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les religions
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conviccions i
creences en diàleg
Barcelona 17—18 Set.
audir.org/lanitdelesreligions

BUDISME
01. Associació Dharmadhatu
Dissabte 17
19.00-20.30 h. Introducció al budisme i la meditació. Pràctica de
meditació.
02. Centre Zen de Barcelona
Dissabte 17
18.00-20.00 h. Explicació introductòria sobre el budisme i sobre
la meditació zen amb ensenyament de la postura i breu sessió
de meditació final. Espai per a
preguntes dels participants.
03. Dojo Zen Barcelona Kannon
Centre Budista
Dissabte 17
19.00-21.00 h. Introducció teòrica i
pràctica a la meditació zen, de
l'escola zen soto, impartida pel
mestre zen Lluís Nansen Salas,
del llinatge de Taisen Deshimaru.
Se seurà amb les cames
creuades sobre un coixí.
Es recomana portar roba còmoda.
04. Centre Zen Nalanda
Dissabte 17
19.00-21.00 h. “Introducció a la
Cerimònia del Te (chadō)”: explicació de la cerimònia, meditació zen i pràctica del chadō.
05. Dojo Zen Ryokan
Dissabte 17
17.00-19.00 h. Explicació sobre la
història i l’actualitat del budisme
zen. Pràctica de la postura
zazen. Pica-pica.
06. Soka Gakkai d’Espanya
Diumenge 18
11.00-12.30 h. Presentació de la
tradició Soka Gakkai i del budisme Nichiren, a través d’una
conferència, projecció d’un vídeo, col·loqui i presentació d’experiències en petits grups de
diàleg.
Activitat virtual. Cal inscripció prèvia a: https://bit.ly/3Pq1LUU
07. Fundació Casa del Tibet
Dissabte 17
21.00-23.00h. Pràctica de la meditació i introducció al budisme.
Tastet de té dolç i khapses
(galetes tibetanes).
CRISTIANISME CATÒLIC
08. Fundació Centre Filipí
Tuluyán-San Benito
Dissabte 17
Aquesta comunitat participa en la
ruta guiada que organitza el
Grup Interreligiós del Raval
(consulteu la secció d’activitats
interreligioses i rutes guiades
d’aquest programa).
09. Fundació Migra Studium
Dissabte 17
20.00-21.00 h. Concert oració a
càrrec d’AIN KAREM: “Llamó a los
que quiso y se acercaron a Él”.
Cal inscripció prèvia a:
aliciaguidonet@migrastudium.org

10. Monges benedictines
del Monestir de Sant Pere de
les Pueŀles
Dissabte 17
19.30h. Pregària de vespres amb la
comunitat. Entrada per Anglí, 55.
20.00h-21.00h. Danses senzilles
que ens obren el cor i ens fan
sentir presents en el present, ara
i aquí. Entrada per Dolors Monserdà, 31.
Activitat amb taquilla inversa.
11. Parròquia de Sant Sebastià
Dissabte 17
Aquesta comunitat participa en la
ruta guiada que organitza el
Grup de Diàleg de Nou Barris
(consulteu la secció d’activitats
interreligioses i rutes guiades
d’aquest programa).
12. Parròquia de Sant Andreu
de Palomar
Dissabte 17
17.00-18.30 h. Presentació de la
història de la parròquia vinculada amb l'esdevenir del poble
de Sant Andreu. Presentació de
les pintures murals de Josep
Verdaguer i de la Capella dels
Segadors. Petit concert de la
Capella Gramalla.
13. Parròquia de Sant Pau
del Camp
Dissabte 17
20.00-21.00 h. Visita guiada del
conjunt monàstic.
14. Renovación Carismática
Católica en España
Dissabte 17
20.30-22.00 h. Pregària carismàtica i participativa amb cants,
música i lloança.
15. Seminari Conciliar de
Barcelona i Biblioteca Pública
Episcopal de Barcelona
Dissabte 17
09.30-13.30h. Visita guiada a les
instal·lacions de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de
Barcelona, amb l'explicació de
la seva història, coincidint amb
els 250 anys de la seva creació.
A continuació es farà una visita
guiada pels diferents indrets
més significatius del Seminari.
Activitat amb inscripció prèvia escrivint a l’adreça:
dgil@bibliotecaepiscopalbcn.org
amb l'assumpte [Nit de les Religions 2022].
CRISTIANISME EVANGÈLIC
O PROTESTANT
16. Comunitat Evangèlica de
Parla Alemanya - Església
Martin Luther
Dissabte 17
19.00-19.45 h. Visita guiada a la
comunitat amb un tastet de música d’orgue.
20.00-20.45 h. Interpretació de
música cantada de la tradició
reformada i luterana.

