
La Nit de les Religions de Barcelona és una proposta del 
Grup Interreligiós i Interconfessional de Joves de l’Associació 

UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). 

Durant la tarda-nit del dissabte 17 de setembre,  
24 comunitats religioses de la ciutat de Barcelona obriran 
les seves portes i oferiran diferents activitats per tal que 
la ciutadania es pugui acostar a conèixer-les. El projecte 

s’emmiralla en “La Nit de les Religions de Berlín”, una iniciativa 
que es duu a terme a la ciutat alemanya des de fa 4 anys.

El format de la proposta és un itinerari autoguiat per al 
visitant que, a partir de la informació recollida en aquest 

fulletó i en la nostra pàgina web, podrà decidir quines són les 
comunitats que més li interessa visitar en cada moment.

Aquest projecte vol contribuir a fer conèixer una realitat 
a voltes desconeguda com és la de la diversitat religiosa, 

afavorint un espai de trobada veritable, lluny de les imatges 
sovint distorsionades que ens arriben sobre les diferents 

tradicions religioses que conviuen a la nostra ciutat.

Els programes d’activitats han estat elaborats per les 
mateixes comunitats religioses i inclouen visites guiades, 

tallers, música, teatre, conferències i degustacions de menjar 
típic. Algunes de les comunitats, a més, oferiran activitats o 
xerrades centrades en el paper de la dona en les religions. 

Trobareu informació resumida dels horaris i programes 
en aquest fulletó, i una informació més detallada sobre les 
comunitats que participen en el projecte, a la nostra web. 

Us hi esperem!

Per a més informació: 
www.audir.org 

nitdelesreligionsbcn@audir.org
93 457 69 80

17.09.2016

  Símbol que marca les comunitats amb activitats o 
         xerrades centrades en el paper de la dona en les religions.

 Cristianisme catòlic

1. Església i monestir de Nostra Senyora de Pompeia
19.00 h. Missa dominical cantada amb orgue
20.00 h. Visita guiada al convent i berenar-sopar 
21.00 h. Conferència: L’Espiritualitat de santa Clara i 
sant Francesc d’Assís
22.00 h. Pregària contemplativa a la Cripta

2. Parròquia de Sant Ignasi de Loiola
La parroquia oferirà diverses activitats de diàleg 
ecumènic amb les esglésies protestants del barri
17.00 h. Xerrada-conferència del P. Víctor, de l’Església   
Evangèlica Betlem
18.00 h. Projecció de la pel.licula “Martín Lutero”
19.30 h. Descans amb cafè i pastes
20.00 h. Diàleg al voltant de la pel.lícula
20.30 h. Xerrada-conferència de Juan Martínez,  
pastor de l’Església Evangèlica Ebenàzer

3. Parròquia de Sant Pau del Camp
Programa: Visita guiada a l’església romànica, el claus-
tre, la sala capitular i el Palau de l’Abat
Horari: 20.45-21.45 h

 Cristianisme evangèlic o protestant

4 .Església Protestant Barcelona-Centre 
Programa: Concert amb peces d’origen protestant, a 
partir del qual es farà una presentació d’aquesta tradi-
ció. Berenar-sopar
Horari: 19.30-21.00 h

5. Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta 
Programa: Audiovisual sobre la història de l’església 
baptista. Visita guiada a les instal·lacions de l’església i a 
les activitats que s’hi fan. Exposició “Bíblia i cultura”. Ex-
plicació sobre el paper de la dona en l’església. Pica-pica
Horaris: Diferents torns amb els següents horaris; 18.00 
h. 18.30 h. 19.00 h. 19.30 h. 20.00h. 20.30h

6. Església Evangèlica Assemblea de Germans de 
Gràcia 
Programa: 17.30-18.30 h. Activitats per a infants
19.00-20.30 h. Xerrada “La dona a l’església, la Bíblia i 
el barri”
20.30 h. Audiovisual documental sobre els darrers 145 
anys de la comunitat amb recull de testimonis
17.30-21.30 h. Exposició (L’exposició es podrà visitar 
tota l’estona que durin les activitats) 

7. Església Evangèlica Unida de Barcelona 
Programa: Audiovisuals, xerrades i col·loquis sobre 
la influència del cristianisme en la cultura catalana i 
occidental. Pica-pica
Horari: 18.00-21.00 h

8. Església Adventista del Setè Dia de Barcelona- 
Urgell
Programa: 18.00 h. Visita guiada a les instal.lacions i 
diàleg amb els membres de la comunitat
18.45 h. Petit berenar
19.00 h. Visita guiada a les instal.lacions i diàleg amb els 
membres de la comunitat

