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ORÍGENS


La fe bahai va néixer el 1844 a Pèrsia. Els fundadors 
d’aquesta religió van ser Siyyid ‘Alí-Muhammad, el qual va 
adoptar el nom de Bab (‘la porta a la manifestació de Déu’) 
i Mirza Husayn Ali Nuri, conegut com Bahaullah (‘la glòria 
de Déu’). El nom de la fe (bahai) deriva del de Bahaullah i 
vol dir ‘pertanyent a Baha’. 


El Bab va revelar els seus propis ensenyaments i el seu pro-
pi llibre de lleis. La seva missió va ser d’anunciar i preparar 
la gent per a la vinguda del promès per totes les religions: 
Bahaullah. El 1863 Bahaullah es va presentar com el mis-
satger de Déu que el Bab havia anunciat. Va proclamar que 
totes les religions són divines en origen, i que totes són una 
única revelació de Déu que s’ha anat mostrant en diferents 
moments al llarg de la història. El seu propòsit era unir tots 
els pobles del món i aconseguir la pau i el progrés de la 
humanitat. 


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
Per als bahais, Déu en essència és incognoscible. Només es 
pot conèixer a través de les seves manifestacions, els seus 
enviats, que comuniquen el missatge diví a la humanitat. 
Ells són com miralls que reflecteixen els atributs divins. 
Per als bahais, tots els fundadors de les diferents religions 
són manifestacions de Déu, i estan convençuts que la veri-
tat fonamental de totes les religions és la mateixa. Les se-
ves diferències es deuen a les necessitats i capacitats dife-
rents de la humanitat en cada moment. El propòsit de tots 
aquests missatgers o manifestacions de Déu és el d’ajudar 
la humanitat a desenvolupar una civilització en progrés 
continu, en la qual les qualitats espirituals existents a la 
naturalesa humana es puguin revelar i desenvolupar.


Els bahais afirmen que els homes i les dones som essen-
cialment éssers espirituals. Creuen que després de la mort 
la naturalesa espiritual de l’ésser humà perviu i continua 
evolucionant en altres esferes de l’existència i, per això, 
l’objectiu de la vida és desenvolupar el vessant espiritual 
de la persona, en totes aquelles qualitats que apropen a 
l’altra existència. Els bahais, a més, s’han d’esforçar per 
millorar aquest món. Estan convençuts que la pau mundial 
no sols és possible, sinó que constitueix el següent pas en 
l’evolució social de la humanitat i han de treballar per a 
aconseguir-la. Creuen en la igualtat entre l’home i la dona, 
en la necessitat d’establir un idioma internacional auxiliar i 


en la creació d’un govern mundial i un tribunal internacio-
nal de justícia. També en l’harmonia entre ciència i religió, 
i en la necessitat de la lliure recerca de la veritat.


 
ELS VALORS ÈTICS I MORALS


Tots els valors bahais giren al voltant de dues premisses: 
tenir sempre present Déu i potenciar el vessant espiritual. 
Les persones tenen, a petita escala, totes aquelles qualitats 
que atribuïm a Déu. Les normes ètiques i morals bahais 
potencien les qualitats personals i a la vegada milloren la 
convivència amb els altres. Algunes de les qualitats que 
cultiven són: el servei a la humanitat, l’amor al proïsme, la 
benevolència, la tolerància i el reconeixement de la digni-
tat de tots els éssers humans, el despreniment i la pacièn-
cia, entre altres. 
 


ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
Els textos fonamentals bahais són els que va deixar Bahau-
llah. Es conserven milers de textos i manuscrits autentifi-
cats de Bahaullah, molts dirigits als governants de l’època 
i als seus seguidors. Entre ells, destaquen especialment el 
Kitab-i-Aqdas, on es recullen les lleis bahais, o el Kitab-i-
Iqan, on es recullen els fonaments teològics i doctrinals de 
la fe.


LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES


Els bahais consideren que la pregària és l’aliment de 
l’esperit. És molt important per a ells perquè els permet 
estar en comunió amb Déu. L’oració és una de les vies que 
fan servir per a desenvolupar el seu vessant espiritual. 
Cada dia escullen una de les tres possibles oracions obli-
gatòries diàries i, a més, al matí i al vespre dediquen una 
estona a la lectura dels textos sagrats.


Una característica d’aquesta fe és que els seus seguidors 
rebutgen els ritus de culte perquè consideren que massa 
vegades han estat motiu de discussió i divisió dins de les 
religions i avui dia l’ésser humà no necessita aquests sím-
bols per expressar el seu amor envers Déu. Tampoc no te-
nen cap persona que faci de mitjancera entre ells i Déu.







Pel que fa a les pràctiques, només segueixen dos ritus obli-
gatoris. Un és el res d’una oració que cal dir quan algú mor. 
L’altre és la recitació d’un text molt breu quan se celebra 
un casament.


Les comunitats tenen el costum de trobar-se cada 19 dies 
per celebrar el primer dia del mes bahai. Aquestes troba-
des consten de tres parts: una de devocional, dedicada a 
l’oració; una altra d’administrativa, durant la qual s’informa 
i es consulta sobre el funcionament de la comunitat, i final-
ment, una part social, de conversa entre tots, que serveix 
per enfortir l’amistat.


Una pràctica compartida per tots els bahais és el dejuni de 
dinou dies de l’últim mes bahai de l’any, el mes de glòria 
(del 2 al 21 de març). Durant aquest mes s’abstenen de 
menjar i beure des de la sortida fins a la posta de sol. El 
propòsit del dejuni és aprendre a sobreposar-se als desigs 
per enfortir l’esperit. Però la disciplina fonamental, el que 
realment se’ls demana, és que estiguin tot el dia concen-
trats en Déu i mantinguin una actitud devocional, evitant 
els pensaments i els comportaments negatius.  
També se celebren alguns dies especials, com el naixement 
i la mort de Bahaullah i l’any nou, per exemple.


ELS CORRENTS


La fe bahai és força recent i està molt cohesionada. Per això 
no hi ha corrents o divisions al seu si. Malgrat tot, consti-
tueix una comunitat amb una diversitat molt àmplia per-
què, tot i seguir unes premisses fonamentals, tothom és 
lliure de viure la seva religiositat d’acord amb el seu entorn 
cultural.  


Bahaullah, el fundador, va deixar establert com calia resol-
dre la seva successió, cosa que segurament és un altre dels 
motius pels quals no hi ha hagut cap divisió. 
Actualment, la comunitat està regida per un sistema ad-
ministratiu a escala mundial. La Casa Universal de Justícia 
és l’òrgan central, d’aquest sistema, que regeix les comu-
nitats de tot el món. A més, cada comunitat local té una 
Assemblea Espiritual Local i cada país una Assemblea Es-
piritual Nacional. Tots els membres de les assemblees i de 
la Casa de Justícia s’escullen democràticament mitjançant 
unes eleccions sense campanyes electorals, presidides per 
la devoció, la reflexió i la llibertat individual de l’elector.


EL LLOC DE CULTE


En la fe bahai hi trobem tres tipus de lloc de culte. El pri-
mer de tots és la casa particular, on els membres de la 
confessió hi fan la major part de pregàries, ja que estan 
obligats a fer una pregària diària. El segon lloc, tot i que no 
podem parlar específicament de “culte”, és el centre ba-
hai. Aquests centres, situats allà on hi ha una comunitat ba-
hai, són els llocs on es fan els ensenyaments bahais, i on es 
troba la comunitat, especialment quan han de celebrar les 
grans festivitats de la fe bahai. Finalment, i en tercer lloc, 
hi ha les cases d’oració. En tot el món només n’hi ha vuit, 
situades al Turkmenistan, als EUA, a Uganda, a Austràlia, a 
Alemanya, a Panamà, a Samoa i a l’Índia. Aquests llocs de 
culte, pensats per a ser relativament propers als bahais de 
tot el món, són uns edificis certament espectaculars, tant 
per l’arquitectura com pel volum, i s’utilitzen només per 
a la pregària i la lectura dels textos sagrats (no es pot, a 
diferència dels centres, fer-hi ensenyaments o recitar-hi 
sermons).


Fonts: Exposició Mirades en diàleg (Associació UNESCO per al Diàleg 


Interreligiós) i Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Badalona 


(Unescocat i Ajuntament de Badalona)


FE BAHAI
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INTRODUCCIÓ


La diversitat religiosa d’una ciutat s’expressa de maneres 
molt diferents. Una d’elles és l’existència de llocs de culte, 
espais d’una significació especial, on les persones d’una 
mateixa religió es troben, principalment per a la pregària 
i les celebracions religioses, però també per aprendre, per 
donar-se suport i, molt sovint, per treballar en favor dels 
més necessitats, siguin de la religió que siguin. Acostar-se 
als llocs de culte, visitar-los i parlar amb les persones que 
hi van, permet conèixer de primera mà les comunitats que 
s’hi reuneixen.


Aquest és, doncs, l’objectiu de la proposta didàctica que us 
presentem: acostar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO a la realitat de 
la diversitat religiosa del seu entorn, a través de la visita als 
llocs de culte de diverses comunitats religioses i espirituals 
presents al barri o al districte. D’aquesta manera,  la pro-
posta mira de sensibilitzar l’alumnat sobre la importància 
del dret a la llibertat de consciència i religió i emmarcar la 
seva aplicació pràctica (la llibertat de culte) en el context 
d’una societat en la qual conviuen persones amb tota mena 
de conviccions (tant religioses com no religioses).


El conjunt de l’activitat es divideix en tres parts: en primer 
lloc, una sessió preparatòria a l’aula, pensada per situar i 
contextualitzar tot allò que cal saber de cara a visitar els 
llocs de culte. En segon lloc, l’activitat central, que són les 
mateixes visites als llocs de culte, amb diverses activitats 
planificades per al seu bon desenvolupament. Finalment, 
i en tercer lloc, la sessió conclusiva, novament a l’aula, on 
es compartirà l’experiència de les visites, s’intercanviarà 
informació i es farà la síntesi final. 


En les pàgines següents hi trobareu tot el material ne-
cessari per a la realització de l’activitat: el material per a 
l’alumnat (fitxes per a les visites i activitats per a les ses-
sions preparatòria i conclusiva), per al professorat (orien-
tacions didàctiques, material complementari de consulta) 
i per a les comunitats que us obriran les seves portes.


Les visites s’organitzaran a través de l’Oficina d’Afers Re-
ligiosos (OAR), un servei de la Regidoria de Drets Civils de 
l’Ajuntament de Barcelona que, entre d’altres coses, treba-
lla per facilitar el coneixement de la diversitat religiosa a 
la ciutat i potenciar la interacció de les diverses opcions de 
consciència (tant religioses com no religioses) entre elles 
i amb el territori, per tal d’afavorir la convivència i el res-
pecte per la llibertat de consciència i de religió. Podeu fer 
arribar els vostres dubtes i consultes a l’OAR a través de 
l’adreça electrònica oar@bcn.cat.
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ADEQUACIÓ CURRICULAR


Aquesta unitat didàctica s’adreça a alumnat de 3r i 4t curs 
d’ESO.


