
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

30 Butlletins...
El Correu de l’OAR ha arribat a l’edició número 30. Quina ocasió millor per fer un repàs de les aportacions que 
les entitats religioses hi han fet?

La història del nostre butlletí comença l’any 2005, quan el que avui és l’OAR s’anomenava encara Centre In-
terreligiós de Barcelona (CIB) i s’iniciava un procés, encara en marxa, d’acostament de l’Ajuntament a les en-
titats religioses i de consciència per tal de generar espais de col·laboració que anessin consolidant el ple exer-
cici del dret a la llibertat religiosa a la nostra ciutat. Per això calia, abans que res, conèixer i donar a conèixer 
l’enorme diversitat de tradicions i pràctiques religioses i espirituals presents a Barcelona i entrar en contacte 
amb totes i cadascuna de les entitats i comunitats religioses per explorar quines són les seves necessitats 
i quina pot ser la seva contribució a la vida social i cívica, en col·laboració amb altres col·lectius ciutadans.

El butlletí (avui El Correu de l’OAR) ha estat el mitjà principal per fer difusió de les activitats de les entitats re-
ligioses i de consciència de Barcelona i, des del setembre del 2009, també per anar presentant les comunitats 
tot entrevistant alguns dels seus representants i per posar a l’abast de tothom recursos, experiències i conei-
xements que les mateixes comunitats ens recomanen. Res de tot això no seria possible sense la contribució 
i la disponibilitat de les comunitats que ens fan arribar la informació sobre les seves activitats i que sempre 
troben un espai perquè els entrevistem o per fer-nos una recomanació. Durant l’any 2010, tota aquesta in-
formació va arribar a 1.265 receptors (tant entitats i institucions com persones particulars).

Així doncs, aviat us presentarem un llibre-recull amb les entrevistes i les recomanacions publicades a El Cor-
reu de l’OAR entre setembre del 2009 i setembre del 2011 (de l’edició número 20 a la número 30). És clar que 
no hi és tothom, però esperem que aquesta primera tria mostri l’enorme diversitat i vitalitat de les comuni-
tats religioses i les expressions de consciència presents a Barcelona.

Bona lectura!

GRan Via de les CoRts Catalanes, 

958, baixos - 08018 baRCelona

tel. 93 308 48 78 - Fax. 93 308 26 45

www.bcn.cat/dretscivils 

oar@bcn.cat
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1. Parli’ns de la seva comunitat/entitat...
En primer lloc som cristians, el nom oficial és Església de 
Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, tot i que sovint som 
coneguts com a mormons. Creiem que Déu és el nostre pare 
celestial, que ens estima i vol que tornem a ell, i que Jesu-
crist és el fill de Déu, el salvador que ens redimeix de la mort 
amb la seva resurrecció i ens salva del pecat mitjançant el 
penediment. També creiem que, amb l’expiació de Jesucrist, 
podem tornar amb Déu si seguim els seus manaments i que 
l’Esperit Sant ens ajuda a reconèixer la veritat. Els primers 
principis i ordenances de l’evangeli són: fe en Jesucrist, pe-
nediment, baptisme i recepció de l’esperit sant.

Creiem que l’església de Jesucrist ha estat restaurada a la terra i seguim els tretze articles de fe que declarà 
Joseph Smith, el profeta de l’església. Les nostres escriptures són la Bíblia i el Llibre de Mormó, que consi-
derem un altre testament de Jesucrist, i que, juntament amb les revelacions modernes Doctrina i aliances 
i La perla de gran preu, formen els quatre llibres oficials de l’església. També creiem que l’autoritat del 
sacerdoci de Déu està present en l’església d’avui com en l’església original i que, en l’actualitat, Déu revela 
la seva voluntat als profetes tal i com ho feia aleshores. Altres creences bàsiques també són que la nostra 
vida té un propòsit sagrat, que les famílies poden estar unides per sempre i que mitjançant el servei als 
altres experimentem goig i ens apropem a Déu.

2. De la seva creença/religió, vostè què en destacaria?
La nostra creença bàsica és el pla de salvació, el propòsit de la vida. Segons això, tots i cadascun de nosal-
tres som fills de Déu que, abans de néixer, vivíem com esperit amb Déu, el nostre pare celestial, i venim 
a la terra per aprendre a ser més com ell. No estem a la terra per accident, Déu ens hi ha enviat amb 
un pla: rebre un cos físic, guanyar experiència i desenvolupar atributs divins, com poden ser la justícia, 
la misericòrdia i l’amor. No importa quines siguin les proves, Déu ens proporciona una pau més gran en 
aquesta vida i un goig etern en la propera. És un pla de salvació i felicitat eternes, i en seguir-lo, podrem 
tornar algun dia a viure amb Déu i amb els nostres éssers estimats. En el moment de la mort, el nostre cos 
físic morirà, però l’esperit seguirà aprenent i progressant i, en algun moment, l’esperit i el cos es tornaran 
a unir i no es separaran més, essent això possible per la mort i resurrecció de Jesucrist. Estem esperant 
la seva segona vinguda, per això no utilitzem mai el símbol de la creu, sinó imatges de Jesucrist en vida.

ESgléSIA DE JESuCRIST DElS SANTS DElS DARRERS DIES 
(CENTRE D’ESTACA DE BARCElONA)
Carrer Cantàbria, 31
     Ángel Herráiz Huete (president) 

                  http:// mormon.org  

l’entrevista...

http://mormon.org


Un altre fet destacat és que, a més de les capelles, l’església té uns 130 temples arreu del món, on es duen 
a terme les ordenances sagrades. Allà és on es segella amb una cerimònia la família eterna. Per això tenim 
centres d’història familiar, on es pot buscar informació sobre la història familiar personal a nivell mundial 
a través de microfilms o còpies en ordinadors de registres civils, parroquials, etc. Aquests centres estan 
oberts a tothom.

