha.
• El dimecres 2 de març, a les 19.00 hores, conferència “La llei del Karma i la reencarnació”,
a càrrec del Venerable Tulku Lobsang.
• El dissabte 5 de març, a les 11.00 hores, Celebració de Losar (any nou tibetà).
• El dijous 10 de març, a les 20.00 hores, commemoració del 52è aniversari de la revolta del
poble tibetà. Marxa pacífica fins a la Plaça del Rei.
SERCHÖLING - CENTRE BUDISTA VAJRAYANA
Pg. Amunt, 34
http://barcelona.dskbudismo.org
sercholing@gmail.com
Telèfon: 932 104 198

Activitats:
• Els dies 11, 12 i 13 de febrer, visita i ensenyaments del Venerable Lama Drubgyu Tenpa. Places limitades. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.
CASAL LOIOLA
Balmes, 138
www.casalloiola.org
info@casalloiola.org
Telèfon: 934 156 434

Activitats:
• Els dimecres 2 de febrer i 2 de març, a les 19.30 hores, Dansa Contemplativa, a càrrec de
Jordi Martí i Laia de Ahumada.
• Els dimecres a partir del 2 de febrer, a les 10.30 hores, Serveix Déu pel món d’avui?, a càrrec
de Tere Iribarren rscj.
• Els dijous a partir del 3 de febrer, a les 10.30 hores, Taller d’oració i vida, a càrrec de Dolores
Pujol rscj.
• Els dimecres 9 de febrer i 16 de març, a les 19.00 hores, Meditació trascendental, a càrrec
d’Enric Seguí sj.

• Els dijous 10, 17 i 24 de febrer, a les 21.30 hores, No tenim altre temps!, a càrrec de J.M.
Rambla sj i Santi Torres sj.
• Els dimarts 15 de febrer, 8 i 22 de març, a les 21.00 hores, 3 punts de llum; 3 vides amb vocació de servei: política, social i empresarial.
• Els dimarts 22 de febrer, 1, 8 i 15 de març, a les 17.00 hores, Educació a l’interioritat (per a
professors), a càrrer de Ll. Ylla / A. Alonso.
• Els dimarts 1, 8, 15 i 22 de març, a les 11.00 hores, Albert Camus, una moral laica exemplar,
a càrrec d’Antoni Blanch sj.
• Els dimecres a partir del 23 de març, a les 10.30 hores, Experiència i transmissió de la vida
interior, a càrrec d’Ana Alonso.
• Els dimarts a partir del 29 de març, a les 20.00 hores, Anar al fons: itineraris de la interioritat, a càrrec de Ll. Ylla / C. Jalón.
CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANISME I JUSTÍCIA
Roger de Llúria, 13
www.fespinal.com
info@fespinal.com
Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

Activitats:
• El dissabte 12 de febrer, a les 10.30 hores, Grup de Trobades. Participació oberta, però cal
contactar prèviament per sol·licitar la inscripció.
• Els dilluns 21 de febrer i 21 de març, a les 20.15 hores, Escola de Pregària Des del clam dels
oprimits l‘enyorança del pare.
LLOC: Església dels jesuites de Casp (carrer Casp, 27)

• Els dilluns del 21 de febrer al 28 de març, a les 19.30 hores, seminari “La revelació de la justícia de Déu en la carta als romans”, a càrrec de Xavier Alegre.
• El divendres 4 de març, a les 19.30 hores, conferència “Què aporten els Exercicis a una situació de crisi com l’actual?”, a càrrec d’Adolfo M. Chércoles.
• El dissabte 5 de març, a les 10.30 hores, seminari “Què aporten els Exercicis a una situació
de crisi com l’actual?”, a càrrec d’Adolfo M. Chércoles.
• Els dijous del 10 de març al 14 d’abril, a les 19.30 hores, seminari “Les preguntes que portem dins”, a càrrec de Josep Giménez.
• Els dijous del 10 de març al 14 d’abril, a les 19.30 hores, seminari “Llegir la història a la llum
de les heretgies”, a càrrec de Jaume Botey.

CENTRE D’ESTUDIS PASTORALS DE LES DIÒCESIS CATALANES
Rivadeneyra, 6, 3r
www.cepastorals.cat
cep@cepastorals.cat
Telèfon: 933 174 858
Fax: 933 025 109

Activitats:
• Els dimarts de l’1 de febrer al 24 de maig, a les 19.00 hores, curs “Presentació de la Fe Cristiana: a agnòstics, ateus i creients d’altres religions. Requisits psicològics i ètics”, a càrrec del
Dr. Ramon Rosal. Per a més informació i inscripcions poseu-vos en contacte amb el centre.
COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA
Mare de Déu del Pilar, 15, principal
www.donesesglesia.cat
cde@donesesglesia.cat
Telèfon: 933 192 342

Activitats:
• El divendres 4 de febrer a les 21.00 hores, conferència L’Església que volem, a càrrec de M.
Pau Trayner i Vilanova.
LLOC: Escola Sagrada Família-Horta (carrer Peris Mencheta, 26)

• El dilluns 7 de febrer, a les 18.00 hores, conferència El càntic dels càntics.
• El dijous 10 de febrer a les 18.00 hores, conferència Les dones en el catarisme, a càrrec de
Roser Garriga i Trullols.
LLOC: Centre Cívic Orlandai (carrer Jaume Piquet, 23)

• El dijous 17 de febrer a les 18.00 hores, conferència Canvis profunds en la societat i en
l’estructura eclesial. Resposta de les dones en els dos àmbits, a càrrec de Ramon M. Nogués.
LLOC: Biblioteca d’Horta Can Mariner (carrer del Vent, 1)