Els continguts de la unitat estan relacionats amb les com-
petències que preveu el currículum que es detallen a con-
tinuació.


Educació Secundària Obligatòria


• Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els 
seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, 
de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets 
humans com a valors bàsics per a una ciutadania demo-
cràtica.


• Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera 
de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures, i respec-
tar-ne el patrimoni artístic i cultural.


Ciències socials


• Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de 
riquesa personal i col·lectiva, per enriquir la pròpia iden-
titat i afavorir la convivència. 


Educació per a la ciutadania


• Reconèixer la diversitat social i cultural com enriquidora 
de la convivència, mostrant respecte per cultures dife-
rents a la pròpia i valorant els costums i estils de vida pro-
pis com a signes d’identitat i formes de cohesió social.


• Identificar i rebutjar les situacions d’injustícia i discrimi-
nació, per raó de gènere, origen o creences, dins i fora 
del propi entorn, sensibilitzant-se al davant de les neces-
sitats de les persones i grups més desafavorits i valorant 
la importància de formes de cooperació ciutadana, com 
l’associacionisme i el voluntariat.


OBJECTIUS


• Conèixer la diversitat religiosa de l’entorn a través dels    
llocs de culte.


• Reflexionar sobre el dret a la llibertat de consciència i  
religió. 


• Reconèixer la diversitat religiosa com a fet social  
enriquidor. 


• Respectar les creences diferents de les pròpies.


CONTINGUTS


Fets, conceptes i sistemes conceptuals


• Els llocs de culte: funcions, varietats
• Aspectes bàsics de dues tradicions religioses
• La llibertat de consciència i religió


Procediments


• Lectura comprensiva 
• Localització en un mapa 
• Reflexió creativa (generació de preguntes, imaginació 
  de possibilitats...)
• Observació visual analítica
• Exposició sintètica, oral i escrita, de coneixements 
  adquirits
• Capacitat de relacionar situacions i valors
• Capacitat per debatre temes polèmics


Actituds, valors i normes


• Respecte per la diversitat de creences
• Reconeixement de la llibertat de consciència i religió


TEMPORITZACIÓ


Sessió preparatòria: 55 minuts
Visites: 120 minuts aproximadament
Sessió conclusiva: 110 minuts
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Sessió preparatòria


Activitat A: Què és un lloc de culte?


Partint de la realitat quotidiana de l’alumnat, aquesta acti-
vitat pretén introduir el concepte de lloc de culte i la seva 
significació per a les tradicions religioses. Les activitats 
previstes, indicades totes en el material per a l’alumnat, 
són totes de lectura i/o reflexió personal. 


Activitat B: Quines tradicions visitarem?


Aquesta activitat pretén que l’alumnat adquireixi la infor-
mació prèvia necessària per visitar els llocs de culte. Cal 
començar per dividir el grup-classe en dues meitats i indi-
car quines tradicions visitarà cada meitat. 


La recerca que es demana de fer en el material per a 
l’alumnat es pot efectuar de dues maneres diferents, 
en funció de les circumstàncies. Una manera és a través 
d’internet. En aquest cas, el professor o professora ha de 
facilitar el llistat de webs recomandes en el material per al 
professorat. Una altra possibilitat és fer la recerca a partir 
de la lectura dels textos corresponents facilitats en el ma-
terial per al professorat. 


Idealment, cada alumne/a hauria de crear les seves prò-
pies tres preguntes per a cada lloc de culte visitat, i des-
prés posar-les breument en comú i triar-ne entre cinc i 
deu per ser formulades durant la visita.


Finalment, cal situar en un mapa els quatre llocs de culte 
que visitarà el grup-classe. Se’ls pot facilitar directament 
l’adreça, o, si hi ha accés d’internet a l’aula, facilitar-los el 
nom exacte del lloc de culte i que el localitzin a través del 
directori de l’Oficina d’Afers Religiosos (www.bcn.cat/
centre_interreligios).


Visites


Aquesta és la part central de la unitat didàctica. Consisteix 
a visitar quatre  llocs de culte de l’entorn. Per optimitzar 
el temps, el grup-classe es divideix en dues meitats, i cada 
meitat visita dos llocs de culte.


Cada alumne haurà de disposar de dues fitxes de visita en 
blanc, una per a cada lloc de culte on anirà. 


A cada lloc de culte un membre de la comunitat serà el res-
ponsable de guiar la visita. 


Les visites estaran estructurades de la manera següent:


 • Arribada, entrada i acollida  
  (durada variable, entre 5’ i 10’)


 • Explicació introductòria per part d’un membre de la   
  comunitat (10’)


 • Preguntes i respostes (15’)


 • Temps per emplenar la fitxa de visita  
  (i, si és possible, fer fotografies) (15’)


 • Comiat (2’)


ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
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Sessió conclusiva


Aquesta part està pensada per fer-la en dues sessions lec-
tives. L’activitat A hauria d’ocupar tota la primera sessió  
i aproximadament una tercera part o la meitat de la sego-
na. L’activitat B hauria d’ocupar el temps restant.


Activitat A: Posada en comú de les visites


En primer lloc cal dividir cada meitat de grup en dos gru-
pets més petits, de manera que en total hi hagi quatre gru-
pets, cadascun dels quals ha de preparar una presentació 
oral sobre un dels llocs de culte visitats. Per a la presentació 
han d’utilitzar la informació recollida en les fitxes de visita, 
les fotografies que s’hagin pogut fer dels llocs de culte, i la 
informació que es pugui haver obtingut en la sessió pre-
paratòria. Si el temps i les circumstàncies ho permeten, la 
presentació oral es pot fer amb el suport d’un Power Point, 
o, si més no, acompanyada d’imatges projectades (o im-
preses, com a últim recurs).


Si les presentacions es poden preparar en 30-40 minuts, 
se’n poden fer dues al tram final de la primera sessió lec-
tiva, i deixar les altres dues per a l’inici de la segona sessió 
lectiva.


Si es prefereix deixar tota una sessió lectiva per a la pre-
paració de les presentacions (la qual cosa té l’avantatge de 
deixar la possibilitat que siguin completades a casa), caldrà 
comprimir les quatre presentacions en la primera meitat 
de la segona sessió, per tal que quedi prou temps per dur  
a terme adequadament l’activitat B.


Activitat B: El dret a la llibertat de consciència i religió


L’activitat parteix d’un exercici de comprensió lectora i re-
flexió creativa, recollit en el material per a l’alumnat. La 
posada en comú de les respostes hauria de propiciar un 
debat sobre la llibertat de consciència i religió, debat que 
no hauria de defugir les qüestions polèmiques. Per tal de 
poder conduir millor aquest debat, es convida el professo-
rat a consultar els recursos indicats en el material per al 
professorat. 
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SESSIÓ PREPARATÒRIA


A. Què és un lloc de culte? 


La nostra vida diària es desenvolupa en molts espais dife-
rents: a casa, a l’escola, a la plaça, al carrer... Pensa en un 
dia normal i fes un llista dels llocs i espais pels quals passes 
durant el dia:


Tots aquests espais tenen un significat per a nosaltres, 
però alguns els considerem especials per moltes raons: 
perquè ens hi trobem amb els amics, perquè ens porten 
bons records, perquè hi podem parlar amb intimitat dels 
nostres sentiments, perquè ens hi reunim tota la família 
per fer celebracions especials, perquè en aquell lloc vàrem 
fer el primer petó.... 


Quins llocs són per a tu més especials? Què els fa especials? 


Les tradicions religioses també tenen els seus espais per 
reunir-se, per trobar-se i compartir.


Església catòlica


Església evangèlica


GurdwaraMesquita
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Les imatges mostren els llocs de culte de diverses 
tradicions religioses. Un lloc de culte és l’espai que un grup 
de persones, que comparteixen unes mateixes creences, 
utilitzen principalment per trobar-se i realitzar plegats les 
seves pràctiques religioses. Això converteix aquest espai 
en un lloc d’especial significació per a la comunitat. 


B. Quines tradicions visitarem?


Fes una petita recerca sobre les dues tradicions religioses 
que visitaràs. Pots demanar ajuda al teu professor o 
professora. Un cop hagis acabat la recerca,  redacta tres 
preguntes que faries durant la visita.


Tradició religiosa:


1.


2.


3.


Tradició religiosa:


1.


2.


3.


Sinagoga


Centre Budista


Sala del Regne
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Situa en el mapa els llocs de culte que visitaràs.
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FITXA DE VISITA


A. Indica la informació bàsica sobre el lloc de culte on ets.


Nom


Tradició


Adreça


B. Redacta una descripció de l’espai. Et pots guiar per 
les preguntes següents, però també pots afegir altres 
aspectes que et semblin destacables:


- Quina és la part més important?
- Hi ha cadires  o algun altre tipus de seient?
- Hi ha llibres o altres escrits?
- Hi ha objectes decoratius?
- Hi ha imatges?
- Com és la decoració en general?
- ...


C. Dibuixa un plànol de l’espai.


D. Cal fer alguna cosa especial abans d’entrar?


E. Quina és l’actitud que es demana de tenir a l’interior del 
lloc de culte?


F. Com és l’activitat de culte que té lloc aquí?


G. Es fan altres activitats a part de les estrictament 
relacionades amb el culte?


H. Afegeix algunes de les preguntes que tu i els teus 
companys vau preparar a l’aula (i no t’oblidis d’escriure’n 
la resposta...).


1.


2.


3.


4.


5.
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SESSIÓ CONCLUSIVA


A. Posada en comú de les visites


Per grups, poseu en comú la informació que heu recollit 
sobre un dels llocs de culte que heu visitat, i prepareu una 
presentació per a la resta de companys de la classe.


B. El dret a la llibertat de consciència i religió


Sembla obvi que tots tenim dret a pensar i a creure el que 
vulguem. Però no sempre ha estat així, i encara hi ha llocs 
on les persones no poden exercir aquest dret fonamental.


A continuació tens tres textos normatius sobre la llibertat 
de consciència i religió. Llegeix-los atentament.


Intenta contestar les preguntes següents. Si cal, rellegeix 
els textos.


• Quins són els punts en comú dels tres textos?


• Què vol dir tenir la llibertat de manifestar la pròpia 
creença “per mitjà de la pràctica”?


• Imagina una situació en què la seguretat o la salut públi-
ques permetin limitar la manifestació de les creences.


• Què vol dir que “cap confessió tindrà caràcter estatal”?