3. Expliqui’ns quines activitats fan...
L’organització de l’església engloba totes les persones en diferents activitats. Els diumenges, cada 
barri es reuneix al seu centre durant tres hores. Primer celebrem tots plegats la reunió sacramen-
tal, amb el sant sopar, i després treballem en grups, primer a l’escola dominical i després en clas-
ses segons edat i sexe: guarderia, primària, homes i dones joves, societat de socors i sacerdoci. La 
família és una prioritat molt gran, per això cada dilluns celebrem la “nit de la llar”, és a dir, una reu-
nió a casa per pregar, parlar i compartir en família. Durant la setmana, els adolescents també as-
sisteixen a classes de seminari a primera hora del matí, o bé divendres a la tarda, si van a l’institut. 

També fem obra missional. Es considera un privilegi poder demostrar l’amor per Déu i pels altres com-
partint l’evangeli. És voluntari i no remunerat i hi ha missioners d’arreu del món; serveixen entre un any 
i mig i dos anys allà on l’església decideixi. Es sol fer entre els 19 i els 21 anys. Per últim, també és molt 
important l’aportació de l’església en ajuda humanitària, sobretot les esglésies d’Estats Units, que te-
nen molts recursos, però també les d’aquí. Es col·labora amb altres entitats com Càritas o Creu Roja.

4. la seva és una comunitat/entitat amb història...
L’estiu de 1820, un jove de 14 anys anomenat Joseph Smith s’endinsà en un bosc prop de casa seva i resà 
per saber a quina església unir-se. Com a resposta se li aparegueren Déu pare i Jesucrist i va saber que 
l’església original ja no existia a la terra. Joseph Smith va ser escollit per Déu per restaurar-la, i al llarg 
dels deu anys següents va rebre la visita d’altres missatgers celestials, va traduir el Llibre de Mormó i va 
rebre autoritat per organitzar l’església. Aquesta ha crescut i s’ha estès al llarg dels anys per tot el món. A 
Espanya, els primers missioners van arribar a finals dels anys 60 i a Barcelona una mica després. La nostra 
congregació actualment consta d’uns 500 membres, dels quals 250 d’actius regularment. Ens reuníem a 
l’Av. Mare de Déu de Montserrat des de fa més de 25 anys, però aquest any hem inaugurat un nou centre 
al carrer Cantàbria, que és el referent dels vuit barris que formen la nostra estaca (els termes “barri” i 
“estaca” es refereixen a diferents unitats d’organització de l’església).

5. Barcelona, ciutat religiosament diversa. Què n’opina?
Valorem molt la llei de llibertat religiosa, cada persona és lliure i ha de decidir la seva pròpia fe. Així es 
recull en un dels tretze articles de la nostra declaració de fe: Nosaltres reclamem el dret d’adorar Déu 
Totpoderós segons els dictats de la nostra consciència, i concedim a tots els homes el mateix privilegi, que 
adorin com, on i el que desitgin. Tenim una relació bastant bona amb la resta de confessions i entenem la 
diversitat com a font d’aprenentatge dels dons i virtuts dels altres.

6. Fan vida de barri?
Aquest centre és molt nou, però ja hem tingut contactes amb l’associació de veïns i la xarxa associativa de 
la zona i per la inauguració vam fer jornades de portes obertes durant tot el mes de juny. El centre és un 
espai obert, sempre que es respectin les normes. A més, tenim l’organització Mans que Ajuden amb la que 
fem campanyes, donacions de sang, etc.



Aquesta selecció d’escrits bahá’ís, entre els que s’inclouen tant Taules com pregàries de Ba-
há’u’lláh, aborda els principis bàsics de la fe bahá’í, així com la seva visió clarificadora sobre te-
mes tan vitals com la Deïtat, la naturalesa de les Manifestacions o Enviats de Déu, el propòsit de 
la religió en el món i diversos aspectes de la vida espiritual de l’home. Segons la pròpia autora,

Els escrits aquí reunits estan destinats principalment a la contem-
plació i la meditació. Per a cadascú de nosaltres, aquestes paraules 
són un missatge íntim i personal que transmet una benedicció si-
lenciosa i privada, i que confereix una gràcia i un consol especials a 
cada ànima en particular.

Llegiu-lo com un llibre, amb tota confiança; o examineu els diversos 
temes i reflexioneu-hi; o bé preneu cada cita per separat, com un 
joier que contempla, reverent, mentre fa girar una gemma inigua-
lable, que el deixa astorat i, alhora, el captiva. Però, sobretot, una 
vegada i una altra, beveu de les aigües vives de la Paraula de Déu. 
El mateix Bahá’ú’lláh cita les paraules: “Una hora de reflexió és pre-
ferible a setanta anys de pietosa adoració”.

Per tant, alceu la copa i beveu l’elixir. O enfonseu les mans a l’arca 
de tresors i agafeu les perles que conté. O bé, contempleu el fir-
mament de les paraules de Bahá’ú’lláh i passeu meravellats d’una 
estrella a una altra!

La “glòria resplendent” de la Seva expressió va ser revelada per a tots nosaltres.

                     Emilio Egea  
                                    coordinador

                       Centre Bahá’í de Barcelona

Emilio Egea recomana ...

