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MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT GLOBAL - 2017 

 
 

 
1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT                                                         
 
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós és una entitat barcelonina i catalana pluri-
confessional que aglutina i mobilitza directament més de quatre centenars de persones 
(7 grups de diàleg interreligiós, socis, membres de la coral interreligiosa Per la Pau, 
grups de diàleg de joves, 5 grups de diàleg interrreligiós dels barris, persones que treba-
llen en els projectes de l’AUDIR, etc...) de més de deu tradicions religioses distintes en 
activitats que promouen el coneixement, el diàleg i la cooperació entre les diferents 
confessions religioses presents a Barcelona i a tot Catalunya.  

 
En aquesta xarxa s’inclouen col·laboradors, hi ha representants oficials, experts i, sobre-
tot, membres de base qualificats. De manera indirecta la tasca de l’Associació arriba a 
nombrosos creients de les diferents tradicions religioses i espirituals així com a mem-
bres de conviccions no religioses obertes a la tolerància i al diàleg.  

 
Els mitjans de comunicació (a través del nostre assessorament) i la comunitat educativa 
(gràcies a l’aportació dels nostres nombrosos materials pedagògics) són una gran con-
tribució en la tasca de fer arribar a un ampli espectre i ventall de destinataris el conjunt 
de les nostres activitats.   

 
Els socis i col·laboradors habituals de l’Associació són persones de totes les tradicions 
religioses, fonamentalment cristians (catòlics, protestants i ortodoxos), musulmans 
(sunnites, xiïtes i sufís), jueus (liberals, conservadors i progressistes), budistes (tibetans i 
zen), hindús, sikhs, bahà’ís, brahma kumaris i persones amb conviccions no religioses. En 
aquesta xarxa de col·laboradors hi ha membres compromesos, representants oficials i 
experts.  
 

La junta de l’Associació la formen onze persones de confessions diferents, escollides 
democràticament entre els socis, que renoven el seu càrrec cada quatre anys. 

 
El treball de coordinació i implantació de les activitats de l’Associació el duu a terme un 
equip format per 12 persones, més els voluntaris i col·laboradors. Hi ha, també, un 
equip de 4 col·laboradors puntuals externs i d’altres voluntaris ocasionals. 
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A.1.1 QUÈ FA?                                                                       
 
A  fi de promoure el diàleg, la coresponsabilitat i la cooperació mútua entre les diverses 
tradicions religioses presents a Catalunya, l’Associació UNESCO per al Diàleg interreli-
giós. 

  
 Coordina i promou 

  
17 grups permanents de diàleg interreligiós formats per creients de distintes tradi-
cions religioses o persones amb conviccions o expressions de consciència no reli-
gioses que es troben regularment, des d’una relació cordial i en un espai de res-
pecte i llibertat. Són grups que volen prioritzar, fonamentalment, la comunicació i 
l’escolta recíproques com elements que els comprometen en peu d’igualtat. 

 
Promou i coordina la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg interreligiós, que agrupa 
una vintena d’entitats de l’àrea geogràfica de llengua i cultura catalana (Principat, 
Alacant, València, Mallorca, Perpinyà i Andorra) i pertany a la Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs UNESCO. Gestiona la secretaria tècnica, l’Assemblea Plenà-
ria anual i la Comissió Permanent d’aquesta Xarxa. 

 
Fou la creadora (i actualment coordina) de la Xarxa Internacional sobre Religions i 
Mediació en Zones Urbanes (http://www.rel-med.net/ca/), que és una iniciativa 
catalana de ressonància internacional pionera i única en el seu gènere. 

 
Gestiona i coordina la Junta i l’Assemblea de socis de l’AUDIR. 

 
 Té una projecció internacional: és membre fundador de la Iniciativa de les Reli-

gions Unides (www.uri.org), una xarxa internacional d’iniciatives interreligioses 
de base; és membre electe del seu Consell Global i membre de la junta directiva, 
amb un delegat a la junta de govern. És membre afiliat de la Conferència Mundi-
al Religions per la Pau (http://www.rfp.org/) i col·labora amb el Consell per a un 
Parlament de les Religions del Món. Manté, a més, unes relacions d’estreta 
col·laboració amb l’Interfaith Center de Nova York (http://interfaithcenter.org/). 
És membre de la Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urba-
nes (amb seu a Barcelona i sota l’auspici de la UNESCO) i pertany a la Federació 
Catalana d’Associacions i Clubs de la UNESCO. 

 
 Organitza xerrades, jornades i programes de formació sobre religions i diàleg in-

terreligiós. Ho fa per a col·lectius, entitats i institucions interessades, tot mante-
nint relacions estretes de col·laboració amb centres de formació religiosa de ni-
vell universitari. També dissenya i organitza activitats encaminades al coneixe-
ment de les tradicions religioses amb presència al nostre país i activitats de for-
mació en diàleg interreligiós, com ara xerrades, taules rodones, cursos i jornades. 

 
 Fundà i, actualment dóna suport i impulsa, la “Coral Interreligiosa Per la Pau” la 

primera coral interreligiosa catalana. Actualment té 35 cantaires; única a tot 

http://www.rel-med.net/ca/
http://www.uri.org/
http://interfaithcenter.org/
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l’Estat, l’objectiu de la qual és donar testimoni, mitjançant el cant, que la dife-
rència pot esdevenir font d’enriquiment personal i grupal i que la pau és 
l’experiència més sincera i autèntica de l’ésser humà. 

 
 Promociona i fa difusió de les exposicions itinerants “Mirades en Diàleg”, “Déu 

en la Mirada” i "Religions del món, pau universal, ètica global". 
 
 Edita i publica materials d’interès per al coneixement i el diàleg entre religions, 

relacionats amb el pluralisme religiós i les creences. Cal destacar, pel seu especial 
relleu la renovada revista Dialogal, la revista Dialogales, en versió digital, i el Ca-
lendari Interreligiós, editat en català. 
 

 Ofereix assessorament i orientació als grups, comunitats i als professionals de la 
comunicació que ho demanin, pel que fa al coneixement i tractament de la di-
versitat religiosa. Edita, també publicacions i materials orientatius sobre aquest 
tema, procurant garantir la pluralitat i el respecte a la llibertat d’expressió i a la 
diversitat d’identitats de creences i conviccions. 

 
 Edita i fa el manteniment de la web www.audir.org recurs de referència interna-

cional pel que fa al diàleg interreligiós. 
 
 
B.1.2 ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS                           

 
1ª Assemblea: El 8 de maig de 2017 a les 18,30h tingué lloc la primera  Assemblea de 
Socis de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós a la seu d’aquesta entitat (c/ 
Lledó, 11). 

 
Ordre del dia: 
      1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea (29- juny – 2016) 
      2.  Resum breu de les activitats dutes a terme de setembre de 2016 a maig de 2017 i  
            informació dels projectes en curs i pendents. 

    3  Informacions sobre la tresoreria de l’AUDIR: 
3.1 Situació econòmica actual de l’Associació. 
3.3 Presentació del balanç econòmic.  
3.5 Aprovació de pressupost de 2017. 
3.6 Informació de les gestions fetes per obtenir la Declaració d’Utilitat Pública. 
3.7 Pla de finançament i proposta de modificació de la quota de soci. 
3.2 Campanya per a recaptar socis.  
3.4 Aprovació dels nous socis. 