 Cristianisme ortodox

9. Església Ortodoxa- Protecció de la Mare de Déu
Durant la franja horària de l’ofici de vespres no hi 
haurà projecció de l’audiovisual ni visita al temple. 
La visita al taller d’iconografia sí que es podrà fer.
Programa: Visita guiada al temple. Projecció de l’audio-
visual “La pregària en els monestirs ortodoxos del món”. 
Visita guiada al taller d’iconografia. Ofici de vespres.
Horaris: 17.00-21:30 h (visita)
19.00 -19:30 h (ofici de vespres)

 Altres denominacions cristianes

10. Testimonis Cristians de Jehovà
Programa: Presentació de la comunitat; qui són els 
testimonis de Jehovà i com són les seves reunions.Visita 
guiada a la Sala del Regne. Refrigeri i acomiadament. 
Horaris: Diferents torns de 45 minuts amb els següents 
horaris; 18:00 h. 18.45 h. 19.30 h. 20.15 h. 21.00 h. 21.45h.

11. Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers 
Dies (Mormons) 
Els audiovisuals només es projectaran en els horaris 
indicats
Programa: Projeccions “Conegui els mormons” i “Els 
testimonis” (18 i 20h). Exposició “Els temples dels darrers 
dies”. Taller d’introducció a la història familiar i la genealo-
gia. Taller sobre l’autosuficiència, el fons perpetu de l’edu-
cació. Presentació de “La Societat de Socors” de la que 
formen part totes les dones de la comunitat. Refrigeri.
Horaris: 18.00-22.00 h

 Islam

12. Centre Cultural Islàmic Català
Els tallers tenen un nombre limitat d’assistents. Per 
entrar a l’oratori caldrà treure’s les sabates.
Programa: 18.00-18.20 h. Audiovisual sobre l’islam al món
18.20-19.00 h. Taula rodona: “Testimonis de conversos 
a l’islam”
19.00-20.00 h. Visita a l’oratori i a l’exposició sobre els 
diversos àmbits de la religió islàmica
20.00-20:45 h. Tallers: “Taller de henna” i “Taller sobre 
usos del vel”
20:45-21.00 h. Oferiment de té i dolços tradicionals àrabs

13. Associació Musulmana Minhaj Ul-Quran 
Programa: Rebuda i explicació de les activitats de l’asso-
ciació. Visita a l’oratori. Concert de cants sufís
Horaris: 18.00-19.15h

14. Ass. Cultural Ponterapia. Música Sufí, amb  
Dr. Jordi Delclòs i Escola de Música Turca i Sufí 
Programa: Primera part: Música tradicional.  
Segona part: Música espiritual sufí amb Sema  
(dansa ritual giratoria sufí)
Horaris: 22.00-23.00 h. Primer concert 
23.15-00.15 h. Segon concert 
 
15. Associació Cultural Centre Sufí 
Es prega no deixar les espatlles ni els genolls al 
descobert. No cal cobrir-se els cabells
Programa: Oracions del rite islamic i Zikr (meditacio/re-
citació guiada dels Noms d’Al·là) en grup. Testimonis de 
les dones sufís de la comunitat sobre la dona en l’islam.
Horaris: 19.00- 24.00 h

 Judaisme

16. Comunitat Jueva Atid
Activitat per a la qual cal inscriure’s:  
secretaria@atid.es
Programa: Visita a la sinagoga. Xerrada sobre l’evolució 
històrica dels judaisme a nivell local, fins als nostres dies. 
Torn obert de preguntes. 
Horari: 1r torn: 16.00-17.00 h. 2n torn: 17.30-18.30 h

17. Comunitat Jueva Progressista Bet-Shalom 
Activitat per a la qual cal inscriure’s abans del 13  
de setembre a: info@betshalom.cat 
Programa: 20.00-20:30 h. Havdalà (Cerimònia de cloen-
da del Sàbat)
20.30-22.00 h. Visita a la comunitat. Música i cançons 
tradicionals jueves. Pica-pica a base d’humus, falafel i 
dolços tradicionals jueus.

 Budisme

18. Dojo Zen Barcelona Kannon
Cal dur roba còmoda. No es permetrà l’entrada  
després de l’inici de la meditació. 
Programa: Introducció al Zen. Meditació guiada.
Horaris: 1er torn: 19 h, 2on torn: 21 h, 3er torn: 23 h. 

