PROGRAMA

17 DE SETEMBRE..

ÍNDEX DE PARTICIPANTS
CRISTIANISME CATÒLIC
ESGLÉSIA I MONESTIR DE NOSTRA SENYORA DE POMPEIA.................................................................. 5
PARRÒQUIA DE SANT IGNASI DE LOIOLA.............................................................................................. 6
PARRÒQUIA DE SANT PAU DEL CAMP................................................................................................... 8
CRISTIANISME EVANGÈLIC O PROTESTANT
ESGLÉSIA PROTESTANT BARCELONA-CENTRE..................................................................................... 10
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE LA BARCELONETA...................................................................... 11
ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS DE GRÀCIA........................................................... 13
ESGLÉSIA EVANGÈLICA UNIDA DE BARCELONA................................................................................... 14
ESGLÉSIA ADVENTISTA DEL SETÈ DIA DE BARCELONA-URGELL........................................................... 15
CRISTIANISME ORTODOX
ESGLÉSIA ORTODOXA PROTECCIÓ DE LA MARE DE DÉU..................................................................... 17
ALTRES DENOMINACIONS CRISTIANES
TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ.................................................................................................... 19
ESGLÉSIA DE JESUCRIST DELS SANTS DELS DARRERS DIES (MORMONS)............................................ 21
ISLAM
CENTRE CULTURAL ISLÀMIC CATALÀ.................................................................................................. 24
CENTRE ISLÀMIC CAMÍ DE LA PAU (MINHAJ UL QURAN).................................................................... 26
ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTRE SUFÍ.................................................................................................. 28
ASS. CULTURAL PONTERAPIA. MUSICA SUFÍ, AMB JORDI DELCLÒS
I L’ESCOLA DE MÚSICA TURCA I SUFÍ.................................................................................................. 29

JUDAISME
COMUNITAT JUEVA ATID................................................................................................................... 32
COMUNITAT JUEVA PROGRESSISTA BET SHALOM............................................................................ 33
BUDISME
DOJO ZEN BARCELONA KANNON....................................................................................................... 36
CENTRE ZEN DE BARCELONA............................................................................................................. 38
CASA DEL TÍBET DE BARCELONA........................................................................................................ 40
FE BAHA’I
CENTRE BAHA’I DE BARCELONA........................................................................................................ 43
HINDUISME
ASSOCIACIÓ PER A LA CONSCIÈNCIA DE KRISHNA............................................................................ 46
SIKHISME
GURDWARA GURU DARSHAN SAHIB................................................................................................ 49
TRADICIONS PAGANES
WICCA CELTÍBERA............................................................................................................................. 52

2

LA NIT DE LES RELIGIONS DE BARCELONA
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
quatre anys.
El format de la proposta és un itinerari autoguiat per al visitant que, a partir de la
informació recollida en aquest dossier, en el tríptic i a 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 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. Aquestes comunitats apareixen destacades en aquest
dossier en color lila.
Des d’AUDIR esperem que la Nit de les Religions sigui un espai per a la trobada i el
diàleg. Una iniciativa que ens permeti acostar-nos amb curiositat a la diversitat de
religions que conviuen al nostre entorn local.
Esperem que en gaudiu molt!

3

CRISTIANISME CATÒLIC
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#ESGLÉSIA I MONESTIR DE NOSTRA SENYORA DE
POMPEIA # _
Litúrgia i oració contemplativa. Conferència i berenar
Comunitat formada per religiosos cristians fundats per Sant Francesc d’Assís. El
carisma de la comunitat és la vida en fraternitat, la contemplació i l’ajuda als pobres. El
convent de Pompeia va ser fundat el 1910. Actualment hi viuen nou germans.

Adreça: Av. Diagonal, 450.
934 161 812 – 619 385 882 / jvallejo@caputxins.cat
Activitat gratuïta

PROGRAMA:
19.00 - 20.00 h : Missa dominical cantada amb orgue
20.00 - 21.00 h : Visita guiada al convent i berenar-sopar
21.00 - 22.00 h : Conferència: L’espiritualitat de santa Clara i sant Francesc d’Assís
22.00 - 23.00 h : Pregària contemplativa a la cripta

Com arribar-hi:
L3 (línia verda) i L5 (línia blava) Diagonal
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# PARRÒQUIA DE SANT IGNASI DE LOIOLA # _
Trobades de diàleg ecumènic i interreligiós
Parròquia de Barcelona situada al barri de la Sagrada Família (C/Provença 544, entre
Dos de Maig i Cartagena) però que pertany a l’Arxiprestat del Clot. Desenvolupa les
típiques activitats de parròquia: catequesi, grups d’adults, grups de Gospel, esplai, etc.
També desenvolupa activitats conjuntament amb d’altres associacions del barri,
concretament un menjador familiar on s’ofereixen 50 àpats diaris. També s’hi fan
activitats conjuntament amb les altres parròquies de l’arxiprestat. Per a aquesta
activitat es treballarà amb dues comunitats protestants, una del barri de la Sagrada
Família (Església Evangèlica Ebenàzer) i una a l’Arxiprestat (Evangèlics de Betlem).
Adreça: Carrer de Provença, 544.
649 484 285 / xmoreton@arqbcn.cat
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