UN LLIBRE: EL DESEO DEL MUNDO. 
Materiales para la contemplación de Dios y Su Manifestación 
para este Día recopilados de las Palabras de Bahá’u’lláh

Autora: Rúhíyyih Rabbani
Editorial: Editorial Bahá’í de España 
Any d’edició: 1976



UNA VISITA: ELS TEMPLES BAHÁ’Í DE DELHI (ÍNDIA) I 
FRANKFURT (ALEMANYA) 

Els temples bahá’í, també anomenats Casa d’Adoració, estan oberts a tothom. Tot i que va-
rien molt entre si quant a l’estil arquitectònic, tots tenen nou costats i una cúpula central, 
que simbolitzen la diversitat de la raça humana i la seva unitat essencial. Els programes 
devocionals són senzills: pregàries, meditacions i lectura de seleccions de les Escriptures 
Sagrades de la fe bahá’í i de les altres religions del món. La música sol ser coral, sense 
instruments.

El TEMPlE BAHÁ’Í DE l’ÍNDIA

El temple bahá’í de l’Índia, també conegut com a Temple del Lotus, és un dels set primers 
temples bahá’í a nivell continental. Quan s’hagi finalitzat la construcció del temple de 
Xile, hi haurà un temple bahá’í en cadascun dels continents del món. El temple de l’Índia 
correspon a Àsia. 

La construcció, obra de l’arquitecte persa Fariborz Sahba, es va acabar el 1986. Inspirat 
en la flor del lotus, té 27 “pètals” de marbre, que formen nou costats amb nou entrades. 
Té capacitat per 2.500 persones i fa 40 metres d’altura. La superfície de marbre blanc 
resplendeix, i això fa que es vegi des de lluny. Envolten l’edifici jardins, passejos, ponts i 
escales, al voltant de nou estanys que representen les fulles del lotus que suren. 

Seguint els ensenyaments bahá’í, el temple és obert per a qualsevol persona, al marge de 
la seva religió o raça. Des de la seva inauguració ha rebut més de 50.000.000 de visitants, 
fet que el converteix en un dels edificis més visitats del món, més, fins i tot, que la Torre 
Eiffel o el Taj Mahal. L’edifici ha rebut nombrosos premis pel seu disseny i la seva bellesa. 

De la mateixa manera que tots els tem-
ples i projectes bahá’í, s’ha finançat ín-
tegrament amb aportacions voluntàries 
de tots els bahá’í del món. L’entrada és 
gratuïta. Del manteniment se’n fan càr-
rec joves voluntaris bahá’í de tot el món.

El Temple del Lotus es troba al sud de 
Delhi, a Kaljaji. Més informació a www.
bahaihouseofworship.in

http://www.bahaihouseofworship.in
http://www.bahaihouseofworship.in


El TEMPlE BAHÁ’Í A EuROPA

El temple està situat a Hofheim – Lang-
henheim, a uns 25 km de Frankfurt, i 
es va inaugurar el 1964. Amb les seves 
570 finestres amb forma de rombe, és 
una construcció singular enmig d’un 
gran jardí. El 1987 va ser inclòs en el 
catàleg de monuments culturals del 
l’estat alemany de Hessen. Com tots 
els temples bahá’í, té nou entrades i 
una cúpula.

Per saber els horaris de visita i com arribar-hi: http://www.bahai.de/haus-der-andacht/
wegbeschreibung.html

                              Emilio Egea 
                         coordinador

                              Centre Bahá’í de Barcelona

http://www.bahai.de/haus-der-andacht/wegbeschreibung.html
http://www.bahai.de/haus-der-andacht/wegbeschreibung.html
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30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

29

Roix ha-Xanà Roix ha-Xanà (2n dia)Navaratri / Durga Puja

Nativitat de Maria 
(calendari julià)
Dia Internacional de 
la Pau

Naixement de Confuci

Exaltació de la creu 
(calendari julià)

28 Navaratri / Durga Puja (del 28 de setembre al 7 
d’octubre): Nou nits de combat de la deessa Durga/Kali 
contra el dimoni i victòria al desè dia (Dassera)

21 Nativitat de Maria: Festa ortodoxa i catòlica del naixe-
ment de Maria, mare de Jesucrist

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

24

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

21

27 Exaltació de la creu: Gran festa ortodoxa i catòlica del 
descobriment de la creu per part d’Helena, l’any 326

29 Roix ha-Xanà (29 i 30 de setembre): Any Nou (primer de 
tishri) 5772, celebra la creació del món i la renovació de 
la vida un any més



12 Kathina (data variable segons el país - en funció de 
l’estació de les pluges ): Festa theravada que va mar-
car el final de la reclusió monacal amb la donació als 
monjos d’un vestit anomenat kathina

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

Kathina

25 26 27 28 29 30

631 1 2 3 4 5

Dassera Yom Qippur

Sukkot

Hoixana Rabba

Naixement del Báb

Xemini Atzeret Simkhat Torà

Divali / Depâvali

Naixement del Báb: Aniversari del naixement (l’any 
1819) del precursor de Bahá’u’lláh a Xiraz (Iran)

20

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

Samhain

Festa de la Reforma

Dia de la Hispanitat

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

Dia de la Hispanitat12

Divali

7 Dassera

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

13 Sukkot (23 i 24, i fins el dia 30 de setembre): Festa 
de les tendes, en record dels quaranta anys al desert 
(processó d’Hoixana Rabba i festa de cloenda de Xe-
mini Atzeret)

21 Simkhat Torà: “L’alegria de la Torà”, processó dels 
rotlles de Moisès al final del Sukkot

26 Divali/Depâvali(de 3 a 5 dies): Festa de la llum i de la 
deessa de la prosperitat Lakxmi

26 Divali: Festa de la llum, amb obsequis, que marca 
l’allibermanent del sisè guru

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

12
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

31

Naixement del 
Guru Nank Naixement de Bahá’úlláh

Lhabab Düchen

17 lhabab Düchen: Festa tibetana del retorn de Buda 
al regne celestial on ha impartit el seus coneixe-
ments

