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INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
La XII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya que organitza la Generalitat 
mitjançant la Direcció General d’Afers Religiosos, oferirà 14 pel·lícules entre el 
30 d’octubre i el 15 de desembre. Per primera vegada, una part de les obres 
també es projectaran a Girona, Tarragona i Lleida, a més de Barcelona. 
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR) 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, ha organitzat per segon any 
consecutiu la Mostra de Cinema Espiritual, amb la Filmoteca de Catalunya i l’Obra 
Social “La Caixa”. 
 
La Mostra, que tindrà lloc del 30 d’octubre al 15 de desembre, arriba enguany a la 
seva 12a. edició. El programa ofereix una selecció de 14 pel·lícules de l’àmbit de 
l’espiritualitat i el fet religiós: o bé mostren aspectes de la relació entre la religió i la 
societat actual, o bé posen l’accent en alguna de les sensibilitats pròpies de les 
diferents confessions religioses. 
 
 

 També a Girona, Lleida i Tarragona  
 
Totes les pel·lícules es projectaran a la Filmoteca de Catalunya, però gràcies a l’Obra 
Social “La Caixa”, coorganitzadora de la Mostra, per primera vegada també es 
projectaran algunes pel·lícules a Girona, Lleida i Tarragona. 
 
La DGAR vol fer créixer i estendre el certamen arreu del país, amb el convenciment 
que el cinema i la cultura audiovisual poden facilitar i afavorir el diàleg interreligiós i la 
cohesió social. En aquest sentit, el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, 
reitera expressament les manifestacions que va fer durant la Mostra de l’any 2014:  “El 
cinema espiritual és un punt de trobada entre persones que, tot i provenir d’orígens 
diversos i mantenir creences diferents, comparteixen unes mateixes inquietuds davant 
de la vida”.  
 
“A més, (va dir i vol remarcar), el cinema i el món audiovisual en general, és una eina 
molt potent per donar a conèixer una ètica i uns valors transversals que uneixen les 
diverses tradicions, i alhora per superar els tòpics, les caricatures i les visions tòxiques 
de l’altre.” (Manifestacions recollides en l’ article editorial del núm. 18, de 3 de 
novembre de 2014, del butlletí d’Afers Religiosos, que edita la DGAR en format digital.) 
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 Objectius  
 

La celebració de la Mostra vol ser un esdeveniment cultural cinematogràfic que 
contribueixi a afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social a Catalunya.  

Entre d’altres avantatges, el cinema proporciona oci i educació alhora i, pel que fa les 
prioritats de la gestió de la Direcció General d’Afers Religiosos, ajuda a posar en relleu 
el fet religiós; dóna a conèixer valors ètics i trets distintius de les diferents religions; 
allibera de prejudicis i estereotips; i contribueix a normalitzar entre els ciutadans la 
diversitat religiosa existent al nostre país.  

 

 19 especialistes presenten les pel·lícules  
 
Just abans de cada projecció, un especialista en cinema i/o en diversitat religiosa 
presentarà cada pel·lícula. Aquestes persones són: 
 
Jaume Flaquer, jesuïta, cap de l’Àrea Teològica de Cristianisme i Justícia; Amin 
Emilio Egea, de la comunitat Bahá’í de Sant Cugat del Vallès; Marc Fuentes, membre 
d’Ágape i productor executiu i director del projecte Arxiu zero; Josep Maria Caparrós, 
catedràtic emèrit d’història contemporània i cinema de la Universitat de Barcelona; 
Maria Prieto, membre de la comunitat Jueva progressista Bet Shalom de Barcelona; 
Peio Sánchez, professor de la Facultat de Teologia de Barcelona; Francesc Torralba, 
doctor en filosofia i en teologia, president del Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa; Marta López, pastora de l’Església Evangèlica de Catalunya; Joan-Andreu 
Rocha, vicedegà de Periodisme de la Universitat Abad Oliba CEU; Xavier Marín, 
doctor en filosofia, membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa; Ignacio 
Simal, pastor de l’Església Evangèlica de Catalunya; Victòria Molins, monja 
teresiana, llicenciada en filosofia i lletres, periodista i escriptora; Thubten Wanchen, 
director de la Casa del Tibet de Barcelona; Fàtima Taleb, regidora de l’Ajuntament de 
Badalona; Maricel Figueras, dinamitzadora de la Taula Interreligiosa de Lloret de Mar 
(Fundació SER.GI); Aziz Bounjimi, membre de la comunitat musulmana de Lleida; 
Yeshe Chödröm,m lama de la comunitat Budista Nyingma Tersar; Ahmed Benallal, 
president de l’Associació la Llum del Nord; i Montse Castellà, presidenta de la 
Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes. 
 