 4. Altres informacions:  
La Jornada Interreligiosa (dilluns 11 de maig) 
Creixement de la nova web 

5. Ratificació del permís concedit al secretari i tresorer per a fer les sol·licituds de subvencions i gesti-
ons bancàries necessàries. 

6. Precs i suggeriments. 
 

http://www.audir.org/
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Després d’aprovar per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior, hi hagué una breu expo-
sició per part del Sr. Francesc Torradeflot sobre les principals activitats dutes a terme del 
setembre de 2016 al maig de 2017, després de les quals Pere Mateo, tresorer de 
l’AUDIR, passà a informar de les qüestions referents a la tresoreria de l’Associació.  
Després d’agrair l’assistència dels 35 socis presents a l’assemblea, aquesta es donà per 
acabada  a les 20,30h. 
 

2ª Assemblea: El 8 de juny de 2017, de manera extraordinària, es celebrà la segona as-
sembla de socis en motiu d’haver d’aprovar de manera urgent el pressupost de 
l’Associació de 2017 i una proposta de modificació dels estatuts.  

 
Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea del 8 de maig de 2017 i aprovació, si s'escau. 
2. Aprovació del pressupost de l’actual exercici. 
3. Proposta  de modificació dels estatuts de l'AUDIR. 
4. Precs i preguntes 
 

Acabada l’exposició i el diàleg sobre el pressupost, aquest es sotmeté a votació i 
s’aprovà per unanimitat. Tot seguit s’inicià el diàleg sobre la proposta de dur a terme al-
guns canvis en els articles 2, 16 i 28 dels Estatuts, diàleg que, després d'alguns suggeri-
ments i esmenes puntuals, arribà als acords següents:  

 
Article 2 
• Nº 1 Inclusió del terme “conviccional” després de “tradicions religioses”. 
Reunir experts de diverses tradicions religioses, conviccionals i culturals per fomentar les actituds de 
comprensió i de cooperació mútua. 
• Nº 4 Inclusió del terme “interconviccional” després de “diàleg interreligiós”. 
Contribuir, des de Catalunya, a les iniciatives internacionals de diàleg interreligiós, interconviccional i 
intercultural. 
• Nº 5 Inclusió de l’expressió “i conviccions no religioses” 
Col·laborar amb les diverses tradicions religioses i conviccions no religioses en les iniciatives de diàleg 
mutu i de coresponsabilitat. 
 
Article 16 
• Nº 1, inclusió dels següents punts: 

 Apartat O: Concertar crèdits o comptes de crèdit, disposar d’aquests i cancel·lar-los. 
 Apartat P: Formalitzar contractes de leasing mobiliari i rènting. 
 Apartat Q: Contractar i rescatar assegurances relacionades amb el negoci del podernant, així 

com cobrar el sinistres o altres indemnitzacions derivades d’aquelles i, si s’escau, contractar i 
rescatar assegurances de vida, així com cobrar el sinistres o altres indemnitzacions derivades 
d´aquelles. 

 Apartat R: Sol·licitar avals o finançaments per garantir davant tercers deutes del representat, 
amb facultat per signar tots els documents públics o privats que calguin, per portar a bon fi 
l’operació esmentada, en especial el corresponent contra-aval. 

 
Article 28: 
• Inclusió del següent paràgraf: 

“Per poder concertar crèdits o comptes de crèdit, disposar d’aquests i cancel·lar-los; formalitzar 
contractes de Leasing mobiliari i rènting; contractar i rescatar assegurances relacionades amb el 
negoci del podernant, així com cobrar els sinistres o altres indemnitzacions derivades d’aquelles; i, 
si s’escau, contractar i rescatar assegurances de vida, així com cobrar els sinistres o altres indemnit-
zacions derivades d’aquelles; i/o sol·licitar avals i finançaments, per garantir davant tercers deutes 
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del representat, amb facultat per signar tots els documents públics o privats que calguin per portar 
a bon fi l’operació esmentada, en especial el corresponent contra-aval, n’hi ha prou amb dues fir-
mes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a. 
 

Les addicions als estatuts esmentades s'aprovaren per unanimitat, finalitzant així 
l’assemblea. 

 
 
2. PROGRAMA I DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS                               
 

C 2.1 PRESENTACIÓ 
 
Les activitats que l’associació du a terme tenen lloc arreu del territori del principat, sense 
descartar la participació o, fins i tot, l’organització d’activitats fora de l’àmbit territorial 
de Catalunya, especialment pel que fa a la coordinació de la Xarxa Catalana d’Entitats de 
Diàleg Interreligiós i a l’organització del Parlament Català de les Religions. Aquestes acti-
vitats s’adrecen a la societat en general i, especialment, a les persones membres de les 
diverses tradicions religioses i espirituals presents a Catalunya i a l’àrea geogràfica de 
cultura catalana, a tot l'Estat Espanyol i a Europa, i a totes aquelles persones interessa-
des en el diàleg com a instrument per a la construcció de la cohesió social i la cultura de 
la pau. 

 
La finalitat d’aquestes activitats és la difusió i consolidació del diàleg interreligiós com a 
element de comunicació fonamental entre les comunitats religioses presents al nostre 
país, de manera que es pugui donar una veritable cooperació i solidaritat entre elles, així 
com potenciar la visió de la diversitat religiosa no com un perill sinó com un enriquiment 
per a la nostra societat. Tot això es fa des del respecte fonamental a la llibertat de pen-
sament, consciència i religió (art. 18 de la DUDH i del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics) i d’acord amb la definició funcional de creença que va fer el Comitè de Drets 
humans de les Nacions Unides en la seva Observació General 22. Una altra font 
d’inspiració fonamental del treball de l’Associació és la Declaració Universal de la UNES-
CO sobre la Diversitat Cultural, que considera la diversitat cultural –i la religiosa, segons 
la definició de cultura de la UNESCO1- com a patrimoni comú de tota la humanitat (art. 
1). La Declaració UNESCO de Barcelona sobre el Rol de la Religió en la Promoció d’una 
Cultura de la Pau (1994) i la Carta fundacional de la Iniciativa de les Religions Unides 
(2000) són uns altres pilars ideològics que defineixen els objectius generals de la tasca 
de l’Associació.  

 
Per tal d’assolir aquests objectius, l’Associació porta a terme diferents activitats suscepti-
bles de rebre el suport d’Institucions públiques i privades. 

 

                                                      
1 “Reafirmant que la cultura ha de ser considerada el conjunt dels trets distintius espirituals i materials, in-
tel·lectuals i afectius que caracteritzen a una societat o a un grup social i que abasta, a més de les arts i les lle-
tres, les formes de vida, les maneres de viure plegats, els sistemes de valors, les tradicions y les creences” (De-
claració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, preàmbul). 



 
 

 
 

11 
 

 

A continuació exposem una breu ressenya de les principals activitats dutes a terme a 
l’AUDIR al llarg de 2017  
 

   D.2.2 LA COORDINACIÓ DEL GRUPS DE DIÀLEG                        
 
Cadascun dels 17 grups de diàleg interreligiós de l’AUDIR té un coordinador, que és qui 
vetlla per la cohesió i la bona marxa de les reunions mensuals. Els coordinadors assu-
meixen els serveis de convocar, fer les actes de les reunions - sempre que sigui necessa-
ri- i vetllar per fer possible que les trobades siguin dinàmiques i enriquidores.  