• Els divendres 18 de febrer al 25 de març, curs Dones en la Nova Aliança.
LLOC: Centre Cívic Casa Orlandai (carrer Jaume Piquet, 23)

• El divendres 4 de març a les 21.00 hores, conferència Febe, Prisca i Júnia: carismes de les
comunitats primitives, a càrrec de M. Assumpta Torrents i Gardela.
LLOC: Escola Sagrada Família-Horta (carrer Peris Mencheta, 26)

• El dilluns 7 de març, a les 18.00 hores, conferència Les dones en les cartes de Pau.
• El dijous 10 de març a les 18.00 hores, conferència Els evangelis apòcrifs, una riquesa amagada, a càrrec de Manel Cordón.
LLOC: Centre Cívic Orlandai (carrer Jaume Piquet, 23)

• El dijous 24 de març a les 18.00 hores, conferència Marta i Maria de Betània, a càrrec de M.
Pau Trayner i Vilanova.
LLOC: Biblioteca d’Horta Can Mariner (carrer del Vent, 1)

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

Activitats:
• El dissabte 19 de febrer, a les 11.00 hores, xerrada “La vivència de Jesús en l’espiritualitat”,
a càrrec de Laia de Ahumada.
LLOC: Institució Cultural del CIC (Via Augusta, 205)

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n
www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org
Telèfon: 934 880 888

Activitats:
• Del 3 de febrer al 24 de març, curs Claus de lectura de la Bíblia. Nou Testament, sota la
coordinació de Per Lluís Font. Per a més informació i inscripcions contacteu amb la fundació.
• Sessions de reflexió de l’actualitat cultural i religiosa:
→→ Dilluns 21 de febrer, Enric Frigola, periodista, coordinador de Radio Estel
→→Dilluns 14 de març, Marta Nin, periodista, corresponsal de diversos mitjans al Vaticà.
ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS - MISTRAL
Av. Mistral, 85-87
www.iglesiamistral.org
Telèfon: 933 721 632

Activitats:
• El dijous 20 de febrer, a les 19.00 hores, conferència “Com conviure amb les nostres diferències en el vilatge global?”, a càrrec de Josep Lluís Suárez García. La conferència tindrà lloc
amb motiu de la Festa Major del barri de Sant Antoni.
LLOC: Centre Cívic Cotxeres Borrell (carrer Viladomat, 2-8)

TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
www.watchtower.org

Activitats:
• Trobades obertes a totohom (Sala de Congressos: carrer Dante Aligheri, 18-24):
→→FEBRER: 19 i 20 (àrab), 26 i 27.
→→MARÇ: 5 i 6 (anglès), 12 i 13, 19 i 20, i 26 i 27.
CENTRE DE IOGA VEDANTA SIVANANDA
Cadí, 19, baixos-2a
www.sivananda-dlsbarcelona.org
dlsbarcelona@gmail.com
Telèfon: 607 854 410

Activitats:
• El dissabte 26 de març, pràctica de silenci “ La música tradicional de l’Índia (Raga Sangeet)
i el mantra. Una via cap a la meditació i la pau interior”, a càrrec de Bhakti Das. Informació i
inscripcions: CETR - Centre d´estudi de les Tradicións Religioses (carrer Rocafort, 234, baixos).
LLOC: Centre de Ioga Vedanta Sivananda (carrer Cadí, 19, baixos-2a)

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

Activitats:
• El dijous 17 de febrer, a les 19.00 hores, Trobada Espiritual a la sinagoga de la Comunitat
Israelita de Barcelona (carrer Avenir, 24). Visita i conferència a càrrec de Jorge Burdman.
• El dijous 3 de març, a les 20.00 hores, conferència L’Escala de Jacob, a càrrec de l’Arxiprest
Joan Garcia.
→→ LLOC: Parròquia de la Protecció de la Mare de Déu - Patriarcat de Sèrbia.

• El dilluns 14 de març, a les 19.30 hores, conferència La presència angèlica en la poesia de
Rainer Maria Rilke, a càrrec de Xavier Melloni.
→→ LLOC: Seminari Conciliar (carrer Diputació, 231)

ASSOCIACIÓ ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA KUMARIS
Diputació, 329
www.aembk.org
barcelona@es.bkwsu.org
Telèfon: 934 877 667
Fax: 934 877 638

Activitats:
• Del 18 al 20 de febrer, Recés a Sant Martí de Sesgueioles “Experimenta el teu Ser original i
etern”, a càrrec d’Imma Galarza i Marta Matarín.
• El dimecres 23 de febrer, a les 19.30 hores, conferència La dimensió espiritual i el seu impacte en les relacions i en la matèria, a càrrec de Marta Matarín.
LLOC: Sala d’actes de la Cooperativa Naturista Vegetariana (carrer Casp, 78, principal)

• El dimecres 23 de març, a les 19.30 hores, conferència Cuida’t amb confiança i amor, a càrrec de Pilar Quera.
LLOC: Sala Claret (carrer Sant Antoni M. Claret, 45-47 - cantonada Nàpols)

Sabeu que...

... Fins el dimarts 15 de febrer (inclòs) teniu temps per sol·licitar subvencions a
l’Ajuntament de Barcelona per a activitats a realitzar durant l’any 2011. Podeu consultar-ne les bases a la pàgina web de la Regidoria de Drets Civils (www.bcn.cat/
dretscivils).
També al llarg del primer trimestre de l’any altres administracions i institucions faran públiques les seves convocatòries de subvencions per a entitats. Des de l’OAR
us podem assessorar sobre quines convocatòries i línies de subvenció es poden
adaptar millor als vostres projectes i us podem donar un cop de mà el l’elaboració
de la documentació. Si en voleu més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