Les respectives ressenyes s’aporten en aquest mateix dossier, a la pàg. 14. 
 
L’expertesa de totes les persones que hi col·laboren amb les presentacions prèvies als 
visionats, permet als assistents comprendre millor les claus de l’obra i comptar amb 
elements que enriqueixen la pròpia reflexió.  
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 El primer Fons filmogràfic de les religions 
 
La creació del Fons filmogràfic de les religions és un altre dels projecte que té en 
marxa la DGAR. Una iniciativa que neix amb la voluntat de posar a l’abast de la 
ciutadania tot el cinema espiritual o religiós, i en qualsevol moment. 
 
Per aprofundir en les possibilitats que brinda el cinema com a eina eficaç per difondre 
coneixements de diversitat religiosa, la DGAR ha encarregat l’elaboració d’un catàleg 
que reculli la informació filmogràfica relacionada amb les diferents confessions 
religioses: les minoritàries o més desconegudes, com ara el xintoisme, el taoisme, el 
confucianisme, el sikhisme, la Fe bahá’í , però, també  les obres que tractin les 
principals tradicions religioses del mon, tenint en consideració el seu pluralisme intern i 
les seves manifestacions històriques. Així, les tradicions religioses compreses al 
catàleg seran les següents:  
 
 

1. L’hinduisme (incloses les seves diverses tendències).  

2. El budisme (en la forma hinayana, mahayana, tibetana i el budisme occidental).  

3. El judaisme (sigui reformista, conservador, ortodox, com també la representació 
cinematogràfica de l’holocaust).  

4. El cristianisme (catòlic, protestant, ortodox i d’altres corrents).  

5. L’islam (sunnita i xiïta, i d’altres corrents i moviments islàmics). 
 
 
L’objectiu del projecte és identificar i recopilar exhaustivament les dades de les obres 
cinematogràfiques relacionades amb l’àmbit religiós i espiritual, i facilitar a tothom 
l’accés a la informació de cada obra així com la manera de poder visionar-les. 
 

A hores d’ara els treballs del Fons filmogràfic de les religions estan pràcticament 
enllestits, i es presentarà públicament coincidint amb la XII Mostra. Es tracta d’un recull 
descriptiu dels films produïts al llarg de la història del cinema, del 1896 al 2014 que, 
abans del tancament definitiu, es calcula que superarà la quantitat de 1.800 pel·lícules 
referenciades. 

 
La creació d’aquest Fons conformarà alhora una nova eina per l’estudi de la diversitat 
religiosa, del diàleg interreligiós i intercultural i de les seves manifestacions culturals, 
històriques i geogràfiques a partir de la producció cinematogràfica mundial. 
  

El coordinador d’aquest projecte és Joan-Andreu Rocha, membre del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa (CADR), historiador, periodista i expert en 
religions i en cinema. Rocha s’ha sumat a l’elenc de presentadors amb què compta 
enguany la Mostra, per facilitar al públic, en directe, les claus argumentals de les 14 
pel·lícules del programa. 
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ENTITATS PARTICIPANTS 
 
Organització:  
Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
 
Coorganització: 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Filmoteca de Catalunya 
Obra Social “la Caixa” 
Escola Cristiana de Catalunya 
SIGNIS Catalunya 
Agape 
 
Col·laboració 
Centre d’Estudis Cristians i Justícia 
Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià 
Cinema els Lluïsos d’Horta 
Escola Jesuïtes Casp 
European Dreams Factory 
Facultat de Comunicació Blanquerna 
Patronat Parroquial de Vilassar de Mar 
 
Suport: 
Associació la Llum del Nord 
Consell Bahá’hí de Catalunya 
Comunitat Budista Nyingma Tersar 
Comunitat Jueva Bet Shalom de Barcelona 
Comunitat Musulmana de Lleida 
Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes 
Església Evangèlica de Catalunya 
Fundació SER.GI 
 

 
SALES DE PROJECCIÓ 
 
Totes les 14 pel·lícules es veuran subtitulades en català.  
 
