
Activitats de l’OAR
Activitats interreligioses i culturals
Fe bahá’í
Budisme
Cristianisme catòlic
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Cristianisme ortodox
Cristianisme. Altres

Hinduisme
Islam
Judaisme
Pensament no religiós
Sikhisme
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Altres grups religiosos o espirituals

L’aventura americana
Durant el mes de març passat, l’OAR ha tingut l’oportunitat de donar-se a conèixer als Estats Units grà-
cies a la invitació del Departament d’Estat per participar en una visita d’estudi de la realitat de la diver-
sitat religiosa i el diàleg interreligiós en aquell país. A més de l’OAR, han participat en aquest programa 
comunitats religioses, universitats i institucions d’Alemanya, els Països Baixos, Suècia, Romania i Rússia.

Quan comparem Barcelona i els Estats Units en termes de diversitat religiosa, ens adonem que les di-
ferències són molt visibles. D’entrada, tots els estudis sobre el tema ens indiquen que als EUA el nivell de 
pràctica religiosa és molt més elevat que en qualsevol país europeu i, de fet, les referències a la religió, 
sobretot al cristianisme de tradició protestant, estan molt presents en la vida pública, de maneres que, 
vistes des de la nostra pràctica de la laïcitat, generen moltes preguntes.

Què fa que sembli més fàcil normalitzar la presència de la diversitat religiosa en l’espai públic als Estats 
Units que no pas a casa nostra? Les persones amb qui hem parlat al llarg de la visita ens han recordat 
nombroses vegades el fet que els primers colons que van arribar a Amèrica del Nord fugien de les per-
secucions religioses que es donaven a Europa, que aquesta és una nació d’immigrants i que la primera 
esmena de la seva constitució posa com a base per a tota convivència la llibertat d’expressió, el dret 
al lliure exercici de la religió i la prohibició de l’establiment d’una religió oficial per part de l’estat. Però 
també el reconeixement que en aquest mateix context han exisitit discriminacions tant religioses com 
racials.

El nostre context europeu és tot un altre. Potser ens falta temps perquè ens poguem reconèixer com 
una nació d’immigrants, o potser no ho farem mai. Però el marc de la laïcitat i dels drets civils sí que el 
compartim, tot i les diferències. És aquí on ens toca treballar, per tal que esdevingui part de la nostra 
identitat, com ho és de la dels Estats Units.
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1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
Nosaltres creiem en Déu Totpoderós, creador del cel i de 
la terra, i el seu nom és Jehovà. Aquest nom prové del te-
tragramaton hebreu YHWH, que apareix més de set mil ve-
gades a la  Bíblia. Creiem que Jehovà va inspirar aquestes 
Santes Escriptures. Per això les estudiem amb gran cura i 
deixem que s’interpretin elles mateixes, sense basar-nos en 
teories pròpies. També creiem que Jesús és el fill de Déu, el 
Messies promès, i que gràcies al seu sacrifici la humanitat 
pot ser alliberada del pecat i de la mort. A més, creiem que 
Jesús ja està governant activament, des del cel, com a rei del 
Regne de Déu, i que aquest últim és l’única esperança per la humanitat.  

La Bíblia ens indica que cal reunir-se per a l’estudi de la paraula de Déu, per això disposem de diverses Sales 
del Regne distribuïdes per tot Barcelona, on ens reunim com a congregacions dos cops per setmana. Les 
nostres reunions són obertes a tothom i fem diversos tipus d’activitats docents, oracions i càntics en els 
que hi participa tota la comunitat, petits i grans. Actualment, a la ciutat som unes deu mil persones, entre 
Testimonis i simpatitzants, repartits en 68 congregacions.

2. De la seva creença/religió, vostè què en destacaria?
Un dels elements més importants és que no som seguidors d’homes, el nostre cap és Jesús. Seguim el seu 
manament d’estimar Déu i el proïsme. Una mostra de l’excel·lent ensenyament de Jesús és l’anomenat ser-
mó de la muntanya, que és molt senzill i pràctic. Si totes les persones portessin a terme els seus consells, 
s’acabarien molts dels problemes existents en aquest món.