PROGRAMA
La parròquia convidarà les dues comunitats protestants del barri (l’Església Evangèlica
de Betlem i l’Església Evangèlica Ebenàzer) per participar en diàlegs i xerrades
ecumèniques. Atès que aquest any se celebra el 500 aniversari de la Reforma
Protestant, el programa recollirà elements d’aquest moment històric.
17.00 h : Xerrada-conferència del P. Víctor, de l’Església Evangèlica Betlem
18.00 h : Projecció de la pel·lícula “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
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Com arribar-hi:
L2 (línia lila) Encants.
L5 (línia blava) Sant Pau -Dos de Maig.
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# PARRÒQUIA DE SANT PAU DEL CAMP # _
Visita guiada a l’església romànica, la sala capitular, el claustre, la sala
noble del palau del l’abat i la façana principal.
Sant Pau del Camp és un antic monestir benedictí d’estil romànic, que es troba en ple
centre de la ciutat de Barcelona. La fundació del monestir s’atribueix al Comte de
Barcelona Guifré II, que va morir l’any 911. L’actual edifici de l’església és d’estil
romànic del segle XII, així com el claustre que té la particularitat d’incloure arcs tri i
pentalobats. La vida monàstica va desaparèixer el 1835 amb la Desamortització de
Mendizábal.

Adreça: Carrer de Sant Pau, 101.
606 452 806 / santpaudelcamp@hotmail.com
Activitat gratuïtat. Aforament limitat a un màxim de 50 persones.
PROGRAMA:
20.45 - 21.45 h : Visita guiada a l’església romànica, la sala capitular, el claustre, la sala
noble del palau del l’abat i la façana principal.
Com arribar-hi:

L3 (línia verda) Drassanes
L3 (línia verda) i L2 (línia lila) Paral·lel
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CRISTIANISME EVANGÈLIC O PROTESTANT
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# ESGLÉSIA PROTESTANT DE BARCELONA CENTRE # _
Cantant el protestantisme
Església protestant, amb més de cent anys d’història al barri del Raval. D’origen
metodista, que és una branca del protestantisme, es preocupa tant de l’espiritualitat
com de l’acció social envers el necessitats i els vulnerables
Adreça: Carrer dels Tallers, 26.
680 873 262 / martuka17@gmail.com
Activitat gratuïta. Aforament limitat a un màxim de 200 persones.

PROGRAMA:
19.30 - 21.00 h : Concert amb peces d’origen protestant, a través del qual es farà una
presentació del protestantisme, en general, i del metodisme en particular. Després
s’oferirà un petit berenar-sopar.
Com arribar-hi:
FGC: Catalunya
L3 (línia verda) i L1 (línia vermella)Catalunya
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#

ESGLÉSIA

EVANGÈLICA

BAPTISTA

DE

LA

BARCELONETA # _
Església Evangèlica 360º
L'origen de l'Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta es remunta als inicis del
segle XX i la seva història reflecteix les convulsions històriques i religioses que ha viscut
el nostre país. L'actual temple situat al carrer Ginebra 35 va ser inaugurat el 8 de Juliol
de 1950, poc després que el govern permetés la reobertura d'Esglésies Evangèliques.
Actualment segueix essent una comunitat formada per persones de totes les edats i
compromesa amb la fe cristiana, viscuda des de la tradició protestant i baptista.
Adreça: Carrer de Ginebra, 35.
657 677 907 / pastor@iebbarceloneta.es
Activitat gratuïta.

PROGRAMA

Es faran diversos torns de 30 minuts que començaran a les hores següents:
18.00 h, 18:30 h, 19.00 h, 19:30 h, 20.00 h, 20:30 h

Es projectarà un audiovisual que explica la història de la comunitat i la tradició cristiana
(10 minuts).
A continuació, per mitjà d'un recorregut guiat per les instal·lacions, s’explicaran les
activitats habituals de l’església i els projectes socials que s’hi porten a terme (30
minuts).
Per finalitzar aquells que ho vulguin, podran visitar una exposició (Bíblia i cultura) i
compartir un pica-pica.
Al llarg de la història, la dona s’ha implicat en la vida de l’església i hi ha tingut un
paper important, però limitat per una determinada interpretació i per les realitats
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socials històriques. A dia d'avui la seva participació a la tradició baptista i a la
comunitat és completa i sense cap restricció. S’explicarà durant la visita guiada.
Com arribar-hi:
L4 (línia groga) Barceloneta
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#ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEA DE GERMANS DE
GRÀCIA # _
Exposició, xerrada i projecció d’audiovisual
Església evangèlica fundada l’any 1869 i pertanyent a les Assemblees de Germans.
Ubicada al carrer de Terol des del 1927. Les seves activitats principals consisteixen en
oferir serveis religiosos als seus membres i estar en contacte i donar suport al veïnat a
través de l’obra social i la formació. També s’organitzen actes d’interès cultural
(conferències, exposicions, etc.). Darrerament aquesta església evangèlica ha
col·laborat amb l’Ajuntament de Barcelona a través d’un banc d’aliments finançat per
la comunitat. Manté un esplai per als infants els dissabtes a la tarda.