 
Hi ha també la figura del coordinador general dels grups de diàleg que assumeix la tasca 
de fer de pont entre els membres dels grup i l’AUDIR, a fi de mantenir vives les línies i 
objectius essencials de l’Associació, com són el diàleg, l’escolta, el respecte, l’acolliment 
i el treball a favor d’una cultura a favor de la pau. També s’encarrega d’organitzar una 
trobada anual de tots els coordinadors per a posar en comú els temes de diàleg i les 
activitats que cada grup ha de dur a terme durant l’any i per fer una avaluació conjunta 
de la tasca ja feta.  
 

E.2.3 GRUPS PERMANENTS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS DE L’AUDIR 
  

Una de les tasques fonamentals de l’AUDIR és la promoció, assessorament, coordinació i 
dinamització de grups permanents de diàleg, formats per creients de distintes tradicions 
religioses o per persones amb conviccions o expressions de consciència no religioses que 
es troben regularment, des d’una relació cordial i en un espai de respecte i llibertat, per 
tractar qüestions d’interès relacionades i tractades des de l’àmbit de les tradicions reli-
gioses, creences o conviccions. 

 
Aquests grups de diàleg volen prioritzar, per una banda, la comunicació i l’escolta recí-
proques com a elements que els comprometen en peu d’igualtat, i, per l’altra, el silenci, 
la meditació, la recerca de la veritat, la tasca conjunta a favor de la pau i la pregària com 
a mitjans de trobada amb la realitat i/o amb el Transcendent. Així es vol afavorir la co-
hesió i la convivència social i la construcció d'una civilització del diàleg. 

 
Durant l’any 2017 l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ha promogut i coordinat 
l’activitat de 17 grups de diàleg interreligiós permanents (Grup Inicial, Grup de Sosteni-
bilitat, Grup de Dones, el Grup de Joves, Grup d’Espiritualitat i Fòrum Hospitalet de Llo-
bregat; els 6 grups dels barris de Barcelona i 5 a pobles de Catalunya).  

 
Són grups de vuit a catorze persones, membres, d’almenys, quatre o cinc tradicions reli-
gioses o perspectives no religioses distintes. Es reuneixen amb una periodicitat aproxi-
mada d’entre quatre i cinc setmanes, porten a terme diversos projectes i participen en 
diverses activitats interreligioses i interconviccionals al llarg de l’any.  

 
A més, AUDIR coordina i dinamitza altres grups de diàleg interreligiós dins els projectes 
Constructors de Ponts, Grups de Diàleg a Barcelona i Grups de Diàleg a Catalunya. 
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Aquests grups són fonamentals per a la prevenció i cohesió social en zones de gran di-
versitat cultural i religiosa. Es aquesta una nova responsabilitat de l'Associació que li 
suposa esmerçar una considerable dedicació de recursos humans i de gestió.  

 
2.2.1 Grup Inicial                                                                                                
  
El Grup Inicial és el més antic dels grups de l’AUDIR. Es va constituir l’any 1997 i va esde-

venir el nucli fundador dels grups de l’Associació. Està constituït per creients de 9 tradi-
cions religioses distintes: jueva, catòlica, menonita, pentecostal, bahà´í, focolar i hindú. 
Durant el 2017 s’han incorporat els membres següents: Rabino Stephen  de la Comuni-
tat Jueva Bet Shalom; Jaume Triginé de l’Església Protestan, Ahmad Al-kuwaifi , Musul-
mà, Andreu Estany, Budista i Maribel Caldeón de l’Església Menonita. 

 
Aquest grup va ser el que, d’entre d’altres iniciatives, va posar en marxa l’edició del ca-
lendari interreligiós en català i va publicar també el llibre sobre els Objectius del 
Mil·lenni i les Religions l’any 2009. Els membres del grup, segons és norma per a tots els 
grups de diàleg interreligiós de l’AUDIR, hi participen a títol personal, però són membres 
significatius i rellevants de les tradicions respectives. 

 
El resultat de sis anys de trobades (2011 al 2016) sobre Els processos de reconciliació i 
mediació propis de les diferents tradicions religioses i espirituals”, on van prioritzar el 
diàleg per sobre de les exposicions o articles monogràfics i enregistrar els diàlegs eren 
transcrits i revisats, el treball ha quedat reflectit en una obra que ja està preparada per a 
la publicació.  

 
Aquest 2017, durant els tres primers mesos han conversat àmpliament sobre el tema “La 
hospitalitat a les religions” segons tres angles diferents: “Una hospitalitat interreligiosa”, 
“L´hospitalitat com a experiència” i “Experiències d´hospitalitat amb una altra tradició”.  
Després han treballar “Els espais interreligiosos de culte i interiors” 
 

Es reuneixen mensualment, els darrers dimarts de mes, de 18 a 19,30h a la seu dels Pares 
Caputxins. Durant l'any s'han fet 9 reunions. 
 

Tenen en projecte donar un format diferent a les seves trobades per obrir-les a persones 
que hi puguin estar interessades. A fi d’encetar aquest nou camí, han dut a terme un 
discerniment a través d’una sèrie de consultes. Després de fer-ne la valoració, han vist 
convenient continuar amb les tertúlies espontànies.  Apunten, però, a combinar-les amb 
sessions en les què tres o quatre confessions puguin preparar temes concrets amb més 
profunditat i amb trobades obertes a un públic general i heterogeni.  

 
Per a dur a terme aquestes trobades obertes, feren primer la següent consulta orientati-
va per copsar quins eren els termes preferits per al diàleg 

 
 

 Del següent llistat, anomena, per ordre de prioritats, els cinc que consideris més adients, per tal 
de poder configurar una agenda que planifiqui els pròxims dos anys. 

1. La visió de l´altre 
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2. La necessitat de la Religiositat. Quines aportacions es poden fer des de les diferents tra-
dicions a la societat actual?  

3. La Pregària, la Meditació, i d´altres pràctiques espirituals des de les diferents Tradicions. 
El Silenci 

4. Construir ponts entre les diferents confessions i tradicions religioses 
5. Experiències d´immigració 
6. Religió i Ciència. 

 

 Consideres que el treball del grup ha de manifestar, d’alguna manera, la seva acció o l’activitat? 
Si la resposta és afirmativa, quina mena de presentació prefereixes: declaració pública, taula 
rodona, publicació, informació a la web i a les xarxes, configurar un Manifest conjunt, donar a 
conèixer les diferents tradicions a l´àmbit de l´educació o a un programa de ràdio sobre el Dià-
leg Interreligiós? 

 
Al mateix temps que es duia a terme la posada en comú de la consulta orientativa, es 
varen tractar els següents temes: Posada en comú de la Consulta GD Inicial; Espais crea-
tius e imaginatius en sintonia; Espais comuns. 