• Com relaciones el que diuen aquests textos amb el que 
has vist o t’han explicat a les visites?


Article 18 del Pacte Internacional  
de Drets Civils i Polítics (1976) 
 
2. Ningú no serà objecte de mesures coercitives que 
puguin menyscabar la seva llibertat de tenir o adop-
tar la religió o les creences de la seva elecció.


3. La llibertat de manifestar la pròpia religió o les prò-
pies creences estarà subjecta únicament a les limita-
cions prescrites per la llei que siguin necessàries per 
protegir la seguretat, l’ordre, la salut o la moral públi-
ques, o els drets i llibertats fonamentals dels altres.


Article 18 de la Declaració Universal  
de Drets Humans (1948)


Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de 
consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat 
de canviar de religió o de creença, i la llibertat, indi-
vidualment o col·lectivament, en públic o en privat, 
de manifestar la seva religió o creença per mitjà de 
l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.


Article 16 de la Constitució espanyola  (1978) 
 
1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte 
dels individus i de les comunitats sense cap més limita-
ció, en les seves manifestacions, que la necessària per 
al manteniment de l’ordre públic protegit per la llei.


2. Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva 
ideologia, religió o creences.


3. Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders 
públics tindran en compte les creences religioses de 
la societat espanyola i mantindran les consegüents 
relacions de cooperació amb l’Església Catòlica i les 
altres confessions.
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MATERIAL COMPLEMENTARI


Per a la sessió preparatòria:


Textos sobre cada tradició per fer la recerca via lectura:  


Els trobareu annexats al final


Webs sobre cada tradició per fer la recerca via internet:


• Pàgines web sobre l’església catòlica:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Església_Catòlica_Romana
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0089516
http://www.vatican.va/
http://www.tarraconense.cat/
http://www.esglesiaplural.cat/
http://www.redescristianas.net/


• Pàgines web sobre l’església ortodoxa:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Cristianisme_ortodox
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0047618
http://orthodoxwiki.org/
http://www.iglesiaortodoxa.es/


• Pàgines web sobre l’església evangèlica:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0135191
http://www.consellevangelic.cat/
http://www.esglesiaevangelicadecatalunya.cat/


• Pàgines web sobre l’Església de Jesucrist dels Sants 
del Darrers Dies (mormons):


http://ca.wikipedia.org/wiki/Mormons
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0235004
http://www.mormon.org/welcome/0,6929,403-3,00.html
http://www.sud.org.es/
• Pàgines web sobre els testimonis de Jehovà:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Testimonis_de_Jehovà
http://www.watchtower.org/s/index.html
http://www.memoriadeuntestimonio.org/


• Pàgines web sobre l’islam:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Islam
http://www.webislam.com/
http://www.ondaislam.com/


• Pàgines web sobre el budisme:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Budisme
http://www.dialogal.com/dialogal/4Hemeroteca/2002/4/
reportatge/index_reportatge_4.htm
http://www.budismo.com/


• Pàgines web sobre la religió sikh:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Sikhisme
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.
jsp?pRef=2008061200_9_271273__Cultura-sikhisme-religio-
toca-peus-terra
http://www.sikhs.nl/Main_spanish/SikhismenFotos.htm


• Pàgines web sobre l’hinduisme:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Hinduisme
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/gen-7njp.htm
http://www.harekrishna.es/


• Pàgines web sobre la fe bahai:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Bahai
http://www.bahaibcn.org/


• Pàgines web sobre el judaisme:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Judaisme
http://www.betshalom.cat/
http://www.cibonline.org/


• Pàgines web sobre religions en general:


http://www.xtec.es/~lginer/projecte2/index.htm
http://www.ferc-cat.org/cdx/cdxav.htm
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Per a la sessió conclusiva:


• Observació general 22, sobre el dret a la llibertat de 
pensament, de consciència i de religió. Text consultable  
a la web: 


http://www.unescocat.org/ct/p7/#5


• Llei Orgànica de Llibertat Religiosa. Text consultable  
a la web: 


http://www.gencat.cat/vicepresidencia/afersreligiosos
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MATERIAL PER A LES
COMUNITATS RELIGIOSES


Indicacions i recomanacions per a les visites dels 
grups escolars


Habitualment, els grups seran de màxim 15 alumnes. 
Cada grup anirà acompanyat d’un professor o professora  
(i, en la mesura del possible, d’un tècnic de l’Oficina d’Afers 
Religiosos).


Durant les visites es pot demanar a l’alumnat i al professorat 
una actitud respectuosa amb les creences i els costums de 
la comunitat amfitriona, però s’hauria d’evitar convidar  
a participar d’actes que impliquin una professió de fe. 


És molt recomanable seguir amb puntualitat l’estructura 
de les visites que es detalla a continuació, i en tot cas no 
allargar-se més enllà de l’hora de finalització acordada 
prèviament:


- Arribada, entrada i acollida (durada variable, entre 5’  
i 10’). És imprescindible que hi hagi algú a l’entrada per 
acollir i, si escau, donar indicacions als visitants. Pot fer-
ho la mateixa persona que després s’ocupi de donar les 
explicacions.


- Ja a l’interior, explicació introductòria per part d’un 
membre de la comunitat (10’). Aquesta presentació ha 
d’incloure una explicació de com és el culte que se celebra 
en aquell lloc, una indicació dels elements destacables de 
l’espai pròpiament dit (si és possible, pot ser interessant 
fer-los desplaçar mínimament dins de l’espai) i una ex-
plicació d’altres activitats diferents del culte que també es 
desenvolupen en aquell lloc (per exemple, tasca social).


- Preguntes i respostes (15’). És probablement la part més 
important de la visita. Cal estar oberts a qualsevol tipus 
de pregunta. Cal intentar respondre de forma entene-
dora i clarificadora, però cal tenir present també que hi 
haurà moltes preguntes preparades, i que, per tant, cal 
contestar de forma no extensa.


- Temps perquè cada alumne empleni la seva fitxa de visita 
(i, si és possible, facin fotografies) (15’)


- Comiat (2’)
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AGRAÏMENTS 


Des de l’Oficina d’Afers Religiosos agraïm el suport de totes 
les persones i entitats que han col·laborat en l’edició d’aquests 
materials, especialment pel que fa a les comunitats que 
han revisat els textos, i a l’Església Evangèlica de Betlem 
per la fotografia de l’església evangèlica, a la Parròquia de 
Sant Martí del Clot per la fotografia de l’església catòlica, a 
Sònia Poch per la fotografia de la sinagoga, a la comunitat 
Kagyu Samye Dzong per la fotografia de la gompa budista, 
als testimonis de Jehovà de Catalunya per la fotografia de 
la sala del regne, i a Sebastián Conejo per la fotografia de 
la mesquita.
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L’ESGLÉSIA  
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DELS SANTS 
DELS  


DARRERS  
DIES


Material didàctic







ORÍGENS


L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, tam-
bé anomenats mormons, va néixer el 1830 a La Fayette, als 
Estats Units d’Amèrica, de la mà de Joseph Smith, un jove 
nord-americà que va rebre la revelació, a través de l’àngel 
Moroni, de l’existència d’un antic llibre, escrit en làmines 
d’or: el llibre de Mormó. En aquest llibre, segons els mor-
mons, es troba recollit “un altre testament de Jesucrist”, i 
a partir d’ell es basteix el cos de creences de la comunitat.


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
Els membres de l’Església de Jesucrist dels Sants dels  
Darrers Dies es consideren cristians, però diuen no pertàn-
yer a cap tradició ortodoxa, catòlica o protestant. Creuen 
que l’església mormona és la restauració de l’església ori-
ginal establerta per Jesucrist.


Segons el Llibre de Mormó, la comunitat té els seus orígens 
en les tribus d’Israel que van arribar a Amèrica l’any 600 aC. 
El llibre declara que Jesús va visitar els pobles d’Amèrica 
del Nord per predicar l’evangeli de la salvació.
 
Els mormons diuen que la seva organització constitueix el 
Regne de Déu a la Terra.


En l’adoració, els mormons creuen en un sol Déu, d’acord 
amb la descripció donada pel Llibre de Mormó; Déu, Jesu-
crist i l’Esperit Sant són tres persones separades que con-
formen la deïtat. Els tres membres de la deïtat són eterns i 
igualment divins, però tenen papers diferents.


 
ELS VALORS ÈTICS I MORALS


Els seus programes comprenen aspectes religiosos, socials 
i econòmics; el seu funcionament és de tipus cooperatiu.


Mantenen un alt nivell educacional i moral; la vida dels 
mormons es caracteritza per una ètica i una vida familiar 
molt estrictes; la pràctica de la poligàmia ha estat supri-
mida oficialment i avui els matrimonis poden demanar el 
ritual del matrimoni segellat per tota l’eternitat.


Els mormons es distingeixen de la resta de cristians per 
la seva concepció immaterial de Déu i eternal de l’ésser 
humà, l’existència d’altres divinitats, la negació del pecat 
original, la interpretació que fan de la segona vinguda de 
Jesús com a jutge universal, etc.


Són característiques dels mormons l’obligació d’evange-
litzar, l’accentuació de les manifestacions de l’Esperit Sant, 
la possibilitat d’un baptisme retroactiu per als difunts 
(cosa que explica l’enorme documentació genealògica del 
món sencer que han compilat), i l’obligació dels fidels de 
pagar la desena part del seus ingressos, que permet una 
obra social important d’assistència als pobres i una activi-
tat missionera destacada.


 
ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
La doctrina mormona estableix la revelació contínua, és a 
dir, el cànon de les Escriptures Sagrades està obert, i no 
només conté la Bíblia, sinó el Llibre de Mormó, La Doctrina 
i els Pactes, La Perla de Gran Preu, i els Articles de la Fe. 
Aquestes escriptures conformen les obres estàndards de 
l’església mormona. No obstant això, les declaracions de 
les autoritats generals, particularment de la presidència 
de l’església, són considerades com escriptures sagrades 
no canòniques. Els membres de l’església mormona ac-
cepten aquestes declaracions com a escriptura sagrada 
contemporània. 


L’ESGLÉSIA DE JESUCRIST  
DELS SANTS DELS DARRERS DIES







LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES


Els membres de l’església dediquen habitualment part del 
seu temps a l’estudi de les escriptures sagrades i a pregar; 
acostumen a celebrar setmanalment el sant sopar amb pa 
i aigua. Practiquen el dejuni durant dos àpats d’un dia al 
mes (generalment el primer diumenge de mes). No pre-
nen alcohol, te, cafè, ni qualsevol beguda que pugui resul-
tar excitant.