17. Església Evangèlica Baptista
de Gràcia
Dissabte 17
Aquesta comunitat participa en la
ruta guiada que organitza el
Grup de Diàleg de Gràcia (consulteu la secció d’activitats
interreligioses i rutes guiades
d’aquest programa).
18. Església Evangèlica
de Gràcia
Dissabte 17
18.00-19.00 h. Concert del grup
Papel Maché, amb interpretació
de peces i lectura de contes sobre diversos temes. Es pot
col·laborar amb 1 kg de menjar
per al projecte “Ningú sense un
àpat”. S’oferirà un petit refrigeri.
L’activitat també es pot visualitzar
de manera telemàtica a través
de l’enllaç: https://zoom.us/j/
9116993250?pwd=ZjJkUzZ2R2hnVlNVdHVSaERzY2xmdz09
(contrasenya: 0000)
19. Església Evangèlica Unida
de Barcelona
Dissabte 17
18.00-20.00 h. Activitat “Fe
multicultural” per donar a
conèixer els moviments migratoris de la comunitat. Petita
xerrada sobre el tema, exposició
amb stands, projecció de vídeos,
concert, representació teatral i
pica-pica al finalitzar l'activitat.
Aquesta comunitat també participa en la ruta guiada que organitza el Grup de Diàleg de Nou
Barris (consulteu la secció d’activitats interreligioses i rutes
guiades d’aquest programa).
20. Església Protestant de
Barcelona-Centre
Dissabte 17
19.00-21.00 h. Inauguració d'exposició dels 150 anys de la comunitat al Raval.
21. Iglesia Capítulo 29 Barcelona
Diumenge 18
11.20-13.00 h. Celebració evangèlica, amb lloances i música moderna amb missatge personal
basat en els ensenyaments bíblics. S’ofereix servei d'activitat
especial per a nens.
CRISTIANISME ORTODOX
22. Església Ortodoxa Protecció
de la Mare de Déu
Dissabte 17
17.00-20.00 h. Presentació de
l’església i l’art de la iconografia.
Projecció d’audiovisuals. Ofici de
vespres (18 h.)

CRISTIANISME
(ALTRES DENOMINACIONS)
23. Testimonis Cristians
de Jehovà
Dissabte 17
Aquesta comunitat participa en la
ruta guiada entre el Poble-sec i
el Raval(consulteu la secció
d’activitats interreligioses i rutes
guiades d’aquest programa).
FE BAHÁ’Í
24. Comunitat Bahá’í de
Barcelona
Dissabte 17
18.00-18.15 h. Apertura i acollida.
18:15-19:45 h. Projecció de la pel·lícula “Ampliando la Bienvenida” sobre l’acció de la comunitat
bahá’í, seguida d’un col·loqui.
19.45-21.30 h. Acollida i projecció
de la pel·lícula “Ampliando la
Bienvenida”, sobre l’acció de la
comunitat bahá’í, seguida d’un
col·loqui.
HINDUISME
25. Asociación ISKCON
Barcelona (Hare Krishna)
Dissabte 17
18.30h. Música i mantres. Introducció al Bhagavad Gita i explicació
de la tradició Hare Krishna.
Kirtan (música) i petita degustació.
ISLAM
26. Associació Adalil, Cultura
i Espiritualitat
Dissabte 17
17.00-18.30 h. Introducció al sufisme i taller de meditació sufí.
27. Associació Cultural
Ponterapia
Dissabte 17
20.00-21.30 h Concert de música
sufí.
28. Mesquita Tarek Ibn Ziad
Dissabte 17
Aquesta comunitat participa en la
ruta guiada que organitza el
Grup Interreligiós del Raval
(consulteu la secció d’activitats
interreligioses i rutes guiades
d’aquest programa).
29. Mesquita Yamaat Ahmadia
Dissabte 17
Aquesta comunitat participa en la
ruta guiada que organitza el
Grup Interreligiós de Nou Barris
(consulteu la secció d’activitats
interreligioses i rutes guiades
d’aquest programa).
30. Associació Cultural
Centre Sufi
Dissabte 17
19.00-20.00 h. Xerrada i torn de
preguntes per part del públic sobre les activitats del centre.
Es prega indumentària correcta
per a un centre religiós.