 
Trobades obertes  
• Octubre 

    Tema: Fe i Solidaritat 
Convidats especials: 

Rosa Maria Barber i Conce Mairal – GG de l´Assumpció: presentació projecte 
Maribel Calderón – Església Menonita 
Lama Jinpa – Tradició Budista 
Jordi Illa – Interconviccional 

 

• Novembre 2017  
Resposta del G Inicial DI a les Germanetes de l´Assumpció: en primer lloc, ens plau con-
firmar que els coordinadors d´AUDIR del seu barri, estan disposats a ajudar-les i orien-
tar-les en tot allò que necessitin i vulguin saber. La intenció és donar continuïtat al seu 
projecte de solidaritat interreligiosa i acollida a les persones de diferents procedències, 
siguin de conviccions religioses o interconviccionals. Per part del GDI Inicial: estarem 
atents a la data i hora de la Jornada que elles vulguin convocar per oferir el suport del 
Grup Inicial.  

 
2.2.2 Grup de Dones                                                                                    

  
  El 2003, l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós va tenir la iniciativa de crear un 

grup de diàleg interreligiós format només per dones.  
 
Des de llavors, entre set i dotze dones de tradicions religioses i espirituals diferents 
s’han anat trobant regularment per compartir la seva manera de viure i celebrar 
l’espiritualitat des d’un angle feminista. També han mirat d’aprofitar l’espai que els ha 
ofert els Parlaments Catalans de les Religions i altres trobades interreligioses per fer 
participar altres persones del camí que elles han fet.  
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El seu objectiu principal és trobar-se i dialogar de manera que puguin reconèixer-se, 
recuperar i revigoritzar un seguit de valors i d’actituds bàsicament femenines que els 
permeti crear un teixit comú des de la diversitat. Això implica no tant explicar la pròpia 
tradició i conèixer les altres, sinó crear espais comuns en els que cadascuna hi participi 
des del que és, des de la seva identitat. Entenen el diàleg com una experiència de troba-
da personal, no pas per arribar a acords ni consensos, sinó per arriscar-se a entrar en un 
procés de transformació mútua, de creixement compartit, de creació de sentit. Creuen 
que el diàleg interreligiós no és una fórmula que calgui repetir sempre de la mateixa 
manera, per això procuren no quedar-se fixades en un model, sinó que exploren altres 
maneres de treballar i de compartir, dins i fora del grup en el que es troben. També 
forma part dels seus objectius el fet de recuperar i reclamar el patrimoni espiritual i reli-
giós silenciat de les dones, posar-lo en valor i donar-li una nova visibilitat. 

 
En línia amb la reflexió sobre la creativitat que han mantingut des dels inicis, el grup, 
format actualment per set dones (de les tradicions catòlica, budista, Brahma kumaris i 
dues cercadores) al llarg d’aquest 2017 ha reflexionat i treballat el tema de 
“l’Espiritualitat en relació amb les quatre estacions de l’any”. Treballen també la interio-
rització i el silenci. Forma part de les seves reunions el dinar juntes, per poder compartir 
millor les idees i suggeriments que els van sorgint en la  conversa. 

 
Aquest és un grup molt cohesionat i amb bons lligams d’amistat. Es reuneixen mensual-
ment un divendres al migdia a les 14h. A l’Oficina d’Assumptes Religiosos de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

 
2.2.3 Grup d’Espiritualitat                                                                               

 
Dijous, 18 de setembre de 2014, s’inicià un nou grup de l’AUDIR, el d’Espiritualitat. Des 
d’aleshores, està format per 9 persones que pertanyen a distintes tradicions religioses: 
hinduisme, judaisme, budisme, brahma kumaris, bahá’í, cristianisme catòlic i humanis-
me laic.  

 
El nucli de l’espiritualitat entorn en el qual projecten el seu diàleg i el seu treball gira 
entorn els temes que consideren que conformen el més essencial de l’espiritualitat del 
diàleg interreligiós, els quals s’apleguen entorn tres aspectes: 

 

1.La humanitat forma una sola família i la força de l’Absolut és present i actuant en totes 
les religions i espiritualitats. 

2.Les diverses tradicions religioses són distintes maneres d’expressar com el Transcen-
dent s’ha revelat i comunicat a la humanitat. Son escoles d’escolta interior i d’expressió 
de l’experiència del transcendent. 

3. El diàleg interreligiós és, molt especialment, l’experiència de compartir la pròpia fe, 
una interpel·lació mútua on, uns i altres són cridats a anar més enllà. Les diferències de 
les pròpies identitats, compartides amb transparència, poden ajudar a fer una recerca 
més profunda de Déu. Adreçant-nos mútuament i amb respecte la pregunta: Quin és el 
teu Déu, podem apropar-nos sincerament a l’altre. 
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Els membres del grup es troben a la seu de Brahma Kumaris cada cinc setmanes i els 
temes treballats al llarg d’aquest 2017 han estat: Les  principals celebracions de cada 
comunitat; la visió de la mort i el més enllà en les distintes tradicions representades al 
grup; el problema dels refugiats; experiències de meditació; el bé i el mal, comparació 
de les pràctiques de cadascú  i descobriment de les similituds entre elles i el sentit de la 
creença en la vida personal. 
 

2.2.4 Grup de Sostenibilitat                                                                                
 
Actualment està format  tres persones de les tradicions cristiana catòlica, budista i Brah-
ma Kumaris, a l’espera que s’incorporin algunes persones més a curt termini. Tenen tro-
bades mensuals, a més dels dies en què fan alguna activitat externa.  

 
Els temes que han tractat han estat sempre relacionats als projectes i activitats que prè-
viament decidiren portar a terme. Les reunions, per tant, han tingut com a objectiu la 
organització d’aquestes activitats programades, que en aquest 2017 han estat 
l’organització d’una caminada pels entorns del Figaró i la participació a una taula rodona 
de Bio-Cultura, amb una ponència sobre “Consciència i espiritualitat” 
 

2.2.5 Grup Abrahàmic  
 
Durant el curs 2016-2017 ha anat fent els seguiment de l’edició del llibre “Accents de 
Llibertat”, llibre que vol mostrar el diàleg interreligiós sobre el tema de la llibertat, en 
l’entorn del conte del Petit Príncep. Els continguts reflecteixen les seves experiències 
personals d'alliberament i de llibertat relacionades amb les pròpies creences i trasllada-
des a diàlegs sota la inspiració del llibre de Saint-Exupéry. El llibre es va presentar el 29 
de novembre del 2017 al local d’ AUDIR. També s’està treballant la seva difusió als Grups 
de Diàleg Interreligiós, entitats, escoles, universitats, comunitats religioses, fundacions, 
biblioteques, institucions, etc. 
 

Alguns membres del Grup segueixen participant activament en la Comissió d’ Immigra-
ció i Diversitat de l'entitat "Justícia i Pau", en la que es posa en comú (un cop al mes) els 
actes que es realitzen o es projecten sobre una temàtica determinada. En el Projecte 
“Teixint Xarxes” de la Comissió també es manté el contacte amb diferents comunitats i 
associacions musulmanes de Catalunya.  En algunes reunions de la Comissió s’inviten 
membres de  diferents comunitats musulmanes de Catalunya amb l’objectiu de crear 
lligams, mutu coneixement i, a la llarga, la possibilitat de tirar endavant alguna acció 
conjunta. Al llarg de l’any 2017 s’han organitzat diferents taules rodones sobre:  la isla-
mofòbia, sobre el paper de la dona jove a l’ Islam i el diàleg islamo-cristià sobre la pau. 
També es segueix oferint a les escoles, parròquies i altres entitats, des de la Comissió d’ 
Immigració i Diversitat de Justícia i Pau, xerrades, dinàmiques, o tallers, sobre els refu-
giats i sobre els immigrants. Es participa en la Plataforma d’entitats cristianes amb els 
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immigrants, on s’ha parlat també de islamofòbia, del paper de la religió en les persones, 
en l’àmbit educatiu i escolar i en la societat. 