Les pel·lícules seleccionades per a la XII Mostra de cinema espiritual es podran veure 
en alguna de les sales següents: 
 
Filmoteca de Catalunya 
CaixaForum Girona (Auditori de l’EspaiCaixa Girona) 
CaixaForum Lleida 
CaixaForum Tarragona 
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia 
Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià 
Cinema els Lluïsos d’Horta 
Escola Jesuïtes Casp 
Patronat Parroquial de Vilassar de Mar 
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RESSENYES DELS PRESENTADORS DE LES 
PROJECCIONS 
 
 
Marc Fuentes M 
Nascut a Barcelona el 1976 en un entorn familiar de tradició protestant. No és fins a 
l'adolescència que fa com a pròpia la fe i té una trobada genuïna amb Jesús. Es 
llicencia  en educació física perquè entén l'esport com una eina ideal per a treballar 
amb joves de manera integral. Entra a treballar a l'organització cristiana Agape al 2001 
mogut per la convicció de respondre així a la seva vocació d'ajudar a la gent a tenir 
una trobada autèntica amb Jesús. Actualment segueix treballant amb Agape i ha 
produït la sèrie d'animació Arxiu Zero. S'ha format en direcció documental i ha creat "el 
trailer de tu vida", una formació per ajudar a les persones a descobrir allò que volen fer 
a la vida, utilitzant tècniques d'escriptura de guió.  
 
Francesc-Xavier Marín  
Doctor en Filosofia, especialitat en filosofia africana, diplomat en ciències de la religió i 
expert en cultura, civilització i religió islàmiques. Professor de la Universitat Ramon 
Llull —on és investigador principal del Grup de Recerca «Identitat i Diàleg 
Intercultural»— i dels Instituts Superiors de Ciències de la Religió de Barcelona— on 
és cap del Departament de Filosofia — i de Vic. També és professor convidat d’islam a 
la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona, i del màster en 
teories i models d’actuació en immigració i educació intercultural, i del postgrau en  
«Experiència i legislació en immigració i educació intercultural» de la Universitat de 
Barcelona. És també professor del màster en «Ciències socials i desenvolupament a 
Àfrica» (Consorci d’universitats catalanes i africanes). Forma part del Consell Assessor  
per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya.  
 
Ahmed Benallal  
Nascut i crescut a Tànger (Marroc), va a arribar a Catalunya l’any 2001, per fer un 
postgrau de cultura de pau i drets humans en la càtedra Unesco UAB. Desprès va 
participar i treballar amb diferents institucions publiques o privades. Llicenciat en dret  i 
màster en mediació intermediterrània , promoció econòmica, social i política de la 
UAB. Ex director del Consell Islàmic Cultural de Catalunya, membre fundador del Grup 
Estable de Treball de Religions (GTER). Ex membre del Grup de Recerca Islamo 
Cristiana (GRIC). Actualment presideix “La llum del nord”, associació per la ciutadania i 
la cooperació entre Pobles. 
 
Montserrat Castellà  
Instructora de meditació, traductora i editora de textos budistes. Membre de Marpa 
Term, grup de recerca de l’UAB dedicat a la traducció i a la transferència cultural del 
budisme tibetà. Presidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes i membre 
de la Junta directiva de l’Associació Unesco per al Diàleg Interrreligiós. Cofundadora 
de Sakyadhita Spain, associació que promou la visió i l’experiència de les dones 
budistes, així com Plecs Budistes, entitat dedicada al budisme compromès.  
   
Aziz Bounjimi  
Nascut a Casablanca l’any 1967, va arribar a Catalunya fa 25 anys. Membre de la 
Comunitat Musulmana de Lleida, fa tasques de voluntariat ensenyant àrab a la 
mesquita Omar de Lleida. Va iniciar estudis universitaris en ciències econòmiques a la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i actualment treballa com a tècnic  
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de projectes a Òmnium Cultural, on ha coordinat el programa Quedem? Aquest 
programa iniciat el 2006 té l’objectiu de promoure la cohesió entre les persones que 
viuen a Catalunya a través d’activitats culturals que fomenten el coneixement de 
l’entorn i la interrelació entre els participants. 
 