31. Associació d’Estudiants
Musulmans
Dissabte 17
18.00-19.30h. Presentació de l'associació i testimonis d'experiències de membres d’estudiants musulmans a diferents
universitats.
JUDAISME
32. Jabad Lubavitch de
Barcelona
Diumenge 18
Breu xerrada sobre el menjar i els
vins kosher. Visita virtual en 3D
al Call de Barcelona.
Dos torns: 11.00-12.00 i
13.00-14.00
33. Comunitat Israelita
de Barcelona
Diumenge 18
12.00-14.00 h. “Convivència
Espiritual. La gran Sinagoga
Maimònides de Barcelona
oberta a tots i totes a
Catalunya”: xerrada sobre la
cultura hebrea i participació
cerimonial amb objectes
litúrgics i càntics, a càrrec de
Jorge Burdman, responsable
del Departament de Diàleg
Interreligiós de la Comunitat Israelita de Barcelona.
Cal inscripció prèvia a:
talmudtora@cib.cat
detallant nom, cognoms i DNI.
La inscripció es tancarà quatre
dies abans de l’activitat.
34. Comunitat Jueva Atid
de Catalunya
Diumenge 18
11.30-12.30 h. Conferència sobre
les diferents denominacions del
judaisme al s.XXI: el judaisme
plural. La conferència estarà a
càrrec d'Irene Muzás Calpe, estudiant rabínica a Zacharias
Frankel College de Berlin.
Cal inscripció prèvia a:
educacion@atid.es
35. Comunitat Jueva
Progressista Bet Shalom
Dissabte 17
19.00-20.00 h. Taula rodona “El
fet religiós i la solidaritat amb
els refugiats ucranïnesos”.
Cal inscripció prèvia a:
info@betshalom.cat
SIKHISME
36. Gurudwara
Gurdarshan Sahib
Dissabte 17
19.00- 21.00 h. Taller del turbant,
presentació del sikhisme i
Kirtan (música tradicional) i
meditació.

ALTRES TRADICIONS
37. Associació Mundial Brahma
Kumaris
Dissabte 17
Aquesta comunitat participa en
la ruta guiada organitzada a
l’Eixample (consulteu la secció
d’activitats interreligioses i rutes guiades d’aquest programa).
38. Església de Scientology
de Barcelona
Dissabte 17
Taller de test de l'estrès i taller
de tècniques de grup de
Scientology.
Dos torns: 17.00-18.00 h i
19.00-20.00 h.
Aquesta comunitat també
participa en la ruta guiada
organitzada a l’Eixample (consulteu la secció d’activitats
interreligioses i rutes guiades
d’aquest programa).
39. Federació de famílies per la
pau i la unificació del món
Dissabte 17
Presentació del Projecte: La Ruta
de la Pau. Es projectarà una
pel·lícula i diapositives sobre
l’activitat, que s'ha portat a
terme a diversos països de tot
el món i també a Catalunya.
Pica-pica típic coreà.
Dos torns: 17.00-18.30 h i
19.00-20.30 h.
40. Sukyo Mahikari
Diumenge 18
11.00-14.00 h. “Viure l’experiència
de l’art de la Llum”. Exposició
d’art floral. Taller “Millor sense
plàstics”. Conferència sobre
l’art de Mahikari (en català a
les 12.30 h i en castellà a les
13.00 h).
41. Asatrú Catalunya
Diumenge 18
10:30 h: Conferència “Asatrú, una
religió viva i en evolució”, a càrrec de David Wolfheart (president d'Asatrú Catalunya).
11.30 h: Haustblót (equinocci de
tardor), explicació i libació als
déus.
Per poder assegurar una plaça
podeu reservar-la escrivint al
correu:
asatrucatalunya@gmail.com
ALTRES CONVICCIONS
42. Ateus de Catalunya
Dissabte 17
18.00-20.30 h. Presentació del
document “Cerimònies socials
laiques”.