Al llarg de 2017 el grup Abrahàmic s’ha reconvertit en Grup de Diàleg Interreligiós del 
barri de Gràcia, ja que la majoria dels seus membres viuen en aquest districte  
 

2.2.6 Grup de Joves                                                                                               
 
L’educació i la sensibilització al diàleg interreligiós són eines fonamentals per construir un 
futur de cohesió social en societats plurals on hi ha una gran diversitat de creences i 
conviccions. No es tracta d’un diàleg teològic sinó de desenvolupar una sèrie de proce-
diments, d’habilitats i capacitats que permetin als joves de les diferents tradicions religi-
oses respectar i estimar la diversitat sense necessitat de compartir o adherir-se a cos-
movisions alienes i sense renunciar a llur identitat. Aquesta és actualment una prioritat 
en el marc del programa de diàleg intercultural de la UNESCO. 
 

Els joves acostumen a tenir un paper secundari en la majoria de les comunitats de les 
diverses tradicions religioses del nostre país. La seva formació religiosa, que, en general, 
els ha arribat a través del nucli familiar i dels centres o llocs de culte més propers, pateix 
una sèrie de crisis en el seu procés de creixement i de socialització que es resolen har-
mònicament o de manera traumàtica, en gran mesura, en funció de com es gestionen la 
seva connatural autoafirmació i la seva relació amb l’autoritat.  

 
En les diferents tradicions religioses la joventut és pedrera dels nous referents i líders 
religiosos comunitaris que esdevindran espiritual i comunitàriament significatius. Les 
organitzacions de la societat civil i les administracions públiques que estan preocupades 
per la cultura de la pau i del diàleg no poden dimitir d’una clara responsabilitat a l’hora 
d’oferir recursos que puguin contribuir a garantir una formació adequada d’aquesta ge-
neració. 

 
Els membres que formen al grup de joves pertanyen a diverses comunitats religioses 
presents a Catalunya: cristians catòlics, cristians protestants, musulmans, sikhs, jueus, 
budistes i hindús. Així mateix s’hi inclouen joves que no s’adhereixen a cap tradició reli-
giosa concreta, però que es mostren interessats en el diàleg amb els creients. Es dóna 
prioritat als joves d’aquelles creences que estan patint tensions o discriminacions socials 
significatives. Considerem joves a les persones entre 17 i 30 anys. Es procura que hi hagi 
presència d’ambdós gèneres. 
 

Les ciutats on, en principi, s’identifiquen els joves per participar en el projecte i de les 
quals està prevista una presència significativa són principalment Barcelona, l’Hospitalet 
de Llobregat, Terrassa i, de manera progressiva, Badalona, Blanes, Sabadell, Salt i Sant 
Adrià del Besòs.  
 

El grup jove del 2017 ha comptat amb dos tipus de participants. 12 joves que han estat 
plenament implicats amb el funcionament del grup coordinador de La Nit de les Religi-
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ons, que han fet propostes i assistit regularment a les trobades, i un altre grup de 45 
persones que han participat en el projecte de Constructors de Ponts.  

 
Pel que fa a les tradicions religioses, el grup més implicat està conformat per joves que 

pertanyen a les següents tradicions: cristianisme catòlic, cristianisme evangèlic, islam, 
hinduisme, budisme, judaisme, Església de Jescucrist dels Sants dels Darrers Dies i con-
viccions no religioses. 

 
Aquest any, les dues activitats centrals del grup han estat l’organització de la Nit de les 

Religions de Barcelona (Veieu l’apartat m.5.3) i el projecte Constructors de Ponts (Veieu 
l’apartat R.5.8)  
 

La Nit de les Religions es va celebrar el dissabte 16 de setembre de 2017. El grup ha realit-
zat un gran nombre de trobades i preparatius per organitzar aquesta jornada.  
El projecte de Constructors de Ponts ha comptat amb el desenvolupament de quatre 
microprojectes i amb trobades mensuals que s’han desenvolupat al llarg de l’any 2017. 
 

2.2.7 Grup de Blanes                                                                                       
 

Aquest grup continua vinculat a l’AUDIR, però, en la present memòria, el considerem dins 
l’apartat del grup de diàleg interreligiós de Catalunya. 

 
Veieu l’apartat U. 5.10 d’aquesta memòria. 
 
2.2.8 Fòrum L'Hospitalet  
 
El Fòrum l'Hospitalet treballa per la convivència a la nostra ciutat, en l'àmbit de la diversi-
tat de conviccions i tradicions religioses. 

 
Els seus membres pertanyen a les tradicions catòlica, evangèlica, musulmana, jueva, 
Brahma Kumaris... i altres que expressen aquestes conviccions de forma no religiosa, de 
forma individual o col·lectiva. 

 
Cerquen visibilitzar aquesta diversitat tot i posant l'accent en aquelles conviccions que els 
comprometen amb els seus veïns i veïnes i en la defensa dels valors del pluralisme, la 
tolerància, la solidaritat i la pau. 

 
En el seu horitzó hi ha la presència d’una ciutat en la que les diferències entre opcions de 
consciencia, pensament o religió no constitueixen motiu de desigualtat ni discriminació, 
tampoc d'enfrontament, ans esdevenen un enriquiment i una aportació positiva a la 
construcció d'un mon més just i solidar. 
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a. Objectius 
 
• Promoure la trobada i la confiança entre les diferents conviccions, confessions religio-

ses i espirituals així com la defensa dels valors del pluralisme, la tolerància i la pau. 
• Fer palesa la diversitat de la ciutat en aquest àmbit, i contribuir al coneixement, a la 

recerca i al debat sobre el paper de les diferents creences i conviccions en la construc-
ció de la ciutat. 

• Posar en relleu aquelles conviccions que esdevenen font de llibertat. 
 

b. Activitats desembre 2016 - desembre 2017  
 
• 9, 10 i 11 de desembre: Participació al XII Congrés de UCIDCAT Sota el lema: Les insti-

tucions religioses a l’occident i la qüestió de la seguretat i la convivència. Com l'any 
anterior hi van ser invitats i hi van assistir dues persones.  

• 21 de desembre: Celebració del Nadal des de la diversitat de confessions i conviccions. 
Es van trobar gent de diferents conviccions i confessions de l’Hospitalet de Llobregat 
per celebrar i posar en valor l’acollida de l’altre.  

• 13 de gener: Reunió amb Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural a Collblanc 
- la Torrassa (ICI, Ajuntament de l'Hospitalet i Camí de la Pau de l'Hospitalet, per par-
lar d'espai públic, festes, etc... 

• Setmana de  Mundial de l’Harmonia Interconfessional: Aquest any s’ha centrat en 
dues activitats "Musica, diversitat compartida i espiritualitat" i "Camins de confian-
ça". 