Tots Sants Dia dels difunts
Aïd al-Adhà / 
Aïd al-Kabir

Dia Universal de la 
Infància

Presentació de Maria
Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violèn-
cia contra les Dones

1r de muharram
Any nou musulmà 1433 1r diumenge d’Advent

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

6 Aïd al-Adhà / Aïd al-Kabir (data variable d’1 o 2 dies 
en funció de l’observació de la lluna): Primera de 
les grans festes musulmanes, és la festadel sacrifici, 
punt culminant del pelegrinatge a la Meca. Es com-
memora el sacrifici d’Ismael, fill d’Abraham

10 Naixement del guru Nank: El 1469 al Punjab, pri-
mer dels deu fundadors sikhs

Naixement de Bahá’u’lláh: Aniversari del naixe-
ment del fundador de la fe bahá’í, el 1817, a Tehe-
ran (Iran)

12

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

20

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

26 1r de muharram (data variable d’1 o 2 dies en fun-
ció de l’observació de la lluna): Any Nou musulmà 
1433

27 Advent (4 diumenges abans de Nadal, ritus llatí): 
Preparació del naixement de Jesús, el dia de Nadal, 
i espera del seu retorn



Activitats:

• Els dies 19 i 20 d’octubre tindran lloc les IX Jornades d’Atenció Espiritual i Religiosa que tin-
dran com a tema central Les religions i l’acompanyament a la mort; el final de la vida i el dol.

LLOC: Hostpital de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat 

• El dijous 24 de novembre, a les 18.30 hores, tindrà lloc la XVI Trobada Interreligiosa pel Dia 
Mundial de la Sida.

LLOC: Parròquia del Carme (carrer Bisbe Laguarda/carrer Sant Antoni Abat)

Activitats:

• Els dilluns a partir del 3 d’octubre, a les 20.00 hores, curs La Bíblia, una visió històrica: art i 
iconografia, a càrrec de Felip Massó.

• Els dimarts a partir del 4 d’octubre, a les 20.00 hores, curs Història sagrada en l’art: judais-
me i antic testament, a càrrec de Joan Astorch.

• Els dijous a partir del 6 d’octubre, a les 18.30 hores, curs Europa i el cristianisme: una his-
tòria d’amor i odi, a càrrec de Jordi Saura.

AuDIR - associació unesco per al diàleg interreligiós
Nàpols, 346, 1r

www.audir.org
secretaria@audir.org

Telèfon: 934 589 595
Fax: 934 575 851

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

CENTRE CulTuRAl CASA ElIzAlDE
Carrer València, 302

www.casaelizalde.com
casaelizalde@casaelizalde.com

Telèfon: 934 880 590
Fax: 934 875 275

l’agenda...

http://www.cetr.net
http://www.cetr.net
http://www.casaelizalde.com


Activitats:

• El dimecres 19 d’octubre, a les 20.30 hores, celebració del Naixement del Báb (a Xiraz, Iran 
al 20 d’octubre de 1819).

• El dissabte 12 de novembre, a les 17.30 hores, celebració del Naixement de Bahá’u’lláh (a 
Teheran, Iran al 12 de novembre de 1817).

• El dissabte 26 de novembre, a les 20.30 hores, celebració del Dia de l’Aliança.

• El diumenge 27 de novembre, a les 20.30 hores, Ascensió d’Abdu’l-Bahá (el 28 de novembre 
de 1921).

Activitats:

• lectures comentades:

 → A partir del 4 d’octubre, els dimarts alterns a les 19.30 hores, la saviesa dels grans sutres bu-
distes: el Sutra del Cor i el Sutra del Diamant, a càrrec de Marià Corbí, Montse Cucarull i Marta 
Granés.

 → A partir del 6 d’octubre, els dijous alterns a les 20.00 hores, la gran qualitat a la tradició cris-
tiana: Mestre Eckhart, a càrrec de Jaume Augís, Montse Cucarull i Marià Corbí.

 → A partir del 13 d’octubre, els dijous alterns a les 20.00 hores, Rûmî - poeta, pensador i savi 
sufí - en el Mathnawî, a càrrec de Marià Corbí.

• Seminaris:

 → A partir del 28 de setembre, tots els dimecres a les 19.00 hores, Pintura contemplativa: l’art 
de la icona, a càrrec de Pepa Armenté.

   LLOC: Taller Pas-per-tu (carrer Sant Pere més Baix, 63, int.3a)

 → A partir del 3 d’octubre, tots els dilluns a les 19.30 hores, Els fonaments de la qualitat huma-
na, a càrrec de Salvador Juncà

 → A partir del 5 d’octubre, tots els dimecres a les 19.30 hores, la qualitat humana, la llibertat i 
la felicitat, el camí del Buda sense religions ni déus, a càrrec de Marta Granés.

• Silencis (a partir del 5 d’octubre):

 → Es dimecres quinzenalment, a les 19.30 hores, El silenci des de la ment (Jñana Yoga), a càrrec 
de Marià Corbí.

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

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

 → El cap de setmana 26 i 27 de novembre, Yoga del coneixment (Jñana yoga), a càrrec de Marià 
Corbí (cap de setmana de silenci).

COMuNITAT BAHÁ’Í DE BARCElONA
galileu 336, ent-2a

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

Telèfon: 934 399 029

http://bahaibarcelona.blog.com


Activitats:

• A partir del dissabte 24 de setembre, a les 10.00 hores, Dibuix i meditació.