Adreça: Carrer de Terol, 22.
699 827 930 / carloscuriel@esglesia-gracia.org
Activitat gratuïta, amb aforament limitat a 150 persones.

PROGRAMA:
17.30 - 21.30 h : Exposició sobre l’església.
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 : Documental sobre els darrers 145 anys de la comunitat i recull de testimonis
21.30 h : Cloenda i comiat dels participants

Com arribar-hi:
L3 (línia verda) Fontana
L4 (línia groga) Joanic

13

# ESGLÉSIA EVANGÈLICA UNIDA DE BARCELONA # _
Viatge a través de la fe i les cultures
Església que neix de la unió de diverses comunitats locals de la ciutat de Barcelona per
tal de treballar plegades i desenvolupar un millor servei, tant a la pròpia comunitat
com a l’entorn.
Adreça: Carrer Santapau, 102.
625 752 232/ eliseoc@ono.com
Activitat gratuïta.
PROGRAMA
18.00 - 21.00 h : Diverses presentacions amb audiovisuals, xerrades i col·loquis que
mostraran com s’ha viscut la fe cristiana a l’església i la seva influència en diferents
aspectes de la cultura occidental. Pica-pica.
Xerrada a càrrec de Febe Jordà, escriptora i pedagoga, sobre el tema: ‘Valors per a la
vida: aportació cristiana a la família’.
Com arribar-hi:
L1 (línia vermella) Fabra i Puig
L5 (línia blava) Virrei Amat
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# ESGLÉSIA ADVENTISTA DEL SETÈ DIA DE BARCELONAURGELL # _
Coneguem els adventistes
L’Església Adventista del Setè Dia de Barcelona-Urgell forma part de la comunitat
adventista de Barcelona. Es tracta de l’església adventista més antiga de la ciutat. Va
obrir les portes l’any 1950 per donar cabuda a la creixent comunitat d’aquesta tradició.
És hereva dels primers adventistes que van arribar a Catalunya a principis del segle XX.
Adreça: carrer de Comte d’Urgell, 133.
629 751 088 / josalvrod@gmail.com
Activitat gratuïta. Aforament limitat a un màxim de 300 persones.

PROGRAMA:

L’església romandrà oberta entre les 18.00 h i les 20.00 h :
18.00 h: Visita guiada de les instal·lacions i diàleg amb els membres de la comunitat.
18.45 h: Petit berenar.
19.00 h: Visita guiada de les instal·lacions i diàleg amb els membres de la comunitat.
Com arribar-hi:
L1 (línia vermella) Urgell
L5 (línia blava) Hospital Clínic
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CRISTIANISME ORTODOX
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# ESGLÉSIA

ORTODOXA

PROTECCIÓ

DE

LA MARE DE

DÉU #_
Acolliment i visita a l’església
Església fundada l’any 1972 per dues persones de nacionalitat francesa i catalana. En
el seu inici, la comunitat estava formada majoritàriament per persones autòctones.
Actualment, els fidels ortodoxos que configuren aquesta comunitat són de diverses
nacionalitats: Sèrbia, Ucraïna, Moldàvia, Romania, Rússia, Bulgària i Catalunya, a més
d’altres nacionalitats amb presència minoritària, com: Etiòpia

i Armènia. La

iconografia, el cant litúrgic, la teologia, les obres socials, la cultura i la pregària són
alguns dels aspectes més rellevants de l’Església Ortodoxa.

Adreça: carrer d’Aragó, 181.
659 444 764 / mrosa40@gmail.com
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
PROGRAMA:
Visita guiada al temple. Projecció de l’audiovisual “La pregària als 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)
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 simultàniament.
L’accés als diferents espais s’anirà regulant segons el nombre de persones, ja que tenen
un aforament limitat.
Com arribar-hi:
L5 (línia blava) Hospital Clínic
L1 (línia vermella) o L2 (línia
lila) Universitat
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ALTRES DENOMINACIONS CRISTIANES
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# TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ # _
Presentació de la congregació cristiana dels Testimonis de Jehovà i del
seu centre d’adoració, la Sala del Regne.
Els Testimonis de Jehovà són una congregació cristiana que té com a únic llibre sagrat
la Bíblia, per la qual cosa procura estar ben familiaritzada amb el seu contingut, amb
dos objectius: 1) Tenir una bona relació amb el Creador i aplicar els seus consells i les
seves lleis a la vida personal i 2) Compartir aquest coneixement amb altres persones,
seguint l’exemple de Jesucrist. La visita es realitzarà a la Sala del Regne, espai de reunió
dels Testimonis de Jehovà.

Adreça: carrer Blasco de Garay, 49.
661 768 333 / jmorellc@yahoo.es
Activitat gratuïta. Aforament limitat a un màxim de 90 persones.