Les festivitats principals que commemoren els mormons 
són Nadal i Setmana Santa. Tanmateix, no duen a terme 
cap mena de ritual particular en ocasió d’aquestes diades. 
A més, dos cops l’any, durant els mesos d’abril i octubre, 
es duen a terme les conferències generals de l’Església. 
Durant aquestes conferències, l’Església retransmet un 
missatge a tot el món a través d’un canal de televisió per 
satèl·lit.


EL LLOC DE CULTE


El lloc de culte més comú dels mormons és la capella. Els 
membres de la tradició s’hi reuneixen, en petits grups, per 
a fer-hi pregàries o estudi dels textos sagrats, i un dia a la 
setmana, els diumenges, es reuneix  tota la comunitat, per 
celebrar-hi la reunió sacramental. Hi ha, però, un altre lloc 
de culte dels mormons: el temple. Així com de capelles n’hi 
ha moltes, de temples n’hi ha molt pocs, ja que es reser-
ven per a celebracions especials. De fet, a l’Estat espanyol 
sols n’hi ha un, a Madrid. Els mormons, una vegada a l’any, 
han de passar una setmana al seu temple, i per això tots els 
temples dels mormons tenen una hostatgeria per atendre 
els visitants.


Fonts: Exposició Mirades en diàleg (Associació UNESCO per al Diàleg 


Interreligiós) i Mapa de la diversitat de creences i conviccions de 


Badalona (Unescocat i Ajuntament de Badalona)
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El cristianisme és una religió revelada, que neix fa uns dos 
mil anys del judaisme i arrenca amb Jesús de Natzaret, 
reconegut pels cristians com a fill de Déu, a Judea (actual 
Palestina, Israel). 


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
       
El cristianisme és per als cristians una religió revelada, ex-
pressió de la voluntat de Déu. Neix del judaisme i comença 
amb Jesús de Natzaret, el fill de Déu, que es va fer home 
per lliurar el seu missatge.


Per als cristians, hi ha un únic Déu, omnipotent i etern. Déu 
no és un jutge, és amor infinit, és Pare i és Mare. La con-
vicció fonamental en el cristianisme és el manament de 
l’amor, que Jesús va recordar constantment al llarg de la 
seva vida.
 
També hi ha el compliment dels deu manaments revelats a 
Moisès. Una altra convicció és la construcció del Regne de 
Déu, que consisteix a fer que la justícia, la pau i la veritat 
siguin una realitat a la qual s’arriba gràcies a l’ajut de Déu.


Gràcies als apòstols, el cristianisme es va estendre ràpi-
dament per bona part de la conca mediterrània. És difí-
cil explicar com s’ho va fer aquest grup de gent humil per 
aconseguir-ho. Per això els cristians creuen que l’origen 
del cristianisme és humà i és diví, perquè sense l’ajut de 
Déu no hauria estat possible.


 
ELS VALORS ÈTICS I MORALS


L’ètica i la moral cristianes es fonamenten en les benauran-
ces del sermó de la muntanya, i també en el manament de 
l’amor. És una ètica de l’acció lliure i responsable i, per tant, 
de la consciència. Cadascun d’aquests principis, cada esglé-
sia els ha inclòs en els seus propis codis ètics, d’on han sortit 
els reglaments i els preceptes que segueixen els cristians.
 
Contràriament al que es pensa, el cristianisme és la religió 
de la gràcia, no del pecat. L’apòstol Pau va dir “allà on va 
abundar el pecat va sobreabundar la gràcia”, entesa com 
un do que ve de Déu i que sempre supera les faltes comeses 
per les persones. 
 


ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
Sense cap mena de dubte, la Bíblia és el text comú de tots 
els cristians. Creuen que és paraula revelada perquè, en-
cara que estigui escrita per persones, és paraula de Déu. 
La Bíblia està formada per nombrosos llibres agrupats en 
l’Antic Testament i el Nou Testament. L’Antic Testament 
recull l’experiència del poble d’Israel i, per als cristians, 
anuncia i prepara la vinguda de Jesús, mentre que en el 
Nou Testament la promesa de Déu  es fa realitat a través  de 
la vida i el missatge de Jesús. El Nou Testament representa 
per als cristians la plenitud de l’esperança.


A més de la Bíblia, cada corrent cristià té altres textos re-
presentatius que li són propis especialment atribuïts a 
personalitats de referència com ara, per exemple, sants, 
bisbes, teòlegs o místics. 


LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES


La pregària cristiana per antonomàsia és el Parenostre.


Els cristians tenen dos sagraments compartits, dues bene-
diccions especials i permanents que vénen de Déu: el bap-
tisme i la Cena, que també s’anomena Eucaristia o Sagrada 
Litúrgia.


LES PRINCIPALS BRANQUES


Cristianisme catòlic o romà


El catolicisme romà es distingeix per l’autoritat única que 
ve de Roma i que té el seu cap en el Papa, considerat el suc-
cessor de l’apòstol Pere.


L’Eucaristia és el centre de la fe catòlica, i els fidels hi parti-
cipen amb freqüència, especialment els diumenges. A més 
de l’eucaristia, existeixen sis sagraments més: el baptisme, 
la confirmació, el matrimoni, la penitència o reconciliació, 
la unció dels malalts i l’orde sacerdotal.


Hi ha dos temps litúrgics forts: el cicle d’Advent-Nadal i el 
de Quaresma-Pasqua.


CRISTIANISME







Les festivitats principals de la comunitat cristiana catòlica, 
a més dels diumenges, són Pasqua, Pentecosta, que varien 
de dates cada any, i Nadal, que conserva una càrrega tradi-
cional i religiosa i que se celebra el 25 de desembre. 


Cristianisme evangèlic o protestant


Les esglésies evangèliques es desenvolupen a partir de la 
Reforma protestant impulsada per Martí Luter (1483-1546) 
durant el segle XVI . El protestantisme afirma el Crist, la 
Bíblia, i la Fe com a eixos principals en la vida del creient. 
Insisteix en una teologia centrada en la gràcia lliure i so-
birana de Déu. Cadascuna d’aquestes esglésies pot tenir 
una orientació doctrinal i una forma d’organització espe-
cífiques. En la celebració religiosa dominical, o “culte”, la 
predicació té una part important, entesa com a explicació 
i actualització del text bíblic. El protestantisme contem-
pla dos sagraments: la Santa Cena, celebrada amb pa i vi, 
i entesa com a memorial de la mort de Jesús, i el bateig, 
d’infants, o d’adults segons les opcions teològiques que 
caracteritzen algunes comunitats. La celebració de Nadal 
i Pasqua és compartida per moltes de les esglésies evan-
gèliques. En canvi, no celebren les festivitats dedicades a 
la verge María ni als sants. Un altre element característic 
és que en el protestantisme només Jesucrist és considerat 
com a mitjancer entre Déu i els homes.


Cristianisme ortodox o oriental


El centre de la fe ortodoxa és la Sagrada Litúrgia; en el 
culte, l’Església ortodoxa es diferencia de la resta sobretot 
perquè crea un clima que acosta els fidels a la divinitat.


Els ortodoxos estableixen diversos sagraments, entre els 
quals cal destacar la penitència (a través de la qual es rep 
el perdó de les faltes), l’orde sacerdotal i el matrimoni.


En el corrent ortodox destaquem la devoció a les icones, 
que no només són quadres, sinó representacions de la divi-
nitat fetes per una persona creient en un acte d’inspiració 
religiosa especial.


Església Adventista del Setè Dia


En general, el terme adventista es refereix al cristià que 
creu en el retorn personal i gloriós de Jesucrist. El movi-
ment adventista va ser fundat per William Miller i Hellen 
White, a final del segle XIX, basant-se en les profecies 
bíbliques del llibre de Daniel. La Bíblia és la base comuna 
de la seva doctrina i regla de conducta, que insisteix en el 
respecte i l’observança dels deu manaments. Els adven-
tistes del setè dia bategen els adults per immersió, tenen 
l’obligació del delme (contribució del 10 %) i posen l’èmfasi 
en les profecies bíbliques. Els adventistes celebren el sant 
sopar amb pa sense llevat i suc de raïm. Tot i que no és obli-
gatori, l’Església Adventista promou el vegetarianisme en-
tre els seus seguidors. A més, és habitual que rebutgin el 
consum de te, cafè i altres productes que consideren poc 
saludables. El nom d’adventistes del setè dia prové del fet 
que celebrin el dissabte; tenen establert el dissabte com a 
dia de descans, i és també el dia en què duen a terme els 
principals actes religiosos.


EL LLOC DE CULTE


El lloc de culte tradicional dels cristians és l’església, tot  
i que segons el tipus, i la tradició cristiana, pot rebre noms 
diferents: capella, ermita, basílica, saló, etc. Segons el  
corrent cristià amb què ens trobem, l’església pot tenir ca-
racterístiques molt diferents. Així, si en la tradició ortodoxa 
les esglésies són plenes d’icones, i hi ha un espai reservat de 
la vista dels fidels per a celebrar-hi els ritus més especials, 
en el cas de les esglésies catòliques no hi ha aquest espai 
reservat, i hi trobarem escultures de personatges bíblics o 
de la tradició cristiana. En les evangèliques i adventistes, 
en canvi, veurem el lloc de culte absolutament buit de cap 
mena d’imatge religiosa, i tan sols hi trobarem alguna creu 
i alguna cita bíblica.


Fonts: Exposició Mirades en diàleg (Associació UNESCO per al Diàleg 


Interreligiós), Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Badalona 


(Unescocat i Ajuntament de Badalona) i Església Protestant Barcelona-


Centre.
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Trobem els orígens del budisme a l’Índia, fa aproximada-
ment uns 2.600 anys, en la figura del Buda Shakyamuni. 
Ell era un príncep, anomenat Siddharta Gautama que, en 
veure els sofriments del seu voltant, va decidir buscar el 
camí d’alliberament que li permetés assolir la plenitud. El 
Buda Shakyamuni no va pretendre crear una nova religió, 
sinó que va presentar un camí d’alliberament diferent al 
que es coneixia fins aleshores amb l’hinduisme. Es tracta 
d’un camí basat en l’experiència, un camí no dogmàtic, que 
explica quina forma de vida cal que seguim per alliberar-
nos del sofriment. Aquesta és l’essència del missatge que el 
Buda va descobrir amb la pròpia experiència i que després 
va transmetre als altres. Primer es va difondre pel subcon-
tinent indi i posteriorment irradià per tot l’Orient.


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
Segons el budisme, tots els éssers tenim una naturalesa 
que és essencialment pura, però a causa d’una mala inter-
pretació de la realitat ens identifiquem amb un ego, una 
entitat separada o inherent. D’aquesta mala interpreta-
ció o il·lusió en sorgeixen dues tendències: l’aferrament i 
l’aversió, les quals generen tota mena d’actituds i accions 
destructives que són la causa de tots els patiments. L’arrel 
del problema és, doncs, una percepció dualista de la reali-
tat i el nostre objectiu és sortir d’aquest error i reconèixer 
la nostra naturalesa essencialment harmònica i pura que 
ens durà a la plenitud de l’ésser.