• A partir del dissabte 24 de setembre, a les 12.00 hores, Taller de sadhanes.

• A partir del dimarts 4 d’octubre, a les 10.00 hores, Meditar, per què?

CENTRE BuDISTA KADAMPA MAHAKARuNA
Déu i Mata, 125

www.meditarabcn.org
info@meditarabcn.org

Telèfon: 934 950 851

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 divendres a partir del 16 de setembre, a les 17.30 hores, inici del curs d’activitats per a 
nens i joves al Centre Cívic Sant Martí (carrer Selva de Mar, 215)

Activitats:

• Els dilluns, a partir del 19 de setembre a les 7.00 hores; tots els dijous, a partir del 15 de se-
tembre a les 20.15 hores Pràctica de meditació zen.

• El diumenge 16 d’octubre, a les 10.30 hores, Tallers de meditació per a nens.

• El dissabte 22 d’octubre, zen jove. zazen, Qi gong, col·loqui a les 17.30 hores, a càrrec de 
Carina Mora.

• Els dies 26 i 27 de novembre, zanzekai a Barcelona, a càrrec de Berta Meneses.

CENTRE BuDISTA DuDJOM TERSAR
Plaça universitat, 1, 2n-1a

www.nyingmatersar.es
dudjomtersar@gmail.com 

Telèfon: 666 463 015

Activitats:

• Els dimecres, a les 20.00 hores, Budisme modern.

• El dissabte 1 d’octubre, gaudeix de la pau interior... aprèn a meditar (per a més informació 
contacteu amb el centre).

• Del 28 d’octubre a l’1 de novembre, Recés de purificació.

• Els dimarts i dijous, a les 14.15 hores, un migdia diferent.

http://www.zen.cat


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

• Els dilluns, a les 18.30 hores, Meditacions per a una vida feliç.

CENTRE DOJO zEN DE BARCElONA
Tordera, 18, baixos-2a

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

Telèfon: 932 196 954 - 635 961 721 (particular)

Activitats:

• El diumenge 18 de setembre, Mitja Jornada de pràctica del zen, a càrrec del mestre Soko.

• Els dies 15 i 16 d’octubre, Sesshin d’un dia i mig, a càrrec del mestre Soko.

CENTRE zEN DE BARCElONA
Castillejos, 274, baixos

www.zenbarcelona.org
infozen@zenbarcelona.org

Activitats:

• Els dissabtes 15 d’octubre i 19 de novembre, a les 8.30 hores, Matí de zazen (meditació). Per 
més informació poseu-vos en contacte amb el centre.

Activitats:

• Cada divendres, a les 19.30 hores, Introducció gratuïta al zen. Places limitades. Reserves: 
info@dojozenbarcelona.org 

• Els dissabtes 17 de setembre i 19 de novembre, a les 17.00 hores, Taller Dharma. Socis gra-
tuït, no socis 5 euros.

• El dissabte 24 de setembre, a les 8.30 hores, Matí de zazen. Socis gratuït, no socis 5 euros.

FuNDACIÓ CASA DEl TIBET
Rosselló, 181

www.casadeltibetbcn.org
info@casadeltibetbcn.org

Telèfon: 932075966
Fax: 934592090

DOJO zEN BARCElONA KANNON
Ronda universitat, 14, 2n-1A

www.dojozenbarcelona.org
info@dojozenbarcelona.org

Telèfon: 649 649 759

http://www.centrobudistatara.com
http://www.zenbarcelona.org
http://www.casadeltibetbcn.org
http://www.dojozenbarcelona.org


CASAl lOIOlA
Balmes, 138

www.casalloiola.org
info@casalloiola.org

Telèfon: 934 156 434

Activitats:

• Els dies 17 i 18 de setembre, curs El poder de la compassió i la paciència a la vida quotidia-
na, amb Gueshe Tensin Topden. 

• El dijous 6 d’octubre, a les 20.00 hores, presentació del llibre Sinopsis del Lamrin Chenmo 
de Sa Santedat el Dalai Lama pel Ven. Thubten Wangchen i Núria Fenollar.

• El dimarts 11 d’octubre, a les 20.00 hores, Puja de lluna Plena.

• El dijous 13 d’octubre, a les 20.00 hores, conferència Budisme i Ecologia, a càrrec d’Idili Liz-
cano (Lama Djampa Gyatso).

• Els dies 15 i 16 d’octubre, curs La vida i la mort, a càrrec del Ven. Thubten Wangchen.

• El divendres 21 d’octubre, a les 20.00 hores, concert Meditació per la Pau. Meditació guiada 
amb bols de quars a càrrec d’Alfonso Acero (veu) i Cristóbal Terrel.

• El dijous 10 de novembre, a les 20.00 hores, Puja de lluna Plena.

• El dijous 17 de novembre, a les 20.00 hores, Puja especial de lha Bab Düchen (descens de 
Buda del Paradís de Tushita).

SERCHÖlINg - CENTRE BuDISTA VAJRAYANA
Pg. Amunt, 34, baixos, local 1

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

Telèfon: 932 104 198

Activitats:

• Cada dilluns, a les 19.30 hores, Meditació en Calma Mental - Shine.

• Cada dimecres, a les 12.00 hores, Kundalini Ioga, i a les 19.30 hores, Hatha Ioga.

• Cada dijous, a les 11.00 hores, Tai Chi / Chi Kung.

• El primer i tercer dijous de cada mes, a les 20.00 hores, Xerrades sobre Budisme (entrada 
lliure).

• Cada dissabte, a les 19.00 hores, Pràctica de Chenrezig.