L’altre aspecte que cal destacar és la coherència: no només ens basem en l’estudi de la Bíblia sinó que 
també l’apliquem en la nostra vida diària. Això té un efecte regenerador, ja que ens dóna forces per deixar 
enrere actituds i sentiments que són contraris a l’ensenyament de la paraula de Déu. Evidentment els canvis 
de personalitat no són instantanis; el progrés en aquest sentit comporta una vida contínua d’aprenentatge 
i pràctica.

També ens caracteritza la neutralitat. Tenim present l’amor al proïsme com a màxima cristiana, i per això no 
participem en conflictes armats. Està demostrat que a l’Estat espanyol els primers objectors de consciència 
eren testimonis de Jehovà. M’agradaria puntualitzar, però, que aquesta insubmissió no significa una manca 

TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
Sala d’Assemblees 

(Carrer Dante Aligheri, 18)                                   Josep Miquel Garcia   
    Delegat del departament d’informació pública a Barcelona 

            mgarcia_ros@yahoo.es

L’entrevista...



de respecte a l’estat ni a les lleis. Seguim la paraula de Déu i sempre que hi hagi contradicci-
ons entre aquesta i l’estat “hem d’obeir Déu abans que els homes”, tal com ho van expressar 
els apòstols de Jesús, segons es llegeix a Fets 5, 29, però en cas que no hi hagi conflicte “donem 
al César el que és del César i a Déu el que és de Deu”, d’acord amb les conegudes paraules de Jesús.

3. Expliqui’ns quines activitats fan...
L’activitat que més ens defineix és la predicació. La realitzem en obediència al manament de Jesús: “Aneu i 
feu deixebles de totes les nacions” (Mateu 28, 18). Creiem que el món que coneixem, el cicle de naixement, 
vida i mort, no és pas el que Déu vol per l’ésser humà, i confiem en una vida millor aquí a la Terra que ens ga-
ranteix el Regne de Déu. Així doncs, per amor a Déu i al proïsme transmetem aquesta bona notícia a tothom 
que ens vulgui escoltar. La nostra obra dóna un veritable sentit a la vida i resulta positiva tant pel que la fa com 
pel que la rep. També portem a terme les nostres activitats a les presons, hospitals, centres de nouvinguts, 
etc. Periòdicament celebrem congressos i és important destacar la commemoració anual de la mort de Jesús.

4. La seva és una comunitat/entitat amb història...
La presència de la nostra comunitat comença amb el nom d’Estudiants de la Bíblia, durant els anys 20 
del segle passat. En aquell temps es reuneixen en cases particulars i es dediquen a la predicació. Tenim 
constància de l’emissió de discursos bíblics a Ràdio Barcelona i d’una conferència oberta al públic al Te-
atre Novedades. És una època de tolerància governamental que acaba l’any 1939 amb la derogació de 
la Llei de Llibertat Religiosa. Aleshores comença una etapa de clandestinitat. Continuem amb la nostra 
obra, però vigilant les constants denúncies de veïns i la persecució de la policia. Des de 1948 a 1957, 
la coordinació de tota l’activitat a l’estat es fa des de Barcelona, canviant constantment el lloc de l’ofi-
cina quan és descoberta. Tot i això, el nombre de Testimonis va augmentant. L’any 1970 es legalitza la 
confessió religiosa denominada Testimonis Cristians de Jehovà, i llavors tenim la possibilitat de sortir a 
plena llum. El 7 de febrer del 1971 s’obre la primera Sala del Regne al carrer Astúries. El nombre de cre-
ients i de Sales del Regne va creixent i el 1986 inaugurem la Sala de Congressos al carrer Dante Alighieri.