El camí que ofereix el budisme no és revelat, sinó que es 
basa en l’experiència. Cadascú intenta trobar-lo per ell 
mateix, utilitzant els ensenyaments dels mestres. El bu-
disme, lluny de ser una tradició individualista, vol provocar 
una revolució a l’interior de cadascú per construir una so-
cietat il·luminada, harmònica. De fet, en el budisme maha-
yana l’objectiu del bodhisattva és l’alliberament de tots els 
éssers.


 


ELS VALORS ÈTICS I MORALS


Els valors budistes es fonamenten en una moral o ètica na-
turals que distingeixen entre aquelles accions —de pensa-
ment, paraula o obra— que ens causen sofriment i les que 
no. Les accions positives són les que ens provoquen benes-
tar a nosaltres mateixos i també als altres, que ens apropen 
a la nostra naturalesa harmònica i en plenitud. 


Els monjos segueixen una ètica més matisada que els laics, 
encara que en essència és la mateixa. La que és comuna a 
tothom intenta evitar cinc accions que causen dolor, i per 
tant recomana no matar éssers vius, no robar, no mentir, 
evitar prendre substàncies que alterin el control mental i 
evitar una pràctica sexual incorrecta. Aquests són els pre-
ceptes ètics fonamentals budistes.
 


ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
El cànon budista es compon de dos tipus de textos: els sutra 
i els shastra. Els sutra són la recopilació dels ensenyaments 
directes del Buda. Es divideixen en tres grups, que reben el 
nom de Tripitaka (‘tres cistells’) i recullen els tres ensinis-
traments o ensenyaments principals del budisme: l’ètica, 
la concentració i la saviesa. Els shastra són els comentaris 
dels textos del Buda fets pels seus deixebles. Podem citar 
també els tantra, que expliquen els ensenyaments i mèto-
des de ioga tàntric.


LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES


La manifestació externa del budisme varia molt segons la 
tradició i el país on es practica, ja que s’adapta a cada cultu-
ra preservant-ne l’essència. Malgrat tot, se solen practicar 
uns rituals comuns amb oracions i meditacions.


A més de la pràctica quotidiana, els laics, els dies de lluna 
plena, es dediquen més intensament a la pràctica, respec-
ten alguns dels preceptes propis dels monjos i es reuneixen 
per pregar amb altres practicants. Com a pràctiques ha-
bituals de la congregació dels monjos hi ha la purificació 
mensual per renovar els vots i el recés de les pluges. En el 
budisme tàntric hi ha uns rituals més complexos lligats a 
les pràctiques iòguiques. 
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Com a laics o com a monjos, cadascú segueix la seva sad-
hana, la seva pràctica personal que inclou oracions i medi-
tacions quotidianes. Ocasionalment es fan recessos per a 
dedicar-se intensivament a la meditació. 


Les tres pràctiques essencials budistes són els ensinistra-
ments en ètica, en concentració i en saviesa. En el budisme 
mahayana es practica una forma més ampliada d’aquests 
ensinistraments, anomenada les sis perfeccions, que in-
clou la generositat, la perseverança i la tolerància. En el cas 
del budisme tàntric s’inclouen formes de ioga amb deïtats 
—arquetips meditacionals que representen qualitats de la 
ment en plenitud— i recitació de mantra, entre altres pràc-
tiques de ioga mental. 


La meditació és la pràctica comuna a tots els budistes. Té 
dos aspectes, el de la concentració i el de la reflexió. El pri-
mer serveix per asserenar la ment i desenvolupar la capa-
citat d’atenció i concentració, mentre que l’altre desenvo-
lupa la saviesa del coneixement.


LES PRINCIPALS BRANQUES 


Podem parlar de dos corrents en la aquesta tradició: 
l’hinayana i el mahayana. L’hinayana és un camí 
d’alliberament personal que mostra com acabar amb 
el propi patiment per arribar a l’estat del nirvana. S’ha 
establert bàsicament als països del sud-est asiàtic. El 
budisme hinayana va ser el predominant en els primers 
moments del budisme, mentre que posteriorment es va 
desenvolupar el corrent mahayana. 


Així com l’ideal de l’hinayana és convertir-se en un arhat, 
una persona que renuncia al patiment i les seves causes, 
el del mahayana és convertir-se en un bodhisattva, un 
ésser que no tan sols està preocupat per la seva felicitat 
sinó que busca l’alliberament de tots els éssers i els 
ajuda a aconseguir-lo. La motivació de l’un i de l’altre és 
diferent. El resultat de la pràctica del camí mahayana és la 
plenitud de l’ésser, que rep el nom de budeïtat, despertar 
o il·luminació. El corrent mahayana s’instal·la als països del 
nord d’Àsia.


Dins del mahayana podem distingir dues branques: d’una 
banda el budisme sutrayana i de l’altra el tantrayana. El camí 
del tantrayana és més complex, i utilitza mètodes de ioga 
per transformar les energies de la persona i aconseguir la 
budeïtat o la pròpia plenitud i beneficiar els altres.


Cal destacar el Tibet com una regió on s’han conservat, 
de manera integrada, les diferents formes de budisme. 
És també l’únic lloc on s’ha preservat totalment la branca 
tantrayana.


EL LLOC DE CULTE


El budisme és una tradició religiosa molt diversa, i això fa 
que també siguin diversos els seus tipus de lloc de culte (i 
que, en molts casos, no puguem parlar estrictament de 
“culte”). Així, en el budisme mahayana, hi trobem el budis-
me japonès, on el lloc de culte més comú és el dojo, un espai 
molt senzill, pensat per a dur-hi a terme les meditacions 
pròpies del zen; sovint el lloc de culte és tan sols una sala 
de conferències, entenent que la meditació la fa cadascú a 
casa seva. En el budisme vajrayana, també conegut com a 
budisme tibetà, en canvi, la presència d’elements màgics 
fa que les seves pràctiques religioses no es facin amb la so-
brietat del budisme zen, i el seu lloc de culte, el gompa, és 
un espai on hi ha imatges de buda, així com la presència de 
diversos elements necessaris per al seu tipus de meditació 
i pregària.
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L’ISLAM


ORÍGENS


Hi ha dues maneres d’explicar els orígens de l’islam. Des 
d’un punt de vista simbòlic, l’islam ha existit sempre per-
què representa el diàleg etern entre la divinitat i la huma-
nitat a través de diferents profetes. Històricament, però, 
comença a partir del segle VII amb la revelació de l’Alcorà, 
el llibre sagrat, al profeta Muhàmmad. Ell va rebre la reve-
lació de l’Alcorà i va transmetre el seu missatge. Conside-
rem que Muhàmmad és el primer musulmà, històricament 
parlant, i el darrer profeta. En essència, en ell hi ha tots els 
profetes.


L’islam, com a comunitat, sorgeix més endavant, quan un 
grup de persones que seguien els ensenyaments de Mu-
hàmmad emigren de la Meca cap a Medina i es configuren 
com a comunitat, entesa com l’embrió d’una nova fe, d’una 
nova civilització i d’una nova cultura.


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
El concepte fonamental a partir del qual s’articula l’islam 
és el que s’anomena tawhid. El tawhid es refereix a la uni-
tat i la unicitat d’Al·là (Déu és U i és Únic), que considera 
que Al·là és una sola força que abasta tota l’existència. Els 
musulmans creuen que sempre hi ha hagut un diàleg entre 
Al·là i la humanitat mitjançant els profetes.


La segona convicció fonamental és que Muhàmmad en-
globa totes les profecies, representa tots els profetes que hi 
ha hagut al llarg de la història. També creuen en els llibres,   
que  han  estat missatges divins revelats a la humanitat, 
com la Torà o els Evangelis; en els profetes d’Al·là, com Mu-
hàmmad i tots els anteriors, com Moisès o Jesús; en el dia 
de la retribució, en el qual tothom passa comptes de què ha 
fet d’aquest regal que és la vida; i finalment creuen que tot 
és un decret diví, voluntat d’Al·là.


Totes aquestes conviccions a la pràctica es tradueixen, tal 
com va dir Muhàmmad, en “adorar Al·là com si el veiessis, 
perquè encara que tu no el vegis, Ell sí que et veu”. La vida 
del musulmà, tots els aspectes del seu ser i estar en el món, 
són una manifestació total de la seva fe.


 


ELS VALORS ÈTICS I MORALS


Un mestre sufí, anomenat Maulanà Rumí, explica quin ha 
de ser el tarannà de les persones musulmanes: “Ens hem 
de mostrar tal com som i hem de ser tal com ens mostrem”. 
Hi ha quatre creences que marquen tota l’ètica i la moral 
del musulmà: la unicitat d’Al·là; el respecte a tota la crea-
ció, per tal com és obra i regal de Déu; la dignitat de la con-
dició humana; i la demanda i exigència de justícia.
 


ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
Podem definir l’islam com una tradició espiritual, com una 
cultura i com una civilització fonamentades en un llibre: 
l’Alcorà. L’Alcorà és paraula revelada, paraula d’Al·là. 
Muhàmmad en va ser el transmissor, no pas autor. Per 
als musulmans és important no únicament la comprensió 
literal i simbòlica del text, sinó també deixar-se encisar per 
la seva sonoritat per amarar-se del perfum de la Paraula 
divina. Per això l’Alcorà se salmodia, se’n fa una recitació.


Per als musulmans, a més, les paraules del profeta, els 
seus consells, els seus actes, també són molt importants. 
Es troben recollits en la sunna o tradició profètica, que 
és com una mena d’Alcorà vivent. L’exemple del profeta 
constitueix una font de comprensió de l’Alcorà.


Una característica interessant de la tradició islàmica és la 
interpretació dels textos. Per als musulmans és important 
mantenir una reflexió permanent que vagi de les fonts 
dels textos a la realitat i de la realitat a les fonts, gràcies 
a una dinàmica constant d’adaptació. Aquest esforç 
d’interpretació s’anomena ijtihad i és cabdal en tots els 
processos d’inculturació de la fe islàmica.







EL LLOC DE CULTE


El principal lloc de culte en l’islam és la mesquita, per bé 
que, com que la prescripció de les cinc pregàries diàries 
seria molt complicada si s’haguessin de fer sempre en un 
lloc de culte, és molt habitual que el musulmà faci la major 
part de les seves pregàries fora de la mesquita, bé a casa, 
bé en algun espai recollit (a la feina, a l’escola, a la vora 
d’un camí, etc.).