Activitats:

• Els dijous 29 setembre, 20 d’octubre i 10 de novembre, a les 19.30 hores, seminari Educar la 
Interioritat a l’escola, a càrrec de Carmen Jalón i Marian Ciprés.

• El dissabte 1 d’octubre, a les 19.30 hores, Eucaristia inaugural del curs.

• El dimecres 5 d’octubre, a les 21.00 hores, seminari Un altre món és possible, a càrrec 
d’Arcadi Olivers i J.I. González Faus sj.

http://www.casalloiola.org
http://barcelona.dskbudismo.org


• Els dimarts 11, 18 i 25 d’octubre, a les 21.00 hores, seminari Cristianisme i Vida Professio-
nal.

• Els dimarts 11, 18 i 25 d’octubre i 8 de novembre, a les 10.30 hores, seminari La transmissió 
de la fe als infants. 

• El dissabte 15 d’octubre, a les 10.30 hores, recés: Servir, contemplar i resistir, 3 dimensions 
de l’espiritualitat ignasiana.

• Els dilluns 7, 14, 21 i 28 de novembre, a les 20.30 hores, seminari Els evangelis de la infan-
tesa de Lluc i Mateu.

• Els dijous 10 i 17 de novembre, a les 10.00 hores, Taller de creixement personal.

Activitats:

• El divendres 14 d’octubre, a les 19.00 hores, Commemoració del 30è Aniversari i concert 
amb el cantautor Luis Guitarra.

LLOC: Església dels Jesuïtes de Casp (carrer Casp, 27).

• Cada dilluns, a partir del 17 d’octubre, a les 19.30 hores, seminari Claus per a una pastoral 
personalitzada, a càrrec de Pere Borràs.

• Cada dimarts a partir del 18 d’octubre, a les 19.30 hores, seminari El socialisme místic de 
Lleó Tolstoi, a càrrec d’Antoni Blanch.

• Cada dimarts a partir del 25 d’octubre, a les 19.30 hores, seminari Les primeres esglésies 
cristianes segons el NT, a càrrec de Xavier Alegre.

• Cada dimecres a partir del 26 d’octubre, a les 19.30 hores, seminari Teologia feminista: res-
seguint les tradicions de la saviesa i la construcció de la comunitat d’iguals, a càrrec de Neus 
Forcano i Judith Seubas.

• Cada dilluns a partir del 7 de novembre, a les 19.30 hores, seminari Formes de pregar en 
les diferents tradicions religioses, a càrrec de Jaume Flaquer, Josep Giménez i Xavier Melloni.

 → Per a més informació contacteu amb l’entitat.

CENTRE D’ESTuDIS CRISTIANISME I JuSTÍCIA
Roger de llúria, 13

www.fespinal.com
info@fespinal.com

Telèfon: 933 172 338
Fax: 933 171 094

CENTRE PASSATgE
Passatge Mercader, 13

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

Telèfon: 932 151 599
Fax: 932 151 595

http://www.fespinal.com


Activitats:

• Els dies 19 i 20 de novembre tindrà lloc el VII Congrés “Els valors davant l’impacte de les 
noves tecnologies”. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.

LLOC: Col·legi Sant Ignasi - Sarrià (carrer Carrasco i Formiguera, 32).

DElEgACIÓ DIOCESANA DE MISSIONS
Bisbe, 5

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

Telèfon: 932 701 014

Activitats:

• El diumenge 23 d’octubre, tindrà lloc la celebració del Diumenge Mundial de les Missions - 
DOMUND. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat. 

FuNDACIÓ ClARET
Carrer Roger de llúria, 5

www.fundacioclaret.org
info@fundacioclaret.org

Telèfon: 933 429 079
Fax: 33 425 659

Activitats:

• A partir d’octubre, a les 16.00 hores, inici de la Catequesi de la Primera Comunió.

• Els dilluns alterns a partir del 3 d’octubre, a les 18.00 hores, seminari Els místics avui. Teresa 
de Jesús “Camino de Perfección”, a càrrec de M. Dolors Cesari.

• El dimarts 15 de novembre, a les 20.00 hores, Celebració Interreligiosa.

LLOC: Centre Convivim (carrer Cardenal Tedeschini, 72, baixos).

• Cada dissabte, a les 19.45 hores, Eucaristia.

• Cada dimarts, a les 21.00 hores, Pregària dels dimarts.

CRISTIANISME Al SEglE XXI
Via Augusta, 228, baixos

www.cristianismexxi.cat
cristianismexxi@cristianismexxi.cat

Telèfon: 634 846 987
Fax: 932 412 577

http://misionesbarcelona.blogspot.com
http://www.fundacioclaret.org
http://www.cristianismexxi.cat


Activitats:

• Cursos d’Aprofundiment Bíblic:

 → Els dimarts fins al 17 de gener, a les 19.00 hores, curs Iconografia de la Dormició a Orient i a 
Occident. Maria, figura ideal de la comunitat de Joan,a càrrec de Carina García.

 → Els dijous fins al 19 de gener, a les 19.00 hores, curs L’exili i els profetes, a càrrec d’Imma Bo-
nada.

INSTITuT SuPERIOR DE CIÈNCIES RElIgIOSES DE BARCElONA (ISCREB)
Diputació, 231

www.iscreb.org
secretaria@iscreb.org

Telèfon: 934 541 963
Fax: 933 237 373

Activitats:

• El dijous 10 d’octubre, a les 19.00 hores, lliçó inaugural del curs 2011-2012 Art, literatura i 
pensament “versus” contemporaneïtat: Antoni Gaudí, Joan Maragall, a càrrec de Ricard Tor-
rents.