Josep Maria Caparrós 
Antic crític cinematogràfic, és historiador del cinema i actualment catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, on treballa com a professor 
des de fa 34 anys. Fundador i director del Centre d'Investigacions Film-Història de la 
UB, és editor des de 1991 de la revista Film-Historia. Autor de més de 40 llibres 
especialitzats, és membre de la Acadèmia del Cinema Català, de l'Academia de las 
Artes y Ciencias Cinemetográficas de España i de la Federació Internacional de 
Premsa Cinematogràfica. L'any 2007 va ser guardonat pel Círculo de Escritores 
Cinematográficos (Madrid) per tota la seva trajectòria literària i periodística. 
 
Lama Yeshe  
Pertany al llinatge Dudjom Tersar de l’escola Nyingma de la tradició Vajrayana del 
Budisme tibetà. És presidenta de la comunitat religiosa Nyingma Tersar. És 
vicepresidenta de l’associació UNESCO de Lleida i representant del Budisme tibetà en 
el grup de Diàleg Interreligiós. És vicepresidenta de l’associació Sakyadhita Spain, que 
treballa a favor de les dones budistes d’arreu del món. Des de l’any 1989 dirigeix el 
centre de ioga Arya Tara, imparteix ensenyaments de Dharma i dirigeix recessos de 
pràctica arreu d’Espanya. És directora de pràctiques de l’Expert Universitari 
“Mindfulness i la seva aplicació en la relació d’ajuda” de la Universitat de Lleida.    
 
Maria Prieto  
Llicenciada en Filologia, experta en administració pública i  membre de la direcció de la 
Comunitat jueva progressista Bet Shalom de Barcelona. Treballa amb  congregacions i 
organitzacions jueves per orientar i recolzar el seu treball en el desenvolupament de 
l'organització i la planificació estratègica. 
 
Peio Sánchez  
Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya y especialista en Educació i 
Comunicació Audiovisual. Crític cinematogràfic. Promotor de la Setmana del Cinema 
Espiritual, que avui se s’estén per dotze països i més de 80 ciutats amb la finalitat de 
promoure el diàleg entre les religions i la cultura. És l’iniciador fa dotze anys de la 
Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona. Membre de SIGNIS Catalunya i 
col·laborador de la Filmoteca Vaticana. 
 
Francesc Torralba  
Va néixer a Barcelona el 1967. És doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona i 
doctor en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya. Professor de la Universitat 
Ramon Llull de Barcelona. Imparteix cursos i seminaris en moltes altres universitat 
d’Espanya i de Sud Amèrica. Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la 
Universitat Ramon Llull. Consultor del Consell Pontifici de la Cultura de la Santa Seu. 
Autor de 25 llibres d’antropologia filosòfica i l’ètica. Presideix el Consell Assessor per a 
la Diversitat Religiosa. 
 
Marta Lopez  
Pastora de la Iglésia Evangélica Española, treballa a la comunitat del carrer Tallers, de 
l’Església Protestant de Barcelona-Centre, des de setembre 2012. Llicenciada en  
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teologia a la facultat protestant SEUT, amb especialització de Bíblia. És encarregada 
del departament d’ecumenisme de l’Església Evangèlica de Catalunya i coordinadora 
del Consell Pastoral de l’Església Evangèlica de Catalunya.  
  
Joan-Andreu Rocha  
Doctor en història de les religions, és vicedegà de Periodisme de la Universitat Abat 
Oliba CEU de Barcelona, a on hi ensenya «Cinema i Cultures». Professor invitat de 
«Místiques i Cinema» a la Universitat de la Mística d’Àvila, professor del «Màster en 
Espiritualitat Transcultural» de la Fundació Vidal i Barraquer, i professor invitat de les 
Universitats Gregoriana i Europea de Roma, i de la Universitat de Teheran. Director de 
l’associació cristiana de comunicadors «Signis Catalunya». Membre del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. Ha participat 
com a jurat a diversos festivals de cinema, i dirigeix el projecte «Catàleg de Cinema i 
Religions» de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, 
una base de dades amb 1800 fitxes sobre pel·lícules i documentals d’arreu del món 
sobre les grans tradicions religioses. 
  