• Dilluns 30 de gener: "Musica, diversitat compartida i espiritualitat" Preparat conjun-
tament amb l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) va ser una oca-
sió per a escoltar i compartir musiques de la tradició cristiana, musulmana i budista. 
Dilluns 30 de gener, 18.30 hores  Centre Cultural Metropolità Tecla Sala - Avinguda 
de Josep Tarradellas i Joan, 44, L’Hospitalet de Llobregat 

• Divendres 3 de febrer: "Camins de confiança" Visita a tres centres de culte de la ciu-
tat, on van poder compartir què és el que viuen. Divendres 3 de febrer, de 18:20 a 
21 hores. Vam estar a la Comunitat Musulmana Al Huda, Avda Bosc 41, Església 
Evangèlica de Pubilla Casas, C. Hierbabuena 24, i Casa de Reconciliació – Parròquia 
Sant Benet.  Av. Can Serra 82 

• 14 de febrer: Participació a les Jornades "Prevenir la radicalització a nivell local" Des 
de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme de l'Ajuntament de l'Hospitalet s'està 
treballant en el disseny d'un Pla de Prevenció de la Radicalització i els extremismes 
violents en el marc del projecte Europeu L1AISE 11 (Local Institutions Against Extre-
mism) liderat pel European Forum for Urban Security. 

• 24 d'abril: La pregària fonamental des de cada tradició: Sessió del Fòrum a la que 
vam poder compartir com es viu la pregària a les diverses tradicions. Van encetar el 
diàleg testimonis personals de les tradicions Sikh, musulmana, Brahma Kumaris, jue-
va i cristiana. 

• 8 de maig:  Participació a l' Assemblea General d'AUDIR. 
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• 5 al 8 de maig Participació a una trobada d'Amitié Islamo Chretienne" a França, al 
monestir de Taizé, que treballa des de fa anys a fer camins de confiança entre les di-
ferents tradicions cristianes. 

• 17 de maig: 19 hores  Visita a la seu de Brahma Kumaris, membres del Fòrum, a 
l'Hospitalet (Francesc Layret 11, 3º-2ª). Després vam fer allà la reunió habitual del 
Fòrum.  

• 14 de juny: Participació a la Inauguració de la nova mesquita de la Comunitat Islàmi-
ca Al Fath a l'Hospitalet de Llobregat 

• 16 de juny: Trobada interreligiosa amb motiu del Ramadà 
• 8 de setembre: Participació a la festa de l'inici de curs de l'Associació de famílies Pa-

kistaneses. 
• 8 de setembre Sopar a l'oratori de la Comunitat Islàmica Camí de la Pau, amb motiu 

de la festa del sacrifici. 
• 11 de setembre: Participació amb moltes altres entitats de la ciutat a l'ofrena floral 

amb motiu de la Diada. 
• 16 de setembre: Participació a la Nit de les religions. 
• 7 de novembre El llegat de 500 anys de Reforma Protestant: Acte públic organit-

zat per esglésies de diferents denominacions evangèliques històriques de 
l’Hospitalet, en el marc de diverses activitats a la ciutat amb motiu d’aquest ani-
versari. A l'Auditori Barrada. Com a Fòrum l’Hospitalet vam col·laborar facilitant 
la preparació, posant en relleu que en l’àmbit de les conviccions i les religions 
hem viscut massa enfrontaments, desqualificacions i recels… com per fer tot el 
possible, uns i altres, per contribuir a canviar la mirada, acabar amb estereotips 
falsos, facilitar el coneixement, i reconèixer els valors de l’altre. 

• 27 de Novembre: "Diversitat religiosa i el final de la vida - cerimònies de la mort i 
el dol a les diverses tradicions" a la Masia Can Riera. 

• 14 de desembre: Sessió de treball sobre diversitat religiosa i escola a la nostra 
ciutat. Amb representants de l'àmbit educatiu (ajuntament, escoles, instituts, es-
plais...) i membres de les diferents tradicions religioses. 

• 15 de desembre: Celebració del naixement del profeta Muhammad, i del naixe-
ment de Jesús a l'oratori de Camí de la Pau. 

• 20 de desembre: Celebració del Nadal des de la diversitat de confessions i con-
viccions. 

 
2.2.9 Taula de diàleg interreligiós de Salt                                              
 
Aquest grup continua vinculat a l’AUDIR, però, en la present memòria, el considerem 
dins l’apartat del grup de diàleg interreligiós de Catalunya. 
Veieu l’apartat U. 5.10 d’aquesta memòria. 
 
 
 
 

 
3. CORAL INTERRELIGIOSA “PER LA PAU”                           
                               
Única a Catalunya i a l’Estat, la “Coral Interreligiosa Per la Pau” va néixer el 2007 sota el 
suport i l’impuls de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.  
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El projecte, que va sorgir amb la pretensió de ser una expressió pròpia del diàleg intercul-
tural i interreligiós a Catalunya, encara avui es va consolidant com a fruit de la voluntat 
de fer explícit el desig de germanor, pau i harmonia entre les diferents cultures i tradici-
ons religioses. 

 
El seu objectiu primordial és el de mostrar a la societat catalana que la cultura del diàleg i 
la pau és un repte urgent i irrenunciable, i que la diferència pot esdevenir font 
d’enriquiment personal i de grup. Això es mostra no en l'intercanvi de paraules i accions, 
sinó amb l'intercanvi d'expressions estètiques musicals; així, doncs, l'objectiu de la coral 
és fer de la música una eina de comunicació i diàleg i mostrar com el diàleg és possible 
més enllà de la paraula. Perquè es aprofundint en la riquesa espiritual i cultural que ro-
man al cor de les distintes tradicions religioses, que els membres de la coral experimen-
ten la diferència com un enriquiment personal de la dimensió estètica i emocional que 
els porta a conviure en un intercanvi de relacions que són alhora experiència musical, 
diàleg i trobada. 

 
Altres objectius de la “Coral per la Pau” són l’esdevenir un punt de trobada, de convivèn-
cia i amistat entre les diverses tradicions religioses que la formen; un camí que els porti 
a fer experiència d’escolta i diàleg amb «el diferent»; oferir la possibilitat de poder ex-
pressar, mitjançant el cant, l’experiència de l'humà i del sagrat des de la  perspectiva de 
la cultura de la pau i, finalment, una oferta de formació i enriquiment personal, mitjan-
çant l'aprenentatge de tècniques vocals i de peces musicals que pertanyen a distintes 
cultures i religions. 

 
En els àmbits de cant coral, cada vegada pren més relleu la formació musical permanent 
dels cantaires. La Coral per la Pau, formada per 40 cantaires que pertanyen a 12 tradici-
ons religioses distintes, també és un projecte en formació amb el següent pla de treball: 

 

Primera fase: la preparació i assaig setmanal de dues hores (els dilluns, durant tot el 
període lectiu, de les 8,30 a les 10,30 de la nit). 

Segona fase: els concerts i les actuacions que es van duent a terme al llarg de l'any (al-
guns estan previstos i altres es van endegant segons demanda).  

Tercera fase: les ofertes de formació de cap de setmana on s'alterna la formació en el 
cant i els assajos més intensius; formació en coneixement de la sensibilitat i cultura mu-
sical de les diverses tradicions i el coneixement de l’altre.  
 