PROGRAMA:
18.00 - 22.30 h:
6 sessions de 45 minuts, temps màxim estimat.
Sessions: 18.00 h, 18.45 h, 19.30 h, 20.15 h, 21.00 h, 21.45 h
2 min.- Benvinguda.
5 min.- Qui som els Testimonis de Jehovà?
5 min.- El nostre objectiu en evangelitzar amb mitjans audiovisuals.
5 min.- Com són les nostres reunions? Amb mitjans audiovisuals.
5 min.- Visita guiada a la Sala del Regne.
15 min.-Refrigeri i comiat.
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Com arribar-hi:
L3 (línia verda) Poble Sec
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# ESGLÉSIA DE JESUCRIST DELS SANTS DELS DARRERS
DIES # _
Activitats per descobrir l’Església JSDD, les seves tradicions i els seus
membres
L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies és una congregació cristiana que
fonamenta la seva essència en la importància de la família, en aquesta vida i en la
propera; es basa en l’Evangeli de Jesucrist, convida a tots a acostar-se a Crist, i
perfeccionar-se en ell. L’organització se sustenta en el servei i la participació
desinteressada dels seus membres, dones, homes i joves que tenen assignacions
voluntàries per al funcionament de l’Església. Els membres d’aquesta Església creuen
que Déu encara es revela a l’home com en l’antiguitat i que ha cridat a un profeta i
dotze apòstols, d’igual manera que en l’església primitiva de Jesucrist; en La Bíblia com
a paraula revelada de Déu, així com en el Llibre de Mormó, relat d’antics profetes que
també varen testimoniar de Jesucrist a una branca del Poble d’Israel que va viure al
continent americà.
Adreça: carrer de Cantàbria, 31.
656 904 175/ jsilvestrepadros@gmail.com
Activitat gratuïta.
PROGRAMA:
18.00 - 22.00 h :
Exposició: “Els Temples dels Darrers Dies”
Taller: Introducció a la història familiar i genealogia
Taller: Els serveis d’autosuficiència, el fons perpetu de l’educació
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Presentació: de la Societat de Socors, fundada el 17 de març de 1842 , de la qual
formen part totes les dones de l’església i que es proposa:
-

Fer créixer la fe i la rectitud personal

-

Enfortir les famílies i les llars

-

Buscar els necessitats i ajudar-los

18.00 h i 20.00 h : audiovisuals “Conegui els mormons” i “Els temples dels darrers
dies”
S’oferirà un refrigeri als assistents.
Com arribar-hi:
L2 (línia lila) Sant Martí
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ISLAM
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# CENTRE CULTURAL ISLÀMIC CATALÀ # _
Coneixement de l’oratori i de la religió musulmana
Entitat cultural i religiosa dedicada a la difusió i a l’aprenentatge de la religió islàmica
d’acord amb els seus preceptes. El centre, situat al barri del Clot des de l’any 2011, està
obert a tothom per practicar la pregària, l´estudi d´àrab per als infants i la col·laboració
voluntària en activitats solidàries pensades per millorar la qualitat de vida de la
ciutadania barcelonina que més ho necessita (s’organitzen, entre d’altres, visites a
hospitals). També es fan jornades de convivència i excursions per a nens i joves.
El CCIC disposa d’una biblioteca amb llibres de temàtica islàmica editats en castellà.

Adreça: carrer Rafael Capdevila, 1-3, baixos.
932 478 727/ centroislamicobarcelona@yahoo.es
Activitat gratuïta

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 una 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
Per entrar a l’oratori caldrà treure’s les sabates. Els tallers tenen un nombre limitat de
participants.
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Com arribar-hi:
L1 (línia vermella) i L2 (línia lila) Clot
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# CENTRE ISLÀMIC CAMÍ DE LA PAU # _
Presentació de la comunitat i cants sufís
Minhaj Ul Quran (Camí de la Pau) és un moviment religiós i sociocultural, fundat el
1980 al Pakistan pel líder polític i religiós Mohammad Tahir-ul-Qadri, que predica un
islam obert i pacífic, a favor de l'harmonia entre les religions, i incorpora la influència
sufí. El moviment Minhaj-ul-Quran insisteix en l'educació, la formació de bons
ciutadans, l'activitat comercial i la investigació científica. S'ha estès per un centenar de
països a través de la seva vinculació amb diverses organitzacions caritatives. Té una
activitat social i solidària important que desenvolupa mitjançant una fundació, la qual
concep i gestiona projectes en els àmbits educatiu, social i espiritual. Minhaj-ul-Quran
Internacional té, des del 2011, un estatut consultiu especial al Consell Econòmic i Social
de l'ONU. La representació d'aquest moviment a Catalunya la té el Centre Islàmic Camí
de la Pau, el qual des del 1996 disposa de diversos oratoris a Barcelona i a Badalona.
Fortament estructurat, manté estretes relacions amb la seu central del Pakistan. Als
centres de Camí de la Pau s'ofereix un espai de referència religiosa, idiomàtica i
cultural, i es treballa sovint en col·laboració amb el teixit associatiu dels barris on estan
ubicats per ajudar a la integració dels seus membres, que són principalment d'origen
pakistanès.
Adreça: carrer Erasme Janer, 9-11.
632 727 198 / hasnat.mustafa@gmail.com
Activitat gratuïta