5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
Barcelona és una ciutat molt heterogènia, amb un creixent pluralisme cultural i religiós. Per això ens hem 
adaptat a la diversitat amb respecte, ens entenem i dialoguem amb tothom. Ens hem preparat per donar 
a conèixer els valors de la Bíblia indistintament de la procedència, condició social, raça, idioma o religió. 
Actualment, prediquem a Barcelona en 13 idiomes, a més del català, el castellà, la llengua de signes i la 
comunicacio amb els sordcecs. 
Defensem que tothom té dret a viure i pensar de la forma que desitgi, sempre que es respectin els drets 
dels altres. Per això també participem i col·laborem en activitats i grups de diàleg amb persones de totes 
les confessions.

6. Fan vida de barri?
Com a Testimonis estem estesos per tota la ciutat i participem en el barri, tant a nivell personal com comu-
nitari. Estem convençuts que podem aportar un benestar espiritual, però no obliguem a res, només hi som 
per a qui vulgui escoltar. No obstant això, demanaria a la gent que parlés més, que s’informés; que deixi de 
costat els prejudicis, les etiquetes i que ens arribi a conèixer pel que realment som i pel que creiem, i no 
pas pel que li arriba per altres vies. A les institucions també demanaria, des de l’agraïment, que continuïn 
treballant en les normatives referents al pluralisme religiós, la no discriminació i la llibertat de culte. També 
demanaria més aconfessionalitat en l’educació pública.



Viure la fe cristiana des de les pautes de la cultura gitana i de forma compromesa amb el poble 
gitano. Aquest és l’eix del llibre Apuntes de pastoral gitana (CCS, 2007), que recull alhora la 
tasca del Secretariat de Pastoral Gitana de l’Arquebisbat de Barcelona.

A través de les seves pàgines es fa un repàs dels elements que configuren la religiositat gitana, 
fortament marcada pel seu substrat oriental, independentment que aquesta forma de viure 
la fe s’expressi en termes jueus, cristians o musulmans. També es fa una clara aposta per la 
inculturació del missatge cristià, la qual cosa s’expressa en la necessitat d’interpretar el text 
sagrat (la Bíblia) des de les pautes de la cultura gitana, que seran alhora el marc des del qual 
organitzar la celebració dels sagraments. Les misses gitanes o l’escola bíblica del Secretariat 
en són dos clars exemples, on la dinàmica experiencial, emotiva i comunitària són presents en 
tot moment. El llibre planteja també la necessitat de comprometre’s amb el poble gitano en la 
denúncia de les situacions de discriminació o la millora de les condicions de vida, si es vol fer 
un anunci creïble de la fe. I fa tot un repte: assumir-ho des de la gratuïtat de l’Evangeli, donat 
que tot els gitanos i no gitanos que donen vida al Secretariat ho fan de forma voluntària, fent-
se presents a les parròquies, als barris, als hospitals o a les presons.

Sobre l’autor: 

Sergi Rodríguez (Barcelona, 1970), periodista i filòsof, és el director del Secretariat de Pastoral 
Gitana de l’Arquebisbat de Barcelona. És autor d’El poble gitano, manual per a periodistes i 
prepara Gitanidad. Otra manera de ver el mundo. És també professor de la Universitat Abat 
Oliba i consultor de la Comissió Europea. Està present entre el poble gitano des de 1994.

           

APUNTES DE PASTORAL GITANA
Una guía para meditar y alcanzar el desarrollo espiritual

Autor: Sergi Rodríguez
Editorial: CCS
Any d’edició: 2007

Sergi Rodríguez recomana ...



Per a tots aquells i aquelles que vulguin acabar de copsar aquest caràcter oriental dels gita-
nos els faig una doble recomanació: Road of the Gypsies (Network Media, 1996), un doble CD 
de diversos autors que fa un recull internacional de les diferents manifestacions de la música 
gitana, i Latcho Drom (Michèle Ray-Gavras, 1993), un film en el qual el director gitano-argelí 
Tony Gatlif refà el procés migratori del seu poble, des de l’Índia a la Mediterrània, a través de 
diverses històries en les quals la música esdevé el fil conductor.