LLOC: Sala d’Actes del Seminari Conciliar de Barcelona (carrer Diputació, 231). Entrada lliure

FuNDACIÓ JOAN MARAgAll
València, 244, 2n

www.fundaciojoanmaragll.org
fjm@fundaciojoanmaragall.org

Telèfon: 934 880 888

Activitats:

• El dimarts 20 de setembre, a les 19.00 hores, presentació del llibre Cervell i Transcendència 
de Ramon Maria Nogués.

• El dijous 29 de setembre, a les 19.00 hores, inici del cicle Societat, Creença i Pensament or-
ganitzat per l’Escola de Negocis La Salle, conjuntament amb Justícia i Pau i la Fundació Claret. 
Següents sessions: 27 d’octubre i 24 de novembre

• El dijous 13 d’octubre, a les 19.00 hores, xerrada Ascensió al Sinaí, a càrrec del claretià An-
ton Maria Vilarrubias.

• El dijous 10 de novembre, a les 19.00 hores, col·loqui Com veuen l’Església i com hi treba-
llen els joves?

FACulTAT DE TEOlOgIA DE CATAluNYA
Diputació, 231

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

Telèfon: 934 534 925

http://www.fundaciojoanmaragall.org
http://www.fundaciojoanmaragall.org


Activitats:

• El dilluns 19 de setembre, a les 18.30 hores, inici del curs Teologia Protestant dels segles XIX 
i XX, a càrrec de Josep Castanyé.

• El dilluns 21 de setembre, a les 18.30 hores, inici del curs Judaisme Postbíblic, a càrrec 
d’Enric Cortès.

• El divendres 23 de setembre, a les 18.30 hores, inici del curs Seminari II: Diàleg, Prinicipi i 
Exercici, a càrrec de Xavier Marín.

• Fins el 30 de setembre matriculació al Màster d’Identitats religioses i diàleg . Per a més in-
formació poseu-vos en contacte amb l’institut.

Activitats:

• El dissabte 29 d’octubre, a les 11.00 hores, Xerrada per a Joves.

ESgléSIA EVANgÈlICA ASSEMBlEA DE gERMANS - MISTRAl
Av. Mistral, 85-87

www.iglesiamistral.org
Telèfon: 933 721 632 

Activitats:

• La setmana del 15 al 20 de novembre celebració del 80è Aniversari de l’església sota el títol 
El testimoniatge de l’Església en el món (Fets dels apòstols 1:8):

 → El dimarts 15 de novembre, a les 20.00 hores, Reunió de pregària: La necessitat del testimo-
niatge de l’Església, a càrrec de Gabriel Penalva.

 → El dijous 17 de novembre, a les 20.00 hores, Conferència: El testimoniatge de l’Església a Je-
rusalem, a càrrec de Pere Gelabert.

 → El divendres 18 de novembre, a les 20.00 hores, Conferència: El testimoniatge de l’Església a 
Judea, a càrrec de Pedro Pérez.

 → El dissabte 19 de novembre, a les 18.00 hores, Acte institucional amb presència de les auto-
ritats.

 → El diumenge 20 de novembre, a les 11.00 hores, Culte d’oració i Partiment del pa.

 → El diumenge 20 de novembre, a les 18.00 hores, Conferència: Testimonis de Jesucrist a un món 
incrèdul, a càrrec de Robert Velert.

ESgléSIA EVANgÈlICA ASSEMBlEA DE gERMANS - SANTAPAu
Santapau, 102

www.santapau102.org.es
eliseopradales@yahoo.es

Telèfon: 933 401 000

ESgléSIA EVANgÈlICA ASSEMBlEA DE gERMANS - MISTRAl
Av. Mistral, 85-87

www.iglesiamistral.org
Telèfon: 933 721 632 

ESgléSIA EVANgÈlICA ASSEMBlEA DE gERMANS - lluCMAJOR
Passeig Verdum, 33-39
Telèfon: 937 188 617

http://www.iglesiamistral.org
http://www.iglesiamistral.org


Activitats:

• Els dies 27 i 28 d’octubre, a les 20.00 hores, Primera i Segona Plenària.

• El dia 29 d’octubre, a les 19.00 hores, Tercera Plenària.

ESgléSIA EVANgÈlICA CECMAVI
Maria Victòria, 11

www.cecmavi.org
cecmavi@cecmavi.org

Telèfon: 933 323 367

Activitats:

• El dissabte 17 de setembre, a les 17.00 hores, Reunió Aglow.

ESgléSIA EVANgÈlICA CENTRE CRISTIÀ BETlEM
Cartellà 164-170

www.centrocristianobelen.com
info@centrocristianobelen.com

Telèfon: 933 580 037
Fax: 934 299 313

Activitats:

• El divendres 16 de setembre, a les 20.00 hores, Congrés de Dones amb el Propòsit “Temps 
de glòria”.

ESgléSIA EVANgÈlICA METROPOlITANA DE BARCElONA BETÀNIA
Navas de Tolosa, 270, 3r-2a (Culte: Velòdrom - Passeig Vall d’Hebron, 185-201 -)

www.ondapaz.fm
info@iglesiabetania.es

Telèfon i Fax: 932 653 197

Activitats:

• El dissabte 15 d’octubre, a les 18.00 hores, celebració de la trobada familiar interdenomina-
cional One World 2011 - Dia Mundial de la Joventut amb Valors. Per a més informació poseu-
vos en contacte amb l’església.

LLOC: Teatre del Casino de l’Aliança de Poblenou (Rambla del Poblenou, 42).