PROGRAMA:
18.00 - 19.15 h : Els joves de la comunitat presentaran l’associació i els seus projectes.
Es farà una visita a l’oratori i després hi haurà un concert amb cants sufís.
Per entrar a l’oratori caldrà treure’s les sabates.
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Com arribar-hi:
L2 (línia lila) Sant Antoni
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# ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTRE SUFÍ # _
Zikr Jatmu-l-Khuadjagan
Centre sufí que pertany a l’Orde Sufi Naqshbandi Haqqani, deixebles de Maulana Xeic Nazim de
Xipre. La particularitat principal de l’escola Naqshbandi de Vallcarca rau en la pràctica del zikr
silenciós , conegut també com el zikr del cor, a més d´exercicis de respiració per despertar els
centres energètics del cos o lataif. Aquesta pràctica és dirigida per un xeic de manera
individual. Així es crea el principi d´aquí i ara per centrar la contemplació de la Divinitat fins
arribar al seu retrobament. La Tarika Naqshbandiyya és l´única que troba el seu llinatge a
partir de la figura d´Abu Bakr as- Siddiq. La tarika Naqshandi la podem trobar a diferents
ciutats de l´estat espanyol, els diversos centres treballen en xarxa.

Adreça: carrer Pere Llobet, 3, sot2.
626 986 436 / abdfatm@yahoo.es
Activitat gratuïta

PROGRAMA:
19.00- 24.00: Oracions del ritu islàmic i Zikr (meditació/recitació guiada dels Bells
Noms d’Al·là ) en grup. Testimonis de les dones sufís de la comunitat sobre la dona a
l’islam.
Es prega evitar deixar espatlles i genolls al descobert. No cal cobrir-se els cabells.
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Com arribar-hi:
L5 (línia blava) El Coll La Teixonera. Sortida Beat Almató
Autobusos:
87 . Parada: Tirso-Pl. Laguna Lanau
92, V17, N4, N5. Parada: Mare de Déu del Coll-Santuari

29

# ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA # _
Concert de música sufí, a càrrec de Jordi Delclòs i l’Escola de Música i
Musicoteràpia Turca i Sufí (grup Riyazet).
Associació dedicada a la música d’arrel turca, seguint el mètode de musicoteràpia
Doctor Oruç Güvenç, i l’espiritualitat del sufisme.

Casa Sant Felip Neri
Adreça: carrer Nena Casas, 37 – 47.
699 644 556 (Jordi Delclòs) / info@ponterapia.com (www.ponterapia.com)
Activitat gratuïta
PROGRAMA:
22.00 - 23.00 h : Primer concert
23.15 - 00.15 h : Segon concert
Cada concert consta de dues parts:
Primera part: Música tradicional d’Àsia Central
És introductòria i té un caràcter lúdic; s’hi mostren cançons tradicionals de l’Àsia
Central i a vegades alguna dansa tradicional. Sovint es presenta també un exemple de
musicoteràpia d’arrel turca, amb improvisacions amb els diferents instruments
tradicionals i les tonalitats musicals turques (makams) que es fan servir des de fa mil
anys per el tractament terapèutic amb música.
Segona part: Música espiritual sufí
Es mostra un repertori d’antiga música clàssica turca otomana i de música sufí d’arrel
turca, i aproximadament a la meitat es presenta la dansa ritual del Sema, que s’allarga
ininterrompudament fins al final del concert. Durant la dansa els ballarins giren
meditativament mentre s’interpreten temes de música clàssica sufí i es reciten
mantres i poesies sufís.

30

Durant el concert s’interpretaran diverses peces composades o dedicades a dones
significatives dins la tradició sufí.
Com arribar-hi:
FGC: Les Tres Torres
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JUDAISME
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# COMUNITAT JUEVA ATID DE CATALUNYA # _
Coneixent la Sinagoga
Comunitat jueva reformista que neix a Barcelona l’any 1992, per promoure la vida
jueva i els seus valors culturals, educatius, socials i religiosos. Som ATID -que en hebreu
significa futur- perquè construïm avui el present i el futur jueu dels nostres fills i de la
nostra comunitat.

Adreça: carrer de Rios Rosas, 47.
933 482 705 / secretaria@atid.es (a l’atenció de Laura Kolesnikov)
Activitat gratuïta , amb un aforament màxim de 120 persones. Cal inscripció prèvia, al
següent link: http://goo.gl/forms/CWT9r7OQ1E.

PROGRAMA:
Visita a la sinagoga, explicant els principals elements rituals que inclou i xerrada sobre
l’evolució històrica dels judaisme en l’àmbit local, fins a arribar als nostres dies. Torn
obert de preguntes.
Primer torn: 16.00 - 17.00 h
Segon torn: 17.30 - 18.30 h
Com arribar-hi:
FGC: Pàdua
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# COMUNITAT JUEVA PROGRESSISTA BET- SHALOM # _
HAVDALÀ (cerimònia que clou el sàbat) seguida de música i cançons
tradicionals jueves amb degustació d’humus, falafel i dolços tradicionals
jueus
Bet shalom es una comunitat jueva progressista, igualitària, participativa, cordial i
solidària fundada a Barcelona fa deu anys. Les seves senyes d’identitat són la difusió de
la cultura i l’educació jueva, viure el judaisme progressista en comunitat i mostrar-se
activament com a part de la societat catalana.
Participen en activitats de diàleg interreligiós i estan especialment compromesos en
la lluita contra l’antisemitisme i en la defensa dels drets civils, dels valors de la igualtat,
de la llibertat, de la tolerància, de la democràcia i dels drets humans.
La comunitat jueva Bet Shalom és membre de la World Union of Progressive Judaism
(corrent majoritari del judaisme contemporani).
Adreça: carrer de Sardenya, 414, baixos.
696 810 863 / comunitat@betshalom.cat
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia al correu electrònic de contacte, abans del 13
de setembre.