           

 

        

     

                              Sergi Rodríguez  
                                   director  
                 Secretariat de Pastoral Gitana de l’Arquebisbat de Barcelona



8 Naixement de Buda Gañutama: El -563 (festa mahaya-
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Any Nou Theravada 2555

Naixement de Buda 
Gautama
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26 27 28 29 30 1

Pessáh Pessáh (2n dia)

Pessáh (8è dia)
Ridvan (9è dia)

Pessáh (7è dia)

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

7 Anunciació (calendari julià): Festa ortodoxa de l’anunci 
fet a Maria del naixement de Jesús

Anunciació (calendari 
julià)

Dia Internacional del 
Poble Gitano

Dia Internacional del Poble Gitano: Des del 1971, com-
memoració del reconeixment del poble gitano a l’ONU, 
i de l’elelcció de la bandera i l’himne (el Gelem-Gelem) 
gitanos

8

Xing Ming

Rama Navami

12 Rama Navami: Naixement de Rama, avatar de Vixnu

Ridvan (del 21 d’abril al 2 de maig): Primer dia de 
les festivitats de Ridvan per celebrar la Declaració 
de Bahá’u’lláh el 1863 a Bagdad

21

Commemoració de 
l’establicment de l’Església 
de Jesucrist dels Sants dels 
Darrers Dies

Baisakhi Diumenge de Rams

Setmana Santa

Dijous Sant

Divendres Sant Dissabte Sant Pasqua

Dilluns de Pasqua

Sant Jordi

14 de Nissan

Xing Ming: Festival de la llum. Visita i neteja de les tom-
bes familiars

5

Commemoració de l’establiciment oficial de l’Església 
de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies a l’estat de 
Nova York per part de Joseph Smith (1830)

6

14 Baisakhi: Festa de la fraternitat sikh (khalsa)

17 Setmana Santa (del 17 al 24 d’abril, calendari julià): 
Des del Diumenge de Rams (entrada a Jerusalem) fins a 
Pasqua (resurrecció de Jesús), amb el Dijous Sant (últim 
sopar), Divendres Sant (crucifixió) i Dissabte Sant (vetlla 
pasqual). Enguany les dates de Pasqua i les festes rela-
cionades coincideixen als calendaris julià i gregorià

14 de Nissan: Commemoració per part dels testi-
monis cristians de Jehovà de la mort de Jesucrist, 
recordant el seu últim sopar amb una celebració 
vespertina

17

19 Pessáh (19 i 20 d’abril): Festa dels pans àcims 
commemora l’alliberament dels fills d’Israel de 
l’esclavitud d’Egipte i el seu èxode

Sant Jordi: Dia del llibre i la rosa. Dia Internacional 
del Llibre, promulgat per la UNESCO des de 1995.

23



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

Declaració del Báb (1848): Aniversari de la procla-
mació del precursor de Bahá’u’lláh

23
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Ridvan (12è dia)

Ascensió de Bahá’u’lláh

30 31 1 2 3 4 5

Declaració del Báb

Festa del treball: Dia internacional del treball i de la 
lluita sindical (origen: Chicago, 1886)

1

Festa del Treball

Vesak /Visakha

Ascensió de Bahá’u’lláh: Commemoració de la 
mort de Bahá’u’lláh, el 29 de maig de 1892 a Bahji, 
prop d’Akko (Israel)

29

17 Vesak / Visakha: Dia de Buda, principal festa the-
ravada del naixement, la il·luminació i l’extinció de 
Buda

Beltane

Beltane: Festa pagana de la fertilitat de la terra, els 
animals i les persones

1



Activitats:

• El dilluns 2 de maig, a les 19.00 hores, tindrà lloc la xerrada “Diversitat de l’islam a Barce-
lona” (dins el cicle Converses sobre cultures al Poble-sec), a càrrec del Sr. Mustapha Aoulad 
Sellam. Organitza: Taula de Convivència del Poble Sec.
LLOC: Associació de Veïns del Poble-sec (carrer Margarit, 32, baixos)

Activitats:

• El diverndres 1 d’abril, a les 18.00 hores, Cicle de projeccions i diàlegs sobre Krishnamurti: 
“La transformació de l’ésser humà - 3a part”. Entrada lliure fins a completar l’aforament.
LLOC: Casa Asia, Aula Confuci (Avinguda Diagonal, 373)

Activitats:

• Els dilluns 4 i 11 d’abril, a les 19.30 hores, curs “ Respostes als problemes de la gestió huma-
na a l’empresa: espiritualitat no religiosa made in USA”, a càrrec de Queralt Prat.