F.3.1 REPERTORI 
 
El seu repertori, assessorat i supervisat per músics reconeguts i experts de cada tradició 
religiosa, està format per peces musicals que pertanyen a distintes tradicions religioses 
o peces musicals compostes al si d’aquestes tradicions que s’interpreten en actes pú-
blics de caràcter religiós o festiu. 
 

L’ampli repertori de la Coral per la Pau està format per les peces musicals següents: 
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• Ubi Caritas, cant de Taizé  
• Magnificat, cant de Taizé.  
• Nada te turbe, cant de Taizé. 
• Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos , cant Zulú. 
• Ipharadisi, tradicional de la República de Sudàfrica. 
• Awe Somagwaza, tradicional República de Sudàfrica.  
• Om Mani Padme Hum, mantra budista.  
• Om Tare Tutare Ture Soha, mantra budista. 
• Sönam Diyi..., cant budista. 
• Ragu Pati,  mantra hindú.  
• Hare Krishna, mantra hindú. 
• Om Namah Shivaya, mantra hindú..  
• Ananda Jananí, cant devocional d’AMMA. 
• Dodi li, Nina Chen, cant jueu. 
• Donna, donna..., Sholom Secunda, cant jueu. 
• Stant by Ben, Ben E. King  
• Jerusalem d’Or, Noemí Shémek, cant jueu. 
• Seqüència del Diumenge de Pasqua, música gregoriana. 
• Pare Nostre, Rimsky Korsakow, cant cristià. 
• Salve de la Misa Rociera, tradicional cristià catòlic.  
• Pare fes-los u, coral protestant. 
• Let me wait for you, Bazil Meade, gospel cristià Evangèlic.  
• Agni Parthene, melodia cristiano-ortodoxa. 
• Sol Cennet’in , cant sufí.  
• Aliki Mini Assalam, tradicional del Marroc. 
• Assalam Aleikum, cant àrab.   
• Ya Bahá’ ú’l-Abhá, cant bahá’í  
• Signore Delle Cime, Guiseppe de Marzi (pregària pèls morts a la muntanya). 
• This Little Light of Mine, cant espiritual negre. Gospel cristià Evangèlic. 
• Imagine, Ben E. King. 
• Go down Moses, cant negre espiritual 
• Slava v vychnih bogou, litúrgia ortodoxa russa 
•  It's me, o Lord, negre espiritual 
•  Tege moem, litúrgia ortodoxa 
•  La vostra santa voluntat, J S Bach, litúrgia protestant 
•  Ishqallah Mabudillah, tradició sufí 

 
Peces musicals estrenades el 2017: 

• Musica Dei, musica de John Levitt 
• Angel de la son, lletra i musica de Lluis Guzman  
• Banaha, tradicional africana 
• Ave Verum, de Edward Elgar 
• Vora els rius de Babilònia, espiritual negre 
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G.3.2 CONCERTS I PARTICIPACIONS DE LA CORAL EN DIVERSOS ES-
DEVENIMENTS SOCIALS DURANT EL 2017  

 
• 6 de maig. Concert a l’església de Sant Just i Pastor, coincidint amb Jornada AUDIR. 
• 14 de maig. Concert a Perpinyà, dins de la celebració del Xè aniversari de l’Amitié In-

ter-Religieuse du Roussillon (A.I.R.) 
• 30 de juny: Concert final de curs a la parròquia de Sant Joan de Gràcia. 
• 21 d’octubre: participació a l’acte de commemoració dels 200 anys de la Fe Bahai. 
• 13 de novembre: Concert a l’església de Sant Adrià, dins dels actes celebrats per la 

setmana d’UNESCO. 
• 18 de novembre: concert de cloenda al Congrés dels 500 Anys de la Reforma Protes-

tant. 
 
Altres activitats 
 

21 d’octubre: Jornada de convivència i concert. Matinal a AUDIR per conèixer més de 
prop els projectes d’AUDIR, assajar i compartir el pla de treball del nou director: Bernat 
Giribet. Un membre d’AUDIR va explicar als cantaires assistents tots els projectes que es 
desenvolupen en el si de l’Associació per contribuir al coneixement mutu. 
 

H.3.3 COMISSIÓ MIXTA  
 
Donat el creixement i solidesa que va agafant la Coral Interreligiosa, el 2014 es va veure 
convenient crear una Comissió Mixta que ajudés a la seva gestió. Aquesta comissió està 
formada per dos cantaires (escollits pel grup), el director i dos membres d’AUDIR que es 
reuneixen dues vegades l’any, per a programar, avaluar i gestionar les qüestions que 
sorgeixin en el dia a dia. Durant aquest any s'ha reunit dues vegades. A més, la Coral té 
una comissió de funcionament intern que s'ocupa dels temes organitzatius i funcionals 
del dia a dia. 

 
Enguany s’ha produït un nou canvi en la direcció de la coral: en acabar el curs en Pep 
Falcó va haver de deixar la direcció de la coral per no poder assumir per més temps 
aquesta tasca amb la seva professió. Pel setembre, amb l’inici de curs, va ser substituït 
per en Bernat Giribet. 

 
Per valorar la situació de la coral i buscar noves maneres de donar resposta als petits 
entrebancs sorgits, fonamentalment econòmics, en finalitzar el curs es va fer una reunió 
ampliada amb la participació de 3 persones d’AUDIR i 3 de la coral. Confiem que a partir 
de les idees sorgides, la coral pugui tirar endavant de manera més autònoma. 
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4. XARXA CATALANA D’ENTITATS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
                                             
Després d’uns anys d’experiència en la promoció del diàleg interreligiós a través de la 
creació, animació i coordinació de grups de base interreligiosos en diferents llocs del 
país, i de l’oportunitat única que va suposar el IV Parlament de les Religions del Món per 
connectar i generar noves relacions amb altres grups afins, l’any 2005 es va iniciar el 
procés constitutiu d’una Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, coordinat per 
l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Aquesta xarxa abasta l’àmbit territorial 
de parla catalana, incloent, per exemple, les iniciatives interreligioses de ciutats com 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Perpinyà, València, Alacant, Mallorca i Andorra. 
Actualment, l’AUDIR és responsable de la Coordinació de la Xarxa que agrupa 20 entitats 
de tota l’àrea geogràfica de cultura catalana. 

 
Els grups o entitats de diàleg interreligiós membres de la Xarxa Catalana apleguen amb 
regularitat creients de referència o representants de les diverses tradicions religioses i 
espirituals. Aquests grups possibiliten el diàleg entre les tradicions religioses, la informa-
ció i el coneixement mutus en els àmbits de la construcció d’una cultura de pau i de 
convivència. 

 
Aquest tipus de grups i plataformes, que generalment provenen de la societat civil o en 
alguns casos promogudes per administracions publiques, s’han mostrat com a iniciatives 
especialment eficaces per prevenir i gestionar conflictes entre comunitats amb identi-
tats religioses i culturals diverses, i entre aquestes i la resta de la ciutadania. Així, per 
exemple, han fet possible, amb la seva mediació, una millor integració de la immigració 
o l’establiment de nous llocs de culte amb l’acceptació i la col·laboració de les diverses 
comunitats religioses presents en el municipi, de les associacions de veïns i dels governs 
municipals. També cal remarcar com, a través de la Xarxa, s'han reforçat els vincles i la 
comunicació entre les entitats afins creant una dinàmica de participació. S'ha dedicat 
una atenció especial a la creació de relacions entre persones de referència de les enti-
tats en l’àmbit de lideratge i de formació. 