Ignacio Simal  
Es va formar com a teòleg i especialització bíblica a Barcelona, Guatemala y Bilbao. 
Porta 25 anys dedicat a la formació teològica de futurs pastors i pastores protestants. 
Actualment acompanya pastoralment dues comunitats de la Iglesia Evangélica 
Española, de la qual és el director de comunicació. Presideix la Església Evangèlica de 
Catalunya. 
 
Mª Victoria Molins  
Va néixer a Barcelona, en el barri de La Bonanova. Té 79 anys. Als 19 anys entra a la 
Companyia de Santa Teresa de Jesús. Llicenciada en filosofia i lletres per la 
Universitat Central de Barcelona. “Doctora Honoris Causa” per la Universitat Ramón 
Llull. Des de 1985, arrel d‘uns viatges a Llatinoamèrica i África, va sentir una crida 
especial per viure al costat dels més pobres i marginats. Autora de més de 50 llibres, 
la major part d’ells sobre temes teresians o de pobresa i marginació, des de la seva 
experiència. Des de l’any 1995 viu al Raval i es dedica plenament al barri. 
   
Jaume Flaquer  
Director de l'Àrea Teològica del centre Cristianisme i Justícia, i professor de diàleg 
interreligiós a la Facultat de Teologia. Doctor en Estudis Islàmics per la Sorbona de 
París. Ha viscut molts anys en països àrabs, especialment a Egipte.  
 
Fatima Thaleb 
Als 19 anys es va llicenciar en Lletres Modernes al Marroc i poc després, el 1998, va 
anar a viure al barri de La Pau de Badalona, on va fer tasques de voluntariat d'intèrpret 
de l'àrab al castellà. Regidora al consistori badaloní des de 2015. Taleb es declara 
musulmana i respectuosa amb totes les creences i pensaments, partidària de fomentar 
la cohesió i la inclusió social.  
 
Amín Emilio Egea 
Arquitecte tècnic de professió. És també llicenciat en humanitats, màster en Història 
Comparada(segles XVI a XX) i en l'actualitat és doctorant en història comparada, 
política i social en la Universitat Autònoma de Barcelona. És autor de diversos treballs i  
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publicacions de recerca i ha estat ponent en diverses conferències d’àmbit estatal i 
internacional. Membre de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós i membre del 
consell editorial de la revista Dialogal. 
 
Maricel Figueras 
Llicenciada en psicologia. Treballa a la Fundació SER.GI en el Pla de Ciutadania de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, des del qual es duen a terme accions per a la 
convivència. Implicada sobretot en la gestió de la diversitat religiosa del municipi, tant 
a nivell tècnic com de sensibilització de la ciutadania. Des de novembre de 2013 
dinamitza la Taula de diàleg interreligiós i el cicle de sensibilització anomenat 
“Pluralisme, convivència i religió”. L’any passat va presentar la prova pilot de Parelles 
lingüístiques interreligioses, a la Jornada de bones pràctiques de la Direcció General 
d’afers religiosos.  
 
Thubten Wangchen  
Va néixer al Tibet fa 61 anys. Als 5 anys va haver de fugir del Tibet degut a la invasió 
per part de la Xina. Va sobreviure, com molts exiliats, mendicant per Kathmandú. Als 
16 anys va entrar en un monestir per aprofundir en l’estudi de la filosofia budista. Va 
venir a Espanya l’any 1981. Va ser director del Lama Proyect. Va crear la Casa del 
Tibet a Barcelona, amb l’objectiu de divulgar la cultura tibetana. Casa del Tibet 
defensa els drets humans i la cooperació i solidaritat amb el poble tibetà a l’exili. 
Defensor incansable dels drets humans, ha estat molt present en la premsa 
internacional degut a la querella contra ex-dirigents xinesos acusats de genocidi. 
 
 
 
 
Més informació: 
 
 
 
www.gencat.cat/afersreligiosos 
www.filmoteca.cat   
 
 
 

 
 
 
 
 