• Els dilluns a partir del 2 de maig, a les 19.00 hores, lectura “Hadewijch d’Anvers”, a càrrec 
de Xavier Melloni.

• Els dimarts a partir del 3 de maig, a les 19.30 hores, curs “Introducció al buddhisme: teoria 
i pràctica”, a càrrec de Montse Castellà.

• Els dimecres a partir del 4 de maig, a les 19.30 hores, lectura Jami: mística i poesia del da-
rrer gran poeta càssic persa, a càrrec de José Bellver.

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

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

CASA ASIA
Avinguda Diagonal, 373

www.casaasia.es
casaasia@casaasia.es

Telèfon: 933 680 836

L’agenda...

http://www.cetr.net
http://www.cetr.net
http://www.casaasia.es


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

• Els dijous a partir del 5 de maig, a les 19.30 hores, curs “Zhuangzi i el taoisme”, a càrrec 
d’Antoni Prevosti.

• Els dilluns a partir del 9 de maig, a les 19.30 hores, curs “Bodhidharma (buddhisme xinès) 
i Yoga Vâsishtha (vedanta advaita), bases sòlides per a una espiritualitat laica, a càrrec de 
Montse Cucarull i Marta Granés.

• Pràctiques de silenci:

 → El dissabte 9 d’abril, T’ai-txi i meditació budista, a càrrec de Montse Castellà.

 → El dissabte 7 de maig, Silenciament amb mantres cantats, a càrrec de Swami Bhakti Das.

 → El dissabte 7 de maig, Meditació amb textos de Bodhidharma, a càrrec de Marta Granés.

 → El dissabte 14 de maig, Hatha i Raja Yoga, a càrrec de Maria Fradera i Marta Granés.

Activitats:

• El dijous 28 d’abril, a partir de les 20.00 hores, celebració de les Festivitats de Ridván.

• El diumenge 22 de maig, celebració de la Declaració del Báb. Per a més informació poseu-
vos en contacte amb el centre.

• El diumenge 29 de maig, commemoració de la mort de Bahá’ulláh. Per a més informació 
poseu-vos en contacte amb el centre.

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

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

Telèfon: 934 399 029

Activitats:
• El dissabte 16 d’abril, a les 17.00 hores, Meditació Zen per a joves.
• Els dies 14 i 15 de maig, a les 9.30 hores, Zanzekai, a càrrec de Berta Meneses. Per a més 
informació poseu-vos en contacte amb l’associació.
• El dimarts 17 de maig, a les 19.30 hores, Danses de Pau Universal dirigides per Teia Crosas.

 → LLOC: Via Augusta, 75

http://www.zen.cat
http://bahaibarcelona.blog.com


Activitats:

• El dissabte 9 d’abril, a les 8.30 hores, Jornada de Zazen. Cal portar bol, cobert i tovalló. Preu: 
20 euros.

• El dissabte 7 de maig, a les 8.30 hores, Matí de Zazen amb taller de costura de kesa i rakusu 
i taller sobre el ritual zen. Socis gratuït, no socis 10 euros.

• El dissabte 21 de maig, a les 17.00 hores, Taller Dharma. Places limitades. Preu: 15 euros.

 → Reserves: info@dojozenbarcelona.org

Activitats:
• El dissabte 16 d’abril i 14 de maig, a les 11.00 hores, Introducció a la pràctica zen.
• Del 29 d’abril a l’1 de maig, Recés de meditació (Garrotxa), dirigit per Guy Mokuho Mercier. 
Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.