La mesquita és el lloc de culte en l’islam, i la seva estructura 
respon a les necessitats de la pregària islàmica. Les seves 
parts principals són: la font de les ablucions, per a fer-se el 
rentat ritual previ a la pregària, el mihrab, que és el lloc on 
es desa l’Alcorà, i que marca la qibla (la direcció a la Meca, 
vers on han de resar els fidels) i el minbar, que és el púlpit 
des d’on es pronuncia el sermó. Perquè una mesquita 
sigui completa, a més, hi ha d’haver un minaret, des d’on 
cridar els fidels a l’oració. La dificultat de construir-los en 
les ciutats on l’islam no és tradicional, fa que normalment 
aquest element no hi sigui present.
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El judaisme té diversos orígens. Un és l’origen bíblic que 
ve del patriarca Abraham, del qual els jueus són descen-
dents, i amb qui va començar el monoteisme. Un segon 
origen el trobem en Moisès i la revelació de la Torà, el llibre 
sagrat, que inclou el sistema de vida i els manaments que 
segueixen. 


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
Els jueus tenen una convicció fonamental respecte a Déu: 
és impossible representar-lo, veure’l, tocar-lo o definir-lo. 
Déu es resisteix a qualsevol definició. D’ell només en saben 
el que no és. A més, tenen la certesa que hi ha un únic Déu.


Una altra afirmació molt clara en el judaisme és que sa-
ben què els demana Déu. Els demana que la seva conducta 
diària sigui exemplar i que demostri el valor de les seves 
creences. Creure en Ell pot ser irrellevant, ja que el que és 
important és seguir una conducta ètica segons els princi-
pis divins.


 
ELS VALORS ÈTICS I MORALS


La pretensió de la Torà és que totes les persones siguin 
santes. Això implica diverses coses: estimar el proïsme; no 
oprimir l’estranger; reconèixer que tots els éssers humans 
són creats a imatge de Déu i que cal respectar-los; i que 
tota vida és sagrada i, per això, fins i tot el menjar ha de 
rebre un tractament especial.
 


ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
Hi ha milers de textos religiosos en el judaisme. Alguns 
d’ells són la Torà, la Mixnà, el Talmud o la Midraix. La Torà és 
el relat de l’origen i la constitució del poble jueu. També re-
cull els principis i les pràctiques bàsiques de la vida jueva. 
La Mixnà és un codi de pràctica jueva del segle II. El Talmud 
és el comentari i l’ampliació de l’estil de vida jueu descrit 
en la Mixnà, fruit de debats i comentaris de les comunitats 
jueves al llarg de centenars d’anys. Finalment, la Midraix 
és la interpretació lliure i al·legòrica de la vida jueva i dels 
mateixos textos. 


També es considera importants textos d’altres pensadors 
jueus com Maimònides o altres pensadors contempora-
nis. Tots els llibres són, en el fons, el resultat de la trobada 
d’Israel amb Déu. La interpretació dels textos és tan im-
portant com els mateixos textos, i la lectura ha d’anar lliga-
da a la interpretació.


LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES


La tradició jueva estableix tres moments d’oració cada dia: 
al matí, a la tarda i a la nit. Bàsicament són moments de 
meditació, de reflexió sobre el seu comportament quotidià, 
i de preocupació pel benestar de la societat. Té un vessant 
individual i un de col·lectiu. Per això, tant es poden fer les 
pregàries individualment com en comunitat, tot i que es 
recomana que es comparteixin.


Totes les pràctiques jueves les pot seguir qualsevol jueu. No 
hi ha ritus que requereixin persones que hagin rebut una 
investidura especial.  


Hi ha pràctiques jueves associades al cicle de la vida, com 
la circumcisió, que es practica en el moment del naixement 
(vuit dies després), o la bar-mitzvà que se celebra als 13 
anys, a l’inici de l’edat adulta. També hi ha un cicle anual 
lligat al calendari jueu que inclou celebracions i comme-
moracions de moments especials de la història jueva, com 
la Pesah, que recorda la sortida d’Egipte, o el sàbat, que és 
el dia festiu de la setmana. Finalment hi ha un tercer cicle, 
el cicle diari, que inclou des de pràctiques lligades al men-
jar fins a l’estudi, una de les tasques principals jueves, o la 
pràctica de la justícia social.


ELS CORRENTS 


Com en qualsevol tradició viva, en el judaisme sorgeixen 
diferents corrents. Es tracta d’una religió més pràctica 
que dogmàtica, i la forma de vida i el pensament jueus 
s’han anat desenvolupant en moltes direccions. Diferen-
ciem dues tradicions segons la seva procedència: la sefar-
dita i l’asquenasita. La sefardita procedeix de la península 
Ibèrica i s’ha estès pels països del sud de la Mediterrània, 
mentre que l’asquenasita procedeix d’Europa central i de 
França. Avui, ambdues tradicions s’han escampat arreu. 
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Alguns dels jueus creuen que ser jueu és mantenir una vida 
religiosa tal i com està registrada en els codis de fa cen-
tenars d’anys; s’anomenen ortodoxos. Altres creuen que 
la religió i la cultura estan lligades. Per a ells, el judaisme 
és una manera de viure dissenyada en funció d’uns valors 
ètics fonamentals; són els jueus progressistes o liberals. 
També hi ha jueus que creuen que la seva identitat ve de-
terminada per un país, una terra i una llengua; reben el 
nom de sionistes. Finalment hi ha altres jueus que creuen 
que el judaisme és una cultura com qualsevol altra que no 
implica seguir una religió ni pertànyer a una nacionalitat. 
Per tant, els jueus no són només religiosos, sinó que la seva 
identitat també és cultural, ètnica i nacional, entre altres 
coses. 


EL LLOC DE CULTE


El lloc de culte dels jueus és la sinagoga. Després de la 
destrucció del temple de Jerusalem l’any 70 dC., els jueus 
tingueren com a lloc de culte i de reunió la sinagoga, que 
en grec significa “assemblea”, i que en hebreu s’anomena 
knesset, que és també com s’anomena el parlament israe-
lià. Ja veiem que la sinagoga, per tant, és principalment un 
punt de trobada dels jueus.


L’espai més important de la sinagoga és el tabernacle, un 
armari on es guarda la Torà, el llibre sagrat del judaisme, 
enquadernat tradicionalment en forma de rotlle. Davant 
del tabernacle, una llum perpètua (normalment una es-
pelma) recorda la flama perpètua de l’antic temple de 
Jerusalem. Al costat, trobem una taula per a dipositar-hi 
la Torà per a ser llegida pel rabí (amb la destrucció del 
temple, el judaisme deixà de tenir sacerdots, i passà a te-
nir rabins, que vol dir “mestre”). En les sinagogues tradi-
cionals, l’espai per als fidels es divideix en dues parts: la 
planta baixa per als homes, i la planta superior, en forma 
de balcó, per a les dones.
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El naixement de la confessió religiosa dels testimonis de 
Jehovà es va produir el 1870, als Estats Units d’Amèrica. En 
aquell moment, Charles Russell, un predicador adventista, 
creà el que s’anomenà “Estudiants de la Bíblia”, un grup 
de persones que es trobaven en “classes” per a estudiar 
la Bíblia, i revisar ensenyances com la de l’inmortalitat de 
l´ànima, el torment etern després de la mort, i la trinitat 
entre d’altres. Ells entenien que la seva característica pri-
mordial era l’aplicació literal del text  bíblic, tal i com es feia 
en les primeres congregacions cristianes, i fins la mort de 
darrer apòstol, Joan,  cap a l’any 100 d.C. El 1916 el grup 
passà a anomenar-se com el coneixem avui, basant-se 
en Isaïes 43: 10-12, i des de 1879 el grup publica la revista 
“Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence”, ac-
tualment  coneguda com “La Atalaya”.


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
Els testimonis creuen en un Déu únic, Jehovà, però rebut-
gen la doctrina de la Trinitat. Creuen que Jesucrist és la 
primera criatura angèlica creada per Déu, superior a les 
altres i que l’Esperit Sant és només la força activa imper-
sonal de Déu. Creuen també que Satanàs lluita contra els 
creients.


Proclamen el retorn de Crist, com a rei, amb l’objectiu 
d’assumir el govern de la Terra i retornar al propòsit ori-
ginal de Déu. Defensen, també, que l’odi, les guerres, la 
fam, les malalties i les catàstrofes naturals, entre d’altres 
signes, són mostres que indiquen que estem vivint en els 
“últims dies” de l’ordre de coses actual.


Els testimonis rebutgen l’existència d’un infern de turment, 
el càstig pel pecat és la mort eterna i la no existència.


 


ELS VALORS ÈTICS I MORALS


L’eix central de la vida dels testimonis és servir a Déu, amb 
puresa espiritual, moral, mental, física i de paraula; s’han 
d’allunyar de tot el que Déu condemna (com la mentida, el 
robatori, la violència i l’immoralitat).


El matrimoni, la família i l’educació dels fills són essencials 
per als testimonis; tenen un estil de vida senzill i fan una 
lectura literal de la Bíblia (per exemple,  rebutgen l’absorció 
de sang i, per tant, les transfusions sanguínies, perquè no 
respecten un manament de la Bíblia, que es troba en Fets 
dels apòstols, 15: 1-41).


Tampoc no prenen part en el que anomenen les lluites 
d’aquest món, tant és així que rebutgen, per exemple, el 
servei militar, o la participació en política (de fet, els testi-
monis foren els primers objectors de consciència al servei 
militar, durant la dictadura franquista, i, durant el règim 
nazi alemany, aquesta actitud els comportà la deportació 
als camps d’extermini).


Un dels manaments dels testimonis és el de donar testi-
moni de la seva fe per ajudar el pròxim a conèixer la veritat 
per poder tenir salvació; per això practiquen el proselitis-
me actiu, sense cap mena de discriminació.


 


ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
Els testimonis tenen un respecte molt especial per la Bíblia 
i la prenen com a guia per a tots els aspectes de la seva 
vida. No en va, tenen una traducció pròpia de la Bíblia: la 
Versió del Nou Món de les Sagrades Escriptures, que tenen 
traduïda a molts idiomes, però encara no al català. També 
editen i distribueixen gratuïtament bíblies i d’altres publi-
cacions, com a part d’una obra mundial d’educació bíblica.


Els testimonis fan visites de casa en casa per predicar, i 
quan una persona s’interessa per la veritat bíblica que pre-
senten, ofereixen estudis gratuïts de les Escriptures.


TESTIMONIS CRISTIANS  
DE JEHOVÀ







LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES


La majoria de les congregacions dels testimonis de Jehovà 
es reuneixen tres vegades a la setmana, i tots els interes-
sats estan convidats a participar en qualsevol d’aquestes 
reunions. L’ensenyament que s’imparteix es basa en la Bí-
blia. Les trobades comencen i acaben amb una pregària, i 
no es fan col·lectes.