19. Centre zen de Barcelona 
Programa: Visita als espais del centre. Explicació 
introductòria sobre el budisme i la meditació zen. Breu 
sessió de meditació. Explicació del paper de la dona en 
la tradició zen. Oferiment de tè japonès.
Horaris: 1er torn: 18.00-19.30 h. 2on torn: 19.30-21.00 h

20. Casa del Tíbet de Barcelona
Programa: Explicació dels fonaments del budisme. 
Meditació i recitat de mantres. Degustació de té dolç i 
khapses (galetes tibetanes)
Horari: 21.00 -23.00 h

 Fe Baha’i 

21. Centre Baha’i de Barcelona 
Programa: Breu presentació de les creences Baha’i. 
Oracions. Projecció audiovisual. Exposició sobre Taheréh 
poetessa baha’í, pionera en l’alliberament de la dona a 
Iran al segle XIX. Oferiment de refrescos.
Horari: 19.00 – 23.00 h

 Hinduisme

22. Associació per la Consciència de Krishna 
Programa: Kirtana (cants devocionals). Tres torns:  
18.30 h. 19.30 h. i 20.30 h.
Exposició “Tolerància i respecte segons els vedes”.  
Tres torns: 18.45 h, 19.45 h. 20.45 h.
Teatre “El geni de la làmpada”. Dos torns: 19.00h, 20.00 h
A la sortida s’ofereix a tots els visitants una degustació 
vegetariana/vegana.

 Sikhisme

23. Gurdwara Sikh del Raval 
Per entrar a la gurdwara caldrà treure’s les sabates
Programa: 19.30 h. Taller de turbants. Aprenem a po-
sar-nos un turbant sikh
19.45 h. Explicació de la comunitat i del temple
20.30 h. Kirtan (música tradicional índia)
20.45 h. Sopar vegetarià ofert per la comunitat

 Tradicions paganes

24. Wicca Celtíbera 
Programa: 19.00-22.00 h. Presentació i exposició guiada 
sobre diferents aspectes del Culte Celtiber. Aprofundi-
ment sobre el paper de la dona en la tradició celtíbera.
21.00-22.00 h. Libació i degustació final amb Caelia 
(beguda mil·lenària celtibèrica)

................................................................................................

Acte inaugural de la Nit de les religions de Barcelona
12.00- 12.25 h. Benvinguda i parlaments
12.25-12.30 h. Audiovisual de la Nit de les Religions  
de Berlín
12.30-13.15 h. Concert interreligiós
13.15-13.30 h. Cloenda de l’acte
................................................................................................

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL.LABORACIÓ DE

ORGANITZA



Ciutat Vella

Sarrià -  
Sant Gervasi

Horta-
Guinardó

Eixample

 Sant Martí

Gràcia

 Nou Barris

Sant Andreu

 Les Corts

Sants-
Montjuïc

 8
 9

 1

 2

 3

 4

 5

6

19

12

7

15

14

23 22

24

25

17

10

20

21

13

18

11

16

1. Església i monestir Nostra Senyora de Pompeia
Av. Diagonal, 450

2. Parròquia de Sant Ignasi de Loiola
Carrer de Provença, 544

3. Parròquia de Sant Pau del Camp
Carrer de Sant Pau, 101

4. Església Protestant Barcelona-Centre
Carrer Tallers, 26

5. Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta
Carrer de Ginebra, 35

6. Església Evangèlica Assemblea  
de Germans de Gràcia
Carrer de Terol, 22

7. Església Evangèlica Unida de Barcelona
Carrer Santapau 102

8. Església Adventista del Setè Dia  
de Barcelona-Urgell
Carrer Compte d’Urgell, 133

9. Església Ortodoxa- Protecció de la Mare de Déu
Carrer Aragó, 181

10. Testimonis Cristians de Jehovà
Carrer Blasco de Garay, 49

11. Església de Jesucrist dels Sants  
dels Darrers Dies. Mormons
Carrer Cantàbria, 31

12. Centre Cultural Islàmic Català
Carrer de Rafael Capdevila, 1-3

13. Associació Musulmana Minhaj Ul Quran
Carrer d’Erasme de Janer, 9-11

14. Ass. Cultural Ponterapia. Música Sufí, amb  
Dr. Jordi Delclòs i Escola de Música Turca i Sufí
Carrer Nena Casas 37 - 47

15. Associació Cultural Centre Sufí
Carrer Pere Llobet 3

16. Comunitat Jueva Atid
Carrer Rios Rosas 47

17. Comunitat Jueva Bet- Shalom
Carrer Sardenya, 414, baixos

18. Dojo Zen Barcelona Kannon
Ronda de la Universitat, 14

19. Centre Zen de Barcelona
Carrer Bacardí, 10

20. Casa del Tíbet de Barcelona
Carrer de Rosselló, 181

21. Centre Baha’i de Barcelona
Carrer Galileu 336

22. Associació per a la Consciència de Krishna
Plaça Reial 12

23. Gurdwara Sikh del Raval
Carrer Hospital, 97

24. Wicca Celtíbera
Carrer Fusina 1

25. Acte inaugural de la Nit de les religions  
de Barcelona
Carrer dels Lledó 11, 1r pis