FUNDACIÓ CASA DEL TIBET
Rosselló, 181

www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org

Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

SERCHÖLING - CENTRE BUDISTA VAJRAYANA
Pg. Amunt, 34

http://barcelona.dskbudismo.org
sercholing@gmail.com

Telèfon: 932 104 198

Activitats:

• Fins el divendres 6 de maig, exposició “Les dues cares del Tibet”. Entrada lliure.

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

www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org

Telèfon: 649 649 759

CENTRE ZEN DE BARCELONA
Castillejos, 274, baixos

www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

http://www.casadeltibetbcn.org
http://barcelona.dskbudismo.org
http://www.dojozenbarcelona.org
http://www.zenbarcelona.org


CASAL LOIOLA
Balmes, 138

www.casalloiola.org
info@casalloiola.org

Telèfon: 934 156 434

Activitats:
• Els dies 8, 9 i 10 d’abril, Tercer Recés Intensiu, dirigit per Karma Tsondru Yeshe. Les places 
són limitades i estaran subjectes a l’ordre d’inscripció. Per a més informació poseu-vos en con-
tacte amb el centre.
• El dijous 14 d’abril, curs gradual d’un any de duració basat en el llibre de Bokar Rinpoché 
“Un cor sense límits”. Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre.

Activitats:

• Els dimarts 5, 12 i 19 d’abril, a les 20.00 hores, Anar al fons, anar a fons: itineraris de la in-
terioritat, a càrrec de L. Ylla i C. Jalón.

• Els dimecres 6 i 13 d’abril, a les 10.30 hores, Experiència i transmissió de la vida interior, a 
càrrec d’Ana Alonso.

• El dimecres 6 d’abril, a les 19.30 hores, Dansa Contemplativa, a càrrec de Jordi Martí i Laia 
de Ahumada.

• El dimecres 6 d’abril, a les 19.00 hores, Meditació trascendental, a càrrec d’Enric Seguí sj.

• El dimecres 6 d’abril, a les 21.00 hores, Penitencial de Quaresma (Eucaristia comunitària).

• El dissabte 30 d’abril, a les 19.30 hores, Eucaristia de Pasqua.

ACCIÓ CATÒLICA OBRERA
Rivadeneyra, 6, 8a planta

www.treballadors.org/aco
aco@treballadors.org

Telèfon: 934 124 888
Fax: 933 188 187

Activitats:
• El dissabte 2 d’abril, a les 17.00 hores, taula rodona “Política: poder, gestió o servei?, a 
càrrec de José Martí Gómez (periodista i escriptor), Antoni Puigverd (poeta, novel·lista i articu-
lista) i Antoni Comín (professor i escriptor).
• Del 21 al 24 d’abril, celebració de la Setmana Santa, a Prades. Per a més informació poseu-
vos en contacte amb l’entitat.

http://www.casalloiola.org
http://www.treballadors.org/aco


CENTRE EDITH STEIN
València, 244, 4t pis

cedithstein@dpuniversitaria.org
Telèfon: 934 876 363

Activitats:

• Del 21 al 23 d’abril, Recés a la ciutat: Setmana Santa 2011. Entrada lliure.
LLOC:  Església dels jesuites de Casp (carrer Casp, 27)

• Els dijous del 28 d’abril al 2 de juny, a les 19.30 hores, seminari “El llenguatge dels místics: 
Antoine Chevrier i Cristina Kaufmann”, a càrrec de José Baena i Teresa Guardans.

• El dilluns 9 de maig, a les 19.30 hores, Llibres que marquen època: El silenci del Budha. Una 
introducció a l’ateisme religiós de Raimon Pànikkar, a càrrec de Victorino Pérez Prieto

Activitats:

• El dijous 14 d’abril, a les 19.00 hores, II cicle de Mestres Espirituals cristians: “L’alegria in-
terior. El sentit positiu davant l’existència. Aprendre a afrontar les adversitats de la vida amb 
esperança”, a càrrec de Mn. Jordi Cussó. Preu: 5 euros. Cal confirmar assistència a laura@
dpuniversitaria.org.

