
# 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 / info@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 
 

 

 

 

 

 

 