La majoria de les congregacions celebren la seves reunions 
en una Sala del Regne, en general es tracta d’un edifici sen-
zill edificat per testimonis voluntaris. En aquest lloc no hi 
ha imatges ni crucifixos, i se n’assumeixen les despeses 
mitjançant donatius voluntaris i anònims.


A cada congregació hi ha “els ancians” o “superintendents” 
encarregats  de  l’ensenyament, amb  l’ajuda  dels “servents 
ministerials”. Cap d’ells, però, no està per sobre de la resta 
de la congregació: no tenen cap títol especial, ni vesteixen 
de forma distinta dels altres; tampoc ningú no rep cap sa-
lari per la feina que pugui fer a la congregació.


Anualment, els testimonis celebren congressos multitu-
dinaris on es reuneixen moltes congregacions locals per 
escoltar programes especials d’instrucció bíblica, també 
s’aprofiten aquestes trobades per batejar les persones 
que, havent assumit uns mínims coneixements bíblics, de-
cideixen voluntàriament entrar a formar part de la comu-
nitat.


La pregària és part de l’adoració dels testimonis de Je-
hovà. Oren únicament a Jehovà Déu i en el nom de Jesús, 
marcant així el respecte a la posició de Crist i la seva fe en 
el seu sacrifici per rescatar-nos.


EL LLOC DE CULTE


El lloc de culte dels testimonis de Jehovà és la sala o saló 
del Regne. S’hi troben diverses vegades a la setmana per 
a estudiar la Bíblia, amb el suport de les reflexions teolò-
giques de les publicacions pròpies dels testimonis. L’espai 
on es fan les reunions és molt sobri: igual que les esglésies 
protestants, no té cap mena d’imatge religiosa, però en el 
cas dels testimonis, a més, no hi ha cap creu. Hi ha, això sí, 
una cita bíblica, el “text de l’any”, que es canvia anualment, 
i que és igual a tots els salons del Regne que hi ha a tot el 
món. 


Fonts: Exposició Mirades en diàleg (Associació UNESCO per al Diàleg 


Interreligiós), Mapa de la diversitat de creences i conviccions de 


Badalona (Unescocat i Ajuntament de Badalona) i Secció d’Informació 


Pública dels Testimonis Cristians de Jehovà.
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Formulari de sol�licitud d’activitat 


 


 


 


 


 


 


DADES DEL CENTRE EDUCATIU 
(a omplir per l’escola) 


Nom:  


Adreça:  


Telèfon:  


Adreça electrònica:  


Pàgina web:  


Districte:  


 


 


Professor/a 
responsable de 
l’activitat: 


 


Telèfon:  


Adreça electrònica:  


 


 


Curs:  


Nombre d’alumnes 
participants: 


 


Nombre professors/es 
acompanyants: 


 


 


 


Data de l’activitat:  


Horari de l’activitat:  


 


 


 


 Quines comunitats 
voleu visitar? 


 







 
Dades a omplir per l’OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS 


 


 


 
GRUP 1 


 


Nom de la comunitat: 
 
 


Nom de la comunitat: 
 
 


Tradició religiosa/espiritual: 
 
 


Tradició religiosa/espiritual: 
 
 


Adreça: 
 
 


Adreça: 
 
 


Horari de visita: 
 
 


Horari de visita: 
 
 


 


 
GRUP 2 


 


Nom de la comunitat: 
 
 


Nom de la comunitat: 
 
 


Tradició religiosa/espiritual: 
 
 


Tradició religiosa/espiritual: 
 
 


Adreça: 
 
 


Adreça: 
 
 


Horari de visita: 
 
 


Horari de visita: 
 
 


 


 
GRUP 3 


 


Nom de la comunitat: 
 
 


Nom de la comunitat: 
 
 


Tradició religiosa/espiritual: 
 
 


Tradició religiosa/espiritual: 
 
 


Adreça: 
 
 


Adreça: 
 
 


Horari de visita: 
 
 


Horari de visita: 
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Material didàctic







ORÍGENS


Aquesta religió té els orígens en el primer mestre, el Guru 
Nanak, nascut el 1469 a la regió índia del Punjab. Ell va 
predicar un missatge de germanor universal, de rectitud, 
de justícia i de devoció a un Déu únic, enmig d’una realitat 
marcada per les tensions. Va viatjar per tota l’Índia diri-
gint-se a homes i dones de totes les castes, rebutjant les 
injustícies i la hipocresia. El Guru Nanak va establir les ba-
ses del dharma sikh, però l’estructura completa es va anar 
forjant gràcies als deu gurus successors. 


Els sikhs sovint han estat perseguits i massacrats. Sempre 
han fet tot el possible per defensar les seves creences i això 
els ha donat fama de guerrers, però el missatge de la seva 
religió té un esperit pacífic i conciliador.


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
El Gurú Nanak va predicar un missatge de germanor uni-
versal, de rectitud, de justícia i de devoció a un Déu únic, a 
homes i dones de totes les castes, rebutjant les injustícies i 
la hipocresia. La religió sikh és contrària al sistema de cas-
tes.


Els sikhs creuen en un Déu únic venerat per totes les re-
ligions 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.


Segons els sikhs, és impossible definir Déu, no té cap forma 
concreta; per descriure’l cal admetre la impossibilitat de 
definir-lo. Així, ha rebut molts noms, entre els quals hi ha 
Sat Kartar , el Veritable Creador, o Ek Onkar, l’Únic Creador 
de la Creació.


El Guru Nanak va ensenyar que la voluntat supera el fata-
lisme i la predestinació, que podem desenvolupar la nostra 
bondat, i que les persones tenim cos i ànima: quan morim, 
l’ànima va al país de Déu i el cos perd tot el seu valor.


 


ELS VALORS ÈTICS I MORALS


Els sikhs treballen per seguir una vida de rectitud. Un dels 
seus principis és treballar honradament, guanyant-se el 
pa amb la pròpia suor, per ser un exemple per a la famí-
lia 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 hospi-
talitat gratuïts.
 
El tercer guru va ser el precursor de la igualtat entre ho-
mes i dones. Va fer per tal que les dones ocupessin, per pri-
mera vegada a l’Índia, càrrecs espirituals destacats. Des de 
sempre, els sikhs han cregut en la igualtat entre totes les 
persones, ja que consideren que ningú no és superior a un 
altre. Això també els ha dut a establir la igualtat entre reli-
gions i la igualtat entre castes.


Donen molta importància a la vida de família, més que 
no pas a l’ascetisme, i valoren molt la vida en comunitat i 
l’esperit de servei als altres.


 
ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
Tenen un únic text sagrat, el Guru Granth Sahib. Després de 
la mort del desè guru es va establir que ja no hi hauria més 
successors i que el llibre seria el mestre, el pilar de la reli-
gió, ja que el text recull els ensenyaments de tots els gurus, 
missatgers de Déu, i conté tota la doctrina sikh.
 
Sovint, els ensenyaments es transmeten mitjançant cants 
inspirats i aquests himnes formen part de les escriptures 
sagrades. El Guru Angad va crear una llengua senzilla de 
llegir i de comprendre, el gurmukhi, perquè tothom po-
gués accedir als textos sagrats.


SIKHISME







LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES


Quan els sikhs beuen l’amrit o nèctar es comprometen fer-
mament a seguir els ensenyaments dels gurus. Aleshores 
els homes reben el nom de singh , que significa ‘lleó’, i les 
dones kaur, que vol dir ‘princesa’. A partir d’aquest mo-
ment segueixen el manament de les cinc k , que consisteix 
a dur els cabells i la barba sense tallar i cobrir-se amb un 
turbant, com a símbol de respecte al Creador (kesh); por-
tar una pinta de fusta, per tenir cura del seu cos (kangaa); 
una daga, com a compromís de defensa dels humils, els 
dèbils i els innocents (kirpaan); un braçalet d’acer, sím-
bol de les anelles d’una mateixa cadena que els uneix amb 
la Veritat (karaa), i roba interior especial, per respecte a 
l’energia procreadora (katcheraa). Aquests requisits els 
ajuden a recordar que durant tot el dia han de comportar-
se com a sikhs .
 
Un dels tres principis que segueixen, a més del treball hon-
rat i l’ajut als necessitats, és la pregària. Cada matí es lle-
ven abans de l’alba, es renten per purificar-se i durant una 
llarga estona mediten el nom de Déu (Naam) per fer-se 
vibrar per dins, i llegeixen els textos sagrats. Aquesta me-
ditació la practiquen tot el dia. Abans de sopar també fan 
una pregària i abans d’anar a dormir recorden una vegada 
més el nom de Déu, reflexionen sobre tot allò que han fet, 
donant gràcies i demanant un nou dia.


Cada diumenge es trobem al gurdwara , el temple on hi ha 
el tron que conté les escriptures. A les cases sikh també hi 
sol haver un petit espai amb el text sagrat, davant del qual 
fan les pregàries. Al temple llegeixen el Guru Granth Sahib, 
canten cants religiosos i comparteixen un dinar gratuït 
amb tothom qui ho vulgui.


EL LLOC DE CULTE


El lloc de culte dels sikhs és el gurdwara. De fet, però, la raó 
principal de l’existència d’un gurdwara no és el culte en sí, 
sinó el fet de ser el lloc on es guarda el Guru Granth Sahib. 
Així, si en les tradicions monoteistes occidentals (judaisme, 
islam, cristianisme), són els llocs de culte els que tenen el 
llibre, en la religió sikh són els llibres els que tenen lloc de 
culte.


El gurdwara es divideix en tres estances: la primera, que és 
on els sikhs hi preguen, és el lloc on s’exposa el Guru Granth 
Sahib durant el dia, situat sobre un altar. La segona, que 
és un espai reservat, és on es col·loca el llibre durant la nit, 
amagat de la vista dels visitants. I la tercera, finalment, és 
la cuina menjador, on els sikhs celebren els àpats rituals. 


Fonts: Exposició Mirades en diàleg (Associació UNESCO per al Diàleg In-


terreligiós) i Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Badalona 


(Unescocat i Ajuntament de Badalona)
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LLOCS DE CULTE, ESPAIS PER DESCOBRIR 
Fitxa  d’avaluació de l’activitat 


 


 
 


 


Escola:  


Nombre d’alumnes participants:  


Curs:  


Data de la visita:  


Comunitats visitades: 


1. 
2. 
3. 
4. 


 
 


 


VALORACIÓ GENERAL:  Gens Poc Suficient Bé Molt bé 


Material didàctic      


Visites      


Contingut      


Metodologia      


Aprofitament de l’activitat      


Integració de l’activitat en el currículum      


OBSERVACIONS: 
 
 
 


SOBRE LA PROPOSTA DIDÀCTICA: Gens Poc Suficient Bé Molt bé 


És adequat el tipus d’informació que ofereix el 
dossier de la proposta didàctica? 