PROGRAMA:
20.00 h: Havdalà
"Recorda el dia de repòs per santificar-lo" (Èxode 20: 8).
La nostra tradició diu que per "recordar" el sàbat cal "santificar-lo", tant quan comença
com quan acaba.
Així Havdalá, que en hebreu significa "divisió" o "separació, és el nom del ritual amb
què acaba formalment el sàbat i el "separa" del començament de la nova setmana. Es
tracta d'un servei curt, ple de música i símbols al qual els convidats podran participar
juntament amb la comunitat per apropar-se a la vivència del judaisme i les seves
tradicions.
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20.30 – 22.00 h
Proposta de visita de la sinagoga i del centre comunitari, a través del gaudi de la
música, cançons tradicionals jueves i compartició d’humus, falafel i dolços tradicionals
jueus.
Durant l’activitat es parlarà de com és una comunitat jueva progressista catalana avui,
per tal de facilitar el coneixement mutu, per descobrir els valors comuns i fomentar
l’enriquiment mutu.
Informació addicional:
Es proporcionarà a totes i tots els participants una guia de la cerimònia per tal que
puguin seguir-la , així com les lletres de algunes de les cançons que es cantaran i
algunes receptes dels plats de la degustació.
Com arribar-hi:
L2 (línea lila) i L5 (línia blava) Sagrada Família
L4 (línia groga) Joanic
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BUDISME
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# DOJO ZEN BARCELONA KANNON-CENTRE BUDISTA # _
Experiència de Meditació Zen
Dojo Zen Barcelona Kannon és una entitat religiosa, organitzada en associació sense ànim de
lucre, que s’ha creat per poder fer meditacions conjuntes i oferir la possibilitat de meditar i
rebre l’ensenyament transmès de l’Índia, la Xina, el Japó i Europa, a través del Buda,
Bodhidharma, Eno, Dogen i Deshimaru, a totes les persones interessades, amb l’objectiu
d’alliberar tots els éssers del sofriment. El centre està dirigit pel monjo zen Lluís Nansen Salas.

Adreça: Ronda de la Universitat, 14, 2-1.
649 649 759 / info@zenkannon.org
Activitat gratuïta

PROGRAMA:
Es convidarà les persones a treure’s les sabates, se’ls mostrarà com entrar a la sala de
meditació fent la salutació tradicional i seguint un breu ritual. Se’ls farà una breu
introducció a la història del zen, se’ls explicarà la postura de meditació i podran fer
l’experiència d’una estona de meditació asseguda, segons la forma transmesa per
l’escola Zen Soto.

Hi haurà tres torns per realitzar l’activitat:
Primer torn: 19.00 h
Segon torn: 21.00 h
Tercer torn: 23.00 h

Un cop tancada la porta no es podrà sortir ni entrar. Cal dur roba còmoda.
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Com arribar-hi:
L1 (línia vermella) i L3 (línia verda) Plaça Catalunya
L1 (línia vermella) i L2 (línia lila) Universitat
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# CENTRE ZEN DE BARCELONA # _
Introducció al budisme i a la meditació zen
El Centre Zen Barcelona, és un centre budista de la tradició Zen Soto que té com a
finalitat la realització i el despertar en les nostres vides quotidianes, i transmetre de
persona a persona un budisme viu, responsable i present en la societat.
Aquest és un lloc de pràctica obert a tothom, sense diferència de raça, creences, sexe,
edat o capacitat física. S’hi practica la Via de Buda, que no és altra cosa que anar en la
direcció contrària de l’egoisme i les il·lusions. Es fa a través de zazen, la meditació
asseguda, la concentració i la plena consciència en l'activitat diària i el treball. Es mira
de portar-ho a terme amb un esperit d'implicació i desinterès, i sota el guiatge d'una
ètica budista nascuda a partir de la comprensió i la realització del despertar.

Sala principal del centre
Adreça: carrer Bacardí, 10 (al costat de la plaça de l’Olivereta de Sants).
659 782 334/ infozen@zenbarcelona.org
Activitat gratuïta

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.