ESgléSIA EVANgÈlICA PENTECOSTAl MOVIMENT MISSIONER MuNDIAl
Costa Rica, 31

www.mmmespana.es

http://www.centrocristianobelen.org
http://www.centrocristianobelen.org
http://www.espana.es


Activitats:

• El diumenge 25 de setembre, a les 10.00 hores, retransmissió del Servei Diví de l’Apòstol 
Major des de Bülach (Suïssa).

• El dissabte 1 d’octubre, a les 17.00 hores, Servei Diví oficiat per l’Apòstol d’Espanya i activi-
tats per nens.

• El diumenge 9 d’octubre, a les 10.00 hores, Servei Diví oficiat per l’Apòstol d’Espanya.

• El diumenge 16 d’octubre, a les 10.00 hores, Servei Diví oficiat per l’Apòstol Vasile Cone de 
Romania.

• El diumenge 23 d’octubre, a les 10.00 hores, Servei Diví oficiat per l’Apòstol del Districte 
Fehlbaum, de Suïssa.

ESgléSIA 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 dissabte 24 de setembre, gran Clam i Dejuni per les Missions a nivell mundial.

• El diumenge 16 d’octubre, a les 10.30 hores, Culte Especial sota el títol La família i una jo-
ventut lliure de drogues, vicis i bandes delictives.

Activitats:

• Congressos oberts a tothom, que tindran lloc a la Sala de Congressos (carrer Dante Aligheri, 
18-24):

 → Octubre: 1 i 2, 8 i 9, 15 i 16, 22 i 23

 → Novembre: 5 i 6, 19 i 20, 26 i 27

COMuNITAT JuEVA BET SHAlOM
Pérez galdós, 23

www.betshalom.cat
info@betshalom.cat

Telèfon: 696 810 863

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

Telèfon: 934 296 049

http://www.bkwsu.org
http://www.watchtower.org


Activitats:

• El dijous 29 de setembre, a les 19.30 hores, Festa de Sant Miquel, Sant Rafael i Sant grabiel 
- Celebració del 2n Aniversari de l’associació.

LLOC: Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (carrer Balmes, 78)

• El dilluns 3 d’octubre, a les 19.30 hores, conferència Déu i la Ciència, a càrrec de Francesc 
Lozano Winterhaldesr (biòleg).

LLOC: Sala Sant Jordi - Seminari Conciliar de Barcelona (carrer Diputació, 231)

• El dimarts 18 d’octubre, a les 20.00 hores, sessió d’estudi Els àngels en el Nou Testament: 
els Fets del Apòstols, a càrrec de Rafel Méndez (rector de la Parròquia de la Mare de Déu dels 
Àngels)

LLOC: Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (carrer Balmes, 78)

• El dilluns 7 de novembre, a les 18.00 hores, conferència Històries dels àngels i devocions a 
Catalunya, a càrrec de Fra Valentí (caputxí).

LLOC: Parròquia de Puríssima Concepció i Assumpció de Nostra Senyora de Barcelona (carrer Aragó, 299)

• El dissabte 19 de novembre, a les 11.00 hores, visita-conferència L’escultor dels àngels de la 
Sagrada Família, a càrrec de Jaume Cases (escultor).

LLOC: Basílica de la Sagrada Família (s’acceptaran màxim 30 persones. Entrada a determinar)

• El dilluns 21 de novembre, a les 20.00 hores, sessió d’estudi Els àngels en el Nou Testament: 
Les Epístoles de Sant Pau, a càrrec de Rafel Méndez (rector de la Parròquia de la Mare de Déu 
dels Àngels)

LLOC: Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (carrer Balmes, 78)

ASSOCIACIÓ ESPIRITuAl MuNDIAl BRAHMA KuMARIS
Diputació, 329

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

Telèfon: 934 877 667
Fax:  934 877 638

Activitats:

• El dimecres 28 de setembre, a les 19.30 hores, Celebració de Roix ha-Xanà.

LLOC: Hotel NH Rally Barcelona (Travessera de les corts, 150)

• El divendres 7 i dissabte 8 d’octubre, Celebració de Yom Qippur.

LLOC: Hotel NH Rally Barcelona (Travessera de les corts, 150)

 → Cal inscriure’s, contacteu amb l’entitat.

ASSOCIACIÓ AMICS DElS ÀNgElS
València, 216

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

Telèfon: 933 230 616

http://www.assocangels.entitatsbcn.net


Activitats:

• El dimecres 19 d’octubre, conferència Transformar amb saviesa l’ego i les emocions, a cà-
rrec de Guillermo Simó.

• El dimecres 23 de novembre, conferència Generar confiança i viure sense por, a càrrec de 
Marta Matarín.



... El dia 13 de setembre d’aquest any, el Govern de la Generalitat ha aprovat la mo-
dificació de la llei de centres de culte. Entre els canvis que s’hi han introduït desta-
quen:

- els ajuntaments ja no estaran obligats a fer previsió de sòl per a ús religiós en els 
seus plans urbanístics si no ho consideren necessari

- caldrà tenir en compte criteris relacionats amb el grau d’implantació de les comu-
nitats per a l’autorització de l’ús d’equipaments públics per a actes religiosos

- introdueix criteris de respecte de les característiques culturals, històriques i arqui-
tectòniques dels municipis a l’hora de construir nous centres de culte

- tots els centres de culte hauran de disposar de mesures de protecció acústica, en 
compliment de la normativa ambiental

- s’amplia a 10 anys el termini per a l’adaptació dels centres de culte preexistents, a 
comptar a partir de l’aprovació del reglament de la llei, el juliol del 2010

Si teniu dubtes o voleu més informació sobre com us afecten aquests canvis, poseu-
vos en contacte amb nosaltres.

Sabeu que...

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.0bdfe017f64124de8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ec91c977d7362310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.0bdfe017f64124de8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ec91c977d7362310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