     


És adequada la quantitat d’informació que 
ofereix el dossier de la proposta didàctica? 


     


És adequada la durada del conjunt d’activitats 
proposades? 


     


El vocabulari, és adequat al nivell de l’alumnat?      


Són útils els recursos que ofereix la proposta 
(plànol del districte, informació sobre les 
religions, bibliografia, pàgines web)? 


     


Són clares les indicacions?      


Permet el tractament de la diversitat?      


OBSERVACIONS: 
 
 
 







 


 
SOBRE LES VISITES: 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


COMUNITAT 1: (Nom) Gens Poc Suficient Bé Molt bé 


Ha esta bona l’acollida?      


Ha estat suficient la durada de la visita?      


Han estat adequades les explicacions rebudes?      


Ha estat útil el material de suport?      


OBSERVACIONS: 
 
 
 


COMUNITAT 2: (Nom) Gens Poc Suficient Bé Molt bé 


Ha esta bona l’acollida?      


Ha estat suficient la durada de la visita?      


Han estat adequades les explicacions rebudes?      


Ha estat útil el material de suport?      


OBSERVACIONS: 
 
 
 


COMUNITAT 3: (Nom) Gens Poc Suficient Bé Molt bé 


Ha esta bona l’acollida?      


Ha estat suficient la durada de la visita?      


Han estat adequades les explicacions rebudes?      


Ha estat útil el material de suport?      


OBSERVACIONS: 
 
 
 


COMUNITAT 4: (Nom) Gens Poc Suficient Bé Molt bé 


Ha esta bona l’acollida?      


Ha estat suficient la durada de la visita?      


Han estat adequades les explicacions rebudes?      


Ha estat útil el material de suport?      


OBSERVACIONS: 
 
 
 







 


 
 


 
QUINS ASPECTES CONSIDEREU QUE HAN ESTAT MÉS POSITIUS? 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


QUINS ASPECTES CONSIDEREU QUE CALDRIA MILLORAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Des de l’OAR us agraïm que ens feu arribar les vostres valoracions, ja que això ens 
permetrà adaptar millor la nostra oferta a les vostres necessitats i interessos pedagògics  


SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT:  Gens Poc Suficient Bé Molt bé 


Han connectat amb l’activitat?      


Han participat?      


Han descobert coses que desconeixien?      


OBSERVACIONS: 
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HINDUISME


ORÍGENS


Hinduisme és el nom amb què, des d’Occident, s’anomena 
el conjunt de creences i filosofies del territori de l’Índia, 
i  que tenen en comú unes bases doctrinals similars, i uns 
mateixos textos sagrats. Podem assenyalar tres grups a 
partir dels quals sorgeix l’hinduisme. Per una banda, el 
dels dràvides, la cultura autòctona més antiga de l’Índia, 
que es trobava al sud. Per una altra, el grup del nord que 
coneixem amb el nom de civilització de la vall de l’Indus. 
Finalment, el grup dels aris que van envair l’Índia. 


LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
La primera convicció fonamental és la creença en una 
Realitat Absoluta, en una Consciència Infinita, que rep el 
nom de Brahman. Algunes escoles el conceben com un déu 
personal, amb consciència, amor, llibertat i compassió, 
però d’altres prefereixen dir que és una realitat imperso-
nal o transpersonal, que forma part de l’ésser humà i n’és 
l’essència. Molts hindús també creuen que en les persones 
existeix una part espiritual eterna, l’atman, entesa com 
una porció de l’Absolut.


En l’hinduisme es representa i s’anomena Déu de moltes 
maneres, destacant-ne aspectes diferents. Entre les divi-
nitats més conegudes destaquen Brahma (l’aspecte crea-
dor de Déu), Vixnu (l’aspecte conservador) i Xiva (l’aspecte 
destructor).


Els hinduistes, en general, creuen en els renaixements o 
reencarnacions de l’ésser humà, que li permeten assolir 
l’alliberament o mokhsa, la plenitud. Així, l’essència perso-
nal de l’ésser humà o atman s’encarna en diversos cossos 
en diferents moments i llocs. Aquestes vides successives 
tenen la finalitat de portar a l’alliberament o unió amb 
Brahman que trenca aquest cicle de reencarnacions.


Per als hinduistes existeix un ordre moral en l’univers, una 
harmonia, que anomenen dharma. El dharma ve regit per 
la llei del karma, que es refereix al fet que qualsevol acció 
que fem, tant física com emocional o mental, genera una 
determinada reacció. Moltes coses que ens succeeixen en el 
present tenen relació amb accions que hem fet en el pas-
sat. En cap cas s’ha d’entendre això com una postura fata-
lista o una limitació de la llibertat.


En l’hinduisme tradicional el sistema de castes que dividia 
la societat en diferents grups era un dels puntals essen-
cials, però des de l’aparició del neohinduisme es va consi-
derar que era un sistema injust i es va abolir al segle XIX.


 
ELS VALORS ÈTICS I MORALS


En aquesta tradició és difícil separar els valors ètics  
i morals, però podem distingir una ètica bàsica amb cinc 
principis. El més destacat és l’ahimsa, inofensivitat o no-
violència, que és una actitud de respecte i no-agressivitat 
(física o psicològica) envers qualsevol forma de vida. Els 
altres principis són no matar, no robar, no mentir i evitar 
la cobdícia. Per altra banda, també cultiven una actitud 
d’alegria davant la vida, la renúncia i l’equanimitat, entre 
altres valors.
 


ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
Els Vedes són els textos que es consideren revelats o sru-
ti, que no són d’origen humà. N’hi ha quatre col·leccions: 
els Rig Veda, els Sama Veda, els Yajur Veda i els Atharva 
Veda. Destaquen especialment els Upanishad, que són uns 
comentaris als Vedes que han influït molt en l’hinduisme.


Els textos no revelats s’anomenen smrti i en formen part 
el Mahabharata i el Ramayana, dues obres èpiques immen-
ses on es troben bona part de la mitologia, el simbolisme  
i les metàfores de l’hinduisme clàssic. També hi ha els Pu-
rana, una col·lecció de 18 textos fonamentals dividits en 
tres grups. Cadascun dels grups està dedicat a una de les 
tres divinitats destacades de l’hinduisme: Brahma, Vixnu  
i Xiva. Una part molt coneguda del Mahabharata i que des-
taquem especialment és el Bhagavad-Gita, que sens dubte 
és el llibre més conegut i seguit de tot l’hinduisme.


A més d’aquests, hi ha les Lleis de Manu, que recullen 
l’organització social i moral hindú amb un grau de detall 
sorprenent. En aquest cas, cada escola també té els seus 
propis textos.







LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES


Podem parlar de tres aspectes del culte hindú: el que es 
basa en els himnes dels textos vèdics, les puja i la recitació 
de mantra i la meditació. El primer aspecte, el que pro-
cedeix dels Vedes, és un ritual complex en el qual hi par-
ticipen nombrosos sacerdots. Es canten himnes mentre 
s’ofereixen sacrificis a les divinitats i s’entonen mantra, 
que són sons o paraules carregades de poder que ajuden a 
concentrar la ment en Déu.


Hi ha un culte més casolà, no tant complex, que és la puja, 
que consisteix a fer ofrenes de flors, fruita o diners a la 
imatge d’una divinitat. També es renta la imatge i se la 
porta en processó. Aquest culte és el més habitual en la 
religiositat majoritària. Un tercer aspecte el conformen la 
recitació de mantra i la meditació. El mantra es pot con-
siderar com un tipus d’oració i la meditació, una part del 
culte o del ritual.


El ioga és la pràctica fonamental hindú. Distingim entre el 
bhakti yoga i el raja yoga. El primer és més devocional, i hi 
abunden els càntics de cançons i de mantra. També hi ha 
disciplines espirituals o sadana que consisteixen a recitar 
milers de vegades un mantra determinat, amb la idea que 
la repetició del nom del diví ens permet estar en la seva 
presència.


En el raja yoga és més habitual la meditació. Es tracta d’una 
meditació contemplativa o silenciosa que calma la ment  
i permet descobrir l’ésser profund que hi ha en nosaltres. 
A Occident es tendeix a confondre amb una meditació re-
flexiva que no és la pròpia de l’hinduisme.


Hi ha algunes pràctiques més populars com les que es duen 
a terme als temples de l’Índia, on la música hi és sempre 
present i es fan ofrenes de flors i altres elements a les 
imatges o els símbols de les divinitats. Una altra pràctica 
espiritual destacada a l’Índia són els pelegrinatges o visi-
tes a llocs sagrats. També se celebren grans festivals que 
recorden fets significatius en la tradició


ELS CORRENTS 


El primer que cal dir és que no es pot considerar l’hinduisme 
com una religió en els sentit occidental d’aquesta paraula, 
ja que estem davant d’una tradició molt rica i complexa, di-
fícil d’encabir en un únic patró. Malgrat tot, podem distin-
gir entre l’hinduisme tradicional i el neohinduisme. Dins 
del tradicional diferenciem tres corrents: el vixnuisme, 
que considera Vixnu com la divinitat fonamental i que és 
un corrent molt devocional; el xivaisme, que adora la figura 
de Xiva i que té un vessant més ascètic, místic i filosòfic;  
i el xactisme, que s’agrupa al voltant de la deessa Devi, ha 
desenvolupat l’aspecte ritual i està molt relacionat amb el 
tantrisme.


El neohinduisme sorgeix entre els segles XVIII i XIX, fruit 
del contacte amb Occident. Hi destaca la figura del mestre 
espiritual que desenvolupa la seva pròpia escola i trans-
met els seus ensenyaments als deixebles. Per això, els tres 
grans grups tradicionals s’han fragmentat en una multi-
plicitat de comunitats o ashram seguint els diferents mes-
tres espirituals.


EL LLOC DE CULTE


La diversitat pròpia de l’hinduisme fa que no es pugui 
parlar d’un model únic de lloc de culte en l’hinduisme. 
Malgrat això, sí que podem marcar-ne algunes línies co-
munes. D’entrada, cal dir que el nom genèric del lloc de 
culte en l’hinduisme és mandir, que significa temple. Els 
temples són llocs de pregària, dedicats a una o més deïtats 
de l’hinduisme. Si un temple està dedicat a una d’aquestes 
deïtats, se n’hi col·loca una imatge, anomenada murti. Als 
temples és fàcil que hi trobem una o més imatges religio-
ses, situades en una ubicació destacada. La pregària, però, 
no es dedica a la imatge, sinó al déu, abstracte, que aques-
ta representa. La imatge, per tant, és sols una ajuda en la 
pregària.


Fonts: Exposició Mirades en diàleg (Associació UNESCO per al Diàleg In-


terreligiós) i Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Badalona 


(Unescocat i Ajuntament de Badalona)
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