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 2 d’abril, a les 11.00 hores, xerrada “La figura de Jesús des de la reforma protes-
tant”, a càrrec de Joel Cortès (president de l’Església Evangèlica Espanyola). 

 → LLOC: Institució Cultural del CIC (Via Augusta, 205)

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

www.fespinal.com
info@fespinal.com

Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

http://www.cristianismexxi.cat
http://www.fespinal.com


Activitats:

• El dimecres 6 d’abril, a les 12.15 hores, presentació del document dels bisbes de Catalunya 
“Al servei del nostre poble”.

• Els dies 12 i 13 de maig, simposi internacional El moviment gnòstic en el marc del cristianis-
me antic. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.
LLOC: Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231)

Activitats:

• Fins el dijous 7 d’abril, a les 20.00 hores, conferències de Quaresma “L’èxode de Jesús. El 
camí de Jerusalem”, a càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo. Entrada lliure.

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
Diputació, 231

www.teologia-catalunya.cat
administracio@teologia-catalunya.cat

Telèfon: 934 534 925

Activitats:

• El dijous 7 d’abril, a les 19.00 hores, conferència “En camell seguint a Moisès i Bonaventura 
Ubach. Explorant la ruta de l’èxode”, a càrrec de Jordi Cervera (caputxí i biblista).

• El dilluns 11 d’abril, a les 19.00 hores, reflexió de l’actualitat cultural i religiosa, a càrrec 
d’Oriol Izquierdo (director de la Institució de les Lletres Catalanes).

• El dijous 7 de maig, a les 19.00 hores, conferència “Relacions entre cristians i musulmans en 
el context de les revoltes en el món àrab”, a càrrec de Mons. Ramon Buxarrais (bisbe emèrit 
de Màlaga i capellà de presons a Melilla).

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
València, 244, 2n

www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org

Telèfon: 934 880 888

POMPEIA GRUPS
Riera Sant Miquel, 1, bis

www.caputxins.cat
secretaria.pompeia@gmail.com

Telèfon: 932 174 108 

http://www.teologia-catalunya.cat
http://www.fundaciojoanmaragall.org
http://www.caputxins.cat


Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María 
Stma. De la Esperanza Macarena de Barcelona
Arc de Sant Agustí, 7, baixos

www.barnacofrade.com/granpodermacarena
granpoder_macarenabcn@yahoo.es

Telèfon: 933 173 145

Activitats:

• El diumenge 17 i el divendres 22 d’abril, processons de Setmana Santa.

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

Activitats:

• El diumenge 17, i del 21 al 24 d’abril, celebració de Setmana Santa. Per a informació més 
detallada consulteu la pàgina web.

ESGLÉSIA ADVENTISTA DEL SETÈ DIA - URGELL
comte d’Urgell, 133
Telèfon: 934 533 136

Activitats:

• Del 25 al 28 de maig, a les 19.30 hores (dissabte a les 17.00 hores), Congrés Adventista Je-
sús, tu seràs la meva esperança. Quatre conferències (una per dia).
LLOC: Barcelona Teatre Musical (Joaquim Blume s/n)

Activitats:

• El diumenge 3 d’abril, a les 11.00 hores, presentació del “Ministeri Evangèlic a les Presons 
(MEP)”, a càrrec de Samuel Aran.

• El diumenge 29 de maig, a les 11.00 hores, presentació de la campanya “Mi Esperanza” i 
predicació a càrrec de Gabriel Penalva.

• Els diumenges alterns dels mesos d’abril i maig, estudi bíblic de la Carta de Jaume, a càrrec 
de Pere Puigvert. Per a més informació contacteu amb l’església.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS - MISTRAL
Av. Mistral, 85-87

www.iglesiamistral.org
Telèfon: 933 721 632 

http://barnacofrade.com/granpodermacarena
http://www.templotibidabo.org
http://www.iglesiamistral.org


Activitats:

• Trobades obertes a totohom (Sala de Congressos: carrer Dante Aligheri, 18-24): 

 → ABRIL: 2 i 3, 9 i 10.