ACTIVITATS INTERRELIGIOSES I
RUTES GUIADES
43. Acte inaugural de La Nit
de les Religions
Dissabte 17
12.00-12.15 h. Benvinguda i
parlaments.
12.20-13.15 h. Concert de rumba
catalana, a càrrec del grup
“Rumba Nois”, amb explicacions sobre l’origen del poble gitano i la rumba catalana,
i taller de palmes.
44. Coral Interreligiosa per
la Pau d’AUDIR
Dissabte 17
21.00-22.00 h. Concert amb
peces musicals de diverses
tradicions religioses.
45. Ruta guiada de cementiris
de Barcelona
Dissabte 17
11.00 h. Visita guiada al cementiri
de Montjuïc, un reflex de la ciutat. L'itinerari permetrà apropar-se al patrimoni funerari
més representatiu de Barcelona i les diferents tipologies de
sepultures permeten conèixer
la diversitat religiosa existent.
Punt de trobada davant de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del
cementiri de Montjuïc.
Activitat amb inscripció prèvia:
https://cultura.cbsa.cat/esdeveniment/nit-de-les-religions-2022-ruta-diurnacementiri-de-montjuic/
46. Ruta de la memòria
gitana i la rumba catalana
a l’Ecomuseu Urbà Gitano
de Barcelona
Dissabte 17
20.00-22.00 h. Visita guiada a
l’Ecomuseu Urbà Gitano de
Barcelona. Visionat de l’arxiu
fotogràfic del centre que mostra diversos aspectes de la
memòria i la història del poble
gitano (vida quotidiana, oficis,
la rumba catalana i la religiositat, entre d’altres). S’interpretaran diverses cançons de
rumba catalana.
L’activitat es realitza en el marc
de la implementació del Pla
Barcelona Interculturalitat,
amb el Catàleg d'activitats
interculturals i antirumors, de la
Xarxa BCN Antirumors.
Activitat amb inscripció prèvia a:
bit.ly/rutamemoriagitana2022
47. Ruta guiada del Grup de
Diàleg Interreligiós de Gràcia
Dissabte 17
17.00 h. Punt de trobada a la
plaça de Lesseps, 25. Visita a
la Parròquia de Verge de Gràcia i Sant Josep.
18.20-19.00 h. Visita al Dojo Zen
Ryokan.
19.30-20.00 h. Visita a l’Església
Evangèlica Baptista de Gràcia.
Activitat amb inscripció prèvia a:
https://bit.ly/GDIGracia2022

48. Ruta guiada del Grup
de Diàleg Interreligiós
de Nou Barris
Dissabte 17
10.00-10.30 h. Punt de trobada al
carrer de Borges Blanques, 3.
Visita a la Mesquita Yamaat
Ahmadia.
10.45-11.15 h. Visita a la Parròquia
Sant Sebastià.
11.30-12.00 h. Visita a l’Església
Evangèlica Unida de Barcelona.
Activitat amb inscripció prèvia a:
https://bit.ly/GDINouBarris2022
49. Ruta guiada per l’Eixample
Dissabte 17
16.50 h. Acollida dels assistents.
Punt de trobada: Església de
Scientology de Barcelona
(Gran Via de les Corts
Catalanes, 780).
17.00-18.00 h. Visita a l’Església
de Scientology de Barcelona,
amb taller de test de l'estrès i
taller de tècniques de grup de
Scientology.
18.30h-19.30h. Visita al centre de
Brahma Kumaris, amb breu
xerrada introductòria sobre
l’entitat i un tastet de pràctica
de meditació.
Activitat amb inscripció prèvia a:
https://bit.ly/rutaEixample2022
50. Ruta guiada del Grup
Interreligiós del Raval
Dissabte 17
15.35 h. Punt de trobada: Mesquita Tarek Ibn Ziad (carrer de
Sant Rafael, 18), 10 minuts
abans de l’inici de l’activitat.
15.45-18.00 h. Visites a la
Mesquita Tarek Ibn Ziad i al
Centre Filipí Tuluyán-San Benito. El fil conductor de les visites
serà el paper dels centres de
culte i l'aportació de les religions dins de qualsevol
societat.
(L’hora de finalització és aproximada. Pot variar en funció de
la durada de les visites a cada
comunitat).
Activitat amb inscripció prèvia a:
https://bit.ly/rutaraval2022
51. Ruta guiada entre el
Poblesec i el Raval
Dissabte 17
18.00 h. Punt de trobada: Sala
del Regne del carrer de Blasco
Garay, 49
18.15-19.15 h. Projecció del vídeo
“Ferms”, sobre la persecució
nazi als Testimonis Cristians de
Jehovà durant la segona
guerra Mundial, seguida d’un
torn de preguntes i respostes.
20.00-21.00 h. Visita guiada del
conjunt monàstic de la Parròquia de Sant Pau del Camp.
Cal inscripció prèvia a:
https://forms.gle/
HZ1u1aTSDu7kEh1e7
52. Grup de Crisis Climàtica i
Espiritualitat d'AUDIR
Dissabte 17
19.00-21.00 h. Taller “Crisi ecològica i espiritualitat”
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