 
La Xarxa està connectada a nivell internacional amb la Xarxa de Ciutats Associades del 
Council for a Parliament of World’s Religions (Partner Cities Network).  

 
La Xarxa organitza el Parlament Català de les Religions cada quatre anys. El 2015 va cele-
brar el VI Parlament Català de les Religions a Girona y el proper serà el 2019 a Mallorca. 

 
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que fou la fundadora d’aquesta Xarxa:  

 

• N’assumeixi la coordinació des dels seus inicis.  
• Impulsa la consolidació i les bones relacions entre de les entitats existents.  
• Promou el seu creixement amb l’adhesió de nous grups. 
• Fomenta la participació i l’intercanvi de bones pràctiques. 
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• Estimula la gestió de projectes conjunts, entre els quals destaca la preparació i or-
ganització regular del Parlament Català de les Religions i de les Jornades de Refle-
xió de la Xarxa, entre d’altres.  

 
I.4.1 ENTITATS MEMBRES DE LA XARXA CATALANA  

 
1. Amitié Inter-Religieuse du Roussillon 
2. Associació d’Amics de la UNESCO de Lleida – Grup de Diàleg Interreligiós 
3. Associació Diàleg Interreligiós de Sabadell 
4. Associació Colomenca pel Diàleg Interreligiós de Santa Coloma de Gramenet 
5. Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 
6. Càtedra Tres Religions de la Universitat de València. Grup de diàleg interreligiós 
7. Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses CETR 
8. Centre Ecumènic de Catalunya 
9. Grup Contemplatiu de Diàleg Interreligiós (DIM) 
10. Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa 
11. Grup Interreligiós del Raval 
12. Grup de Diàleg Interreligiós de Tarragona 
13. Grup de Diàleg Interreligiós d’Andorra 
14. Grup de diàleg interreligiós de Mallorca 
15. Grup de diàleg interreligiós de Vic 
16.  Fòrum L’Hospitalet de Llobregat. 
17. Mesa Interreligiosa de Alicante 
18. Universitat de Barcelona CREA. Grup de DI  
19. Vivàrium Gerisena (Cadaqués. Girona) 

 
Grups observadors 
 

1. Grup de diàleg interreligiós de Terrassa 
2. Grup de diàleg interreligiós de Berga 

  
   J.4.2 ACTIVITATS HABITUALS DE LA XARXA CATALANA 

 
4.2.1 Convocar un Parlament Català de les Religions cada quatre anys.  
 

Aquest Parlament, que es celebra en l'àmbit territorial de llengua catalana, és una jorna-
da oberta a la participació de tota la ciutadania, orientat a afavorir, no només 
l’intercanvi entre les tradicions religioses i cosmovisions laiques, sinó especialment la 
pedagogia del diàleg entre les religions, orientades des d’una cultura de la pau i de la 
convivència.  

 
Pretén ser l'expressió de la voluntat sincera d'acollir en diàleg fecund i creatiu la diversi-
tat de maneres d'entendre el fet religiós en una societat plural com la catalana, des de la 
convicció que el diàleg farà possible que treballem plegats de manera eficaç per assolir 
una societat més humana i en convivència. 
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S’inspira en el model d’una jornada al IV Parlament de les Religions del Món celebrat a 
Barcelona el 2004 en el marc del Fòrum de les Cultures. Així, doncs, combina pràctiques 
religioses i espirituals, actuacions artístiques, exposicions, taules rodones, conferències i 
tallers, garantint la diversitat religiosa i cultural, la qualitat i l’equilibri de gènere entre 
ponents i l’originalitat i creativitat en la modalitat de presentacions de les activitats. 

 
El Parlament Català és convocat per la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós 
amb la coordinació de l’AUDIR. Cada edició gira entorn d’un tema central i es celebra a 
un lloc diferent de la geografia catalana. 

 
Edicions dels Parlaments Catalans:  
 

•  I)  Barcelona el 29 de maig de 2005 
•  II)  Manresa el 28 de maig de 2006 
•  III) Alacant 12 i 13 de maig de 2007 
•  IV) Lleida 14 de juny de 2009 
•  V)  Perpinyà, 18 i 19 de juny de 2011 
•  VI) Girona, 16 i 17 d’octubre de 2015  

 
El proper Parlament Català de les Religions tindrà lloc a Mallorca, el dies 29/30 de març o 
5/6 d’abril de 2019. 

 
4.2.2 Celebrar una “Assemblea Plenària” anual  
 
Hi participen representants de les entitats i grups que formen part de la Xarxa Catalana. 
Enguany ha tingut lloc a la seu de l’AUDIR dissabte, 18 de novembre de 2017. 

 
En les reunions plenàries, les entitats i grups de diàleg de la Xarxa Catalana són regular-
ment informats dels avenços de la tasca de la Comissió Permanent, els qual els socialit-
zen a través de l’espai que la Xarxa té a la web d’AUDIR i del programa Dropbox.  

 
Ordre del dia de l’assemblea plenària del 18 de novembre 
 

1. Lectura de l’acta de la plenària anterior i aprovació, si s’escau 
2. Informació per part dels delegats del grup de diàleg interreligiós de Mallorca, sobre el projecte 

del proper Parlament Català de les Religions. 
3. Debat sobre la proposta de Mallorca. 
4. Comunicació de bones pràctiques per part de les entitats i grups de la Xarxa. 
5. Altres. 

Acords presos 
 

1. L’aprovació per unanimitat (21 vots) de la implementació del VII Parlament Català de les Religi-
ons, la gestió del qual anirà a càrrec pel grup de diàleg interreligiós de Mallorca, els dies 29/30 de 
març o 5/6 d’abril de 2019. 

2. Aprovació dels projectes d’infraestructura proposats pel representant del grup de diàleg de Ma-
llorca, després d’haver-se dut a terme  una roda de suggeriments. 

http://www.audir.org/index.php/xarxa-catalana-dentitats-mainmenu-32?task=view&id=12
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4.2.3 Convocar dues reunions anuals de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana.  
 

Aquest punt 3, queda explicitat en l’apartat L.4.3 
 

4.2.4 Organitzar la Jornada Interreligiosa cada quatre anys 
 
És una trobada de reflexió i convivència que s’organitza cada quatre anys i que va adre-
çada a tots els membres de la Xarxa Catalana, tot i que també s’acull  a les persones que 
puguin tenir algun interès especial pel diàleg interreligiós.  

La propera està prevista pel 2021. 
 

4.2.5 Dedicar una atenció especial a la creació de relacions entre persones de referència 
de les entitats en l’àmbit de lideratge i de formació.  

 
En aquest sentit, durant el 2017 s'han intensificat les relacions encetades el 2016 pel que 
fa a nous grups de diàleg interreligiós presents en diferents barris de la ciutat de Barce-
lona (Torre Baró, Ciutat Meridiana, la Marina de Sants, el Barri de