Hi haurà dos torns per realitzar l’activitat:
Primer torn: de 18.00 a 19:30 h
Segon torn: de 19.30 a 21.00 h
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Com arribar-hi:
L5 (línia blava) Badal
L1 (línia vermella) Santa Eulàlia
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# FUNDACIÓ CASA DEL TIBET #_
Introducció al budisme i a la pràctica de la meditació
La Casa del Tibet de Barcelona va néixer com una associació cultural i solidària de
caràcter no lucratiu l’any 1994; l’antiga seu havia estat també inaugurada per Sa Santedat
el Dalai Lama aquell any. L’entitat té per finalitat difondre al nostre país la cultura autòctona
del Tibet, preservant la seva riquesa mil·lenària en les seves diferents manifestacions i les
seves possibles aportacions a la societat moderna actual, d'una banda, i per un altra,
ajudant el poble tibetà, en especial els refugiats que són a l’exili.
Després d'anys d'intens treball, la Casa del Tibet es va transformar en Fundació per a
complir millor els seus objectius en la defensa de la cultura i els drets del poble tibetà, la
cooperació internacional i l'activitat solidària destinada al poble tibetà tan necessitat i
perseguit, i als països que acullen tibetans. En reconeixement a la tasca realitzada des de
la seva inauguració, Sa Santedat el Dalai Lama va acceptar la Presidència d'Honor de la
Fundació, la qual cosa va suposar un gran al·licient per a l’entitat.

Adreça: carrer Rosselló, 181.
932 075 966 / info@casadeltibetbcn.org
Activitat gratuïta

PROGRAMA:
El taller té com a objectiu conèixer una mica el budisme, la seva teoria i la seva
aplicació al dia a dia. Els ensenyaments de Buda i altres mestres ens aporten claredat i
espaiositat si els practiquem. Apart d’alguns fonaments de budisme, s’intercalarà la
meditació i la recitació de mantres.
21.00 - 23.00 h :
Explicació dels fonaments del budisme
Meditació i recitació de mantres
Degustació de tè dolç i khapses (galetes tibetanes)
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Com arribar-hi:
L3 (línia verda) i L5 (línia blava) Diagonal

42

FE BAHA’I
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# COMUNITAT BAHÁ’Í DE BARCELONA # _
Presentació de les creences bahá’ís i altres activitats
La Fe Baha’i és el nom amb el qual es coneix la religió dels seguidors de Bahá’u’llah : Els
bahá’í creuen que hi ha un únic Déu que s’ha donat a conèixer a la humanitat a través
de diversos missatgers divins. Per aquest motiu, els bahá'í accepten a Moisès, Krishna,
Buda, Jesucrist, Mahoma, el Bab i Bahá’u’lláh, entre d’altres, com a portadors de
missatges divins i accepten els fundadors de les religions mundials com a
manifestacions del mateix Déu, que proclamen la mateixa veritat. Entre els objectius
primordials dels bahá’í hi ha la consecució de la unitat de la humanitat i de la pau
mundial. Per aconseguir-ho, promouen la transformació personal i comunitària a
través dels principis espirituals i socials establerts per Bahá’u’lláh :
La primera Assemblea Espiritual bahá’í de Barcelona es va elegir l’any 1949, després
d’una primera meitat de segle en què diverses personalitats bahá’í havien visitat la
Ciutat Comtal. Des de llavors, l’Assemblea Espiritual, que és l’òrgan de govern local dels
bahá’í, s’ha continuat elegint anualment sense interrupció. La Llei de Llibertat
Religiosa de l’any 1967 va reconèixer legalment la Comunitat Bahá’í d’Espanya, un fet
que va permetre a la comunitat de Barcelona involucrar-se molt més obertament en la
vida de la ciutat. Des de llavors, la comunitat bahá’í de Barcelona ha participat en
nombroses activitats culturals i interreligioses i n’ha organitzat i patrocinat de forma
regular.
Actualment, el Centre Bahá’í de Barcelona està situat al barri de les Corts i acull una
gran part de les activitats comunitàries, tot i que se’n realitzen d’altres fora del Centre
Bahá’í, als diferents barris de la ciutat (classes per a nens i joves, grups de meditació
etc.)

Adreça : carrer Galileu 336, entl. 2a.
630 321 080 – 934 399 029 / emilioegear@gmail.com
Activitat gratuïta, amb un aforament limitat de 50 persones.

PROGRAMA:
19.00-23.00 h : Oracions- - Projecció d'audiovisuals - Oferiment de refrescos.
Exposició sobre Taheréh poetessa bahá'í, pionera en l'alliberament de la dona a Iran al
segle XIX.
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Les activitats es faran rotativament en petits grups
Com arribar-hi:
L3 (línia verda) Les Corts
L3 (línia verda) Maria Cristina
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HINDUISME
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# ASSOCIACIÓ PER A LA CONSCIÈNCIA DE KRISHNA # _
L’Associació per a la Consciència de Krishna és una entitat religiosa inscrita al registre
del Ministeri de Justícia, amb el numero 42 SG. Pertany a l’escola vaixnava, una de les
línies monoteistes dins de l’hinduisme. Aquesta escola vaixnava promulga el cant dels
noms de Déu com a mètode per arribar a l’autorealització, despertant l’amor per Déu
que ja està latent en el nostre cor.

Adreça: Plaça Reial, 12.
933 025 194 /gundica@gmail.com
Activitat gratuïta. Aforament limitat a 37 persones.