 → MARÇ: 7 i 8, 14 i 15, 21 i 22, i 28 i 29 (francès).

• El diumenge 17 d’abril, a les 20.00 hores, es celebrarà a totes les sales del regne el Memo-
rial de la mort de Crist. Es farà una conferència bíblica en diferents idiomes: francès i romanès 
(carrer Dante Aligheri, 18-24), rus (carrer Torre Damians, 6), portuguès (carrer Perú, 185-187), 
anglès (carrer Violant d’Hongria, 3).

Activitats:

• El dissabte 3 d’abril, a les 18.00 hores, “Introducció i pràctica del mantra i la meditació”. Es 
requereix confirmació d’assistència.

• Els dies 2 i 3 d’abril, seminari de meditació “Com i per què practicar l’acció, l’amor, la 
intel·ligència i el coneixement recte”, a càrrec de Sri Swami Vitamohananda. CETR - Centre 
d´estudi de les Tradicións Religioses (carrer Rocafort, 234, baixos).

 → LLOC: Sala d’Actes Integral (carrer Euclides, 11) 

• El dissabte 7 de maig, 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) 

Activitats:

• El dissabte 23 d’abril, a partir de les 11.00 hores, taula de llibres a la plaça Masadas o davant 
del carrer Cortit.

TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ
www.watchtower.org
mgarcia_ros@yahoo.es

CENTRE DE IOGA VEDANTA SIVANANDA
Cadí, 19, baixos-2a

www.sivananda-dlsbarcelona.org
dlsbarcelona@gmail.com

Telèfon: 607 854 410

ESGLÉSIA EVANGÈLICA LA BUENA SEMILLA
Cortit, 1

iglesia_labuenasemilla@hotmail.com

http://www.watchtower.org
http://www.sivananda-dlsbarcelona.org


Activitats:

• De l’1 al 3 d’abril Descobreix el teu àngel mitjançant la natura. 

 → LLOC: Santuari del Miracle (Solsona).

• El dissabte 28 de maig, a les 10.00 hores, tindrà lloc el taller “Els àngels i la Càbala”, a càrrec 
de M. Carmen Rajel Blasco (directora de l’Escola Kabaláh Portal Hineni). Cal fer reserva prèvia.

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

CONSELL ISLÀMIC CULTURAL DE CATALUNYA
Nou de Sadurní 9

www.consellislamic.org
info@consellislamic.org

Telèfon i Fax: 933 010 831

Activitats:

• El diumenge 17 d’abril, a les 10.30 hores, tindrà lloc la 4a Trobada dels Joves Musulmans de 
Catalunya sota el títol: “Fracàs Escolar i La Joventut”.

 → LLOC: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB (carrer Montalegre, 5).

• El dissabte 14 de maig, a les 18.30 hores, tindrà lloc la Jornada de Portes Obertes d’Oratoris 
de Catalunya. 

 → LLOC: Oratoris i centres participants en l’activitat.

FILOKALIA - AMICS D’AMMA 
www.ammachi.es
info@centroamma.es

Telèfon: 931 022 043

Activitats:

• El dissabte 2 d’abril, a les 10.00 hores, tindrà lloc el taller “Teràpia de desbloqueig energè-
tic”, a càrrec de Satyam.

• El diumenge 3 d’abril, a les 10.00 hores, tindrà lloc el taller “Àngels”, a càrrec de Nhalay.

ASSOCIACIÓ AMICS DELS ÀNGELS
València, 216

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

Telèfon: 933 230 616

http://www.consellislamic.org
http://www.ammachi.es
http://www.assocangels.entitatsbcn.net


... La Regidoria de Drets Civils ha editat un vídeo per presentar els diversos projec-
tes i serveis que porta a terme en defensa dels drets humans a la ciutat, entre els 
que destaca el dret a la llibertat religiosa. Podeu veure el vídeo punxant aquest 
enllaç http://www.youtube.com/user/bcnpelsdretshumans.

Sabeu que...

http://www.youtube.com/user/bcnpelsdretshumans