PROGRAMA
El programa constarà de diferents activitats lúdiques per conèixer millor l’hinduisme
vaixnava i la comunitat Hare Krishna.
Es començarà pels kirtana, cants devocionals hindús acompanyats d’instruments
diversos (harmònium, mridanga, karatalas o panderetes). Seguidament es mostrarà
una exposició que treballa conceptes com la tolerància i el respecte des del punt de
vista dels vedes (llibres sagrats més antics de l’hinduisme). L’exposició s’acompanyarà
d’històries i exemples pràctics. Finalment es presentarà l’obra de teatre “El Geni de la
Làmpada”, una obra humorística on es mira d’exemplificar com funciona la ment i com
es pot controlar. Cadascuna de les activitats es realitzarà dues o tres vegades seguint
torns amb els horaris següents:

18.30 h : Kirtana (cants devocionals)

19.30 h : Kirtana

20.30 h : Kirtana

18.45 h : Exposició tolerància i respecte

19.45 h : Exposició

20.45 h : Exposició

19.00 h : Teatre

20.00 h : Teatre

A la sortida s’oferirà a tots els visitants una degustació vegetariana/vegana.
A l’exposició es farà referència al paper de la dona en l’hinduisme a través de la figura
de Yamuna Devi Dasi, una de les deixebles més rellevants de Srila Prabhupada, el
fundador del moviment Hare Krishna a Occident.
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Com arribar-hi:
L3 (línia verda) Liceu
L4 (línia groga) Jaume I
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SIKHISME
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# GURDWARA GURU DARSHAN SAHIB#
Coneguem el sikhisme, una religió desconeguda
El sikhisme neix a l’Índia al s.XV de la mà de Guru Nanak, considerat el fundador de la
religió sikh : Els sikhs creuen en un Déu únic venerat per totes les religions amb noms
diferents. Quan van preguntar al Guru Nanak quin era el nom de Déu va respondre:
"Sat Nam", la veritat és el Seu Nom. Els sikhs s’esmercen per seguir una vida de
rectitud. Déu és la base de la seva moral. Com que Ell és Veritat, ells no fan mal a
ningú, ni menteixen, ni enganyen, ni roben, ni fan mal als altres. Un dels seus principis
és treballar honradament, guanyant-se el pa amb la suor del seu front, per ser un
exemple per a la família i la societat. A més, reparteixen els guanys amb els més
necessitats, com a mostra de generositat i per acollir els pobres. Als seus temples
s'ofereix sempre menjar i hospitalitat gratuïts.
El sikhisme arriba a Catalunya als anys 1980 i es va consolidant com a religió en el país.
L’any 2015, hi havia a Catalunya un total de 10 gurdwares (temples sikhs).
Una d’aquestes gurdwares, la de carrer Hospital, és la que obrirà les seves portes amb
motiu de la Nit de les Religions, esperant oferir la seva millor hospitalitat als visitants.

Adreça: carrer Hospital, 97.
600 772 727/gaganbadalona@gmail.com
Activitat gratuïta

PROGRAMA:
19.30 h: Taller de turbants (com posar-se un turbant sikh)
19.45 h: Explicació de la comunitat i el temple. “El sikhisme, una religió desconeguda”
20.30 h: Kirtan (música tradicional índia)
20.45 h: Sopar vegetarià ofert per la comunitat

A l’explicació sobre el sikhisme es parlarà del paper de la dona al llarg de la història
d’aquesta tradició religiosa.
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Com arribar-hi:
L3 (línia verda) Liceu
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TRADICIONS PAGANES
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#CONFESSIÓ RELIGIOSA WICCA, TRADICIÓ CELTÍBERA # _
Formes rituals de la tradició celtibera
Culte Wicca (natiu i pagà Indoeuropeu) de tradició celtibera, constituït i fundat al si de
la Bruixeria Tradicional Ibérica l’any 1983 i reconegut legalment com a religió a
Espanya (2011) i Portugal (2012). De caràcter reconstruccionista i construcció
hermètica, mistèrica i iniciàtica, sustenta la seva creença animista, politeista i
panteista sobre tres pilars: Devoció, Tradició i Transmissió. Doctrina arcaica que
evoluciona preservant els seus dogmes primaris, entre d’altres: la immortalitat de
l’esperit, el culte als avantpassats, la comunió amb la natura, la sacralitat dels temps i
dels cicles vitals i la devoció a les seves divinitats.

El Born Centre Cultural
Adreça: Carrer Fusina, 1
685 270 913/ wiccaceltiberacatalunya@gmail.com
Activitat gratuïta

PROGRAMA:
19.00-22.00 h : Presentació i exposició guiada sobre diferents aspectes del culte
celtiber: rituals, divinitats, elements cerimonials, terminologia i etimologia.
21.00-22.00 h : Libació i degustació final amb Caelia (beguda mil·lenària celtibèrica)
En els cultes reconstruccionistes natius, emmarcats en les religions paganes, el paper
de la dona és fonamental i a la Wicca Celtibera gaudeix d’una posició d’absoluta
igualtat amb l’home. Se li exigeix el mateix i desenvolupa les mateixes funcions. En
l’àmbit teològic, les divinitats principals del panteó Wicca són una deessa i un déu,
amb atribucions y funcions complementàries. Durant l’activitat s’aprofundirà sobre la
importància de la figura femenina en la tradició celtibèrica.
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Com arribar-hi:
L4 (línia groga) Jaume I
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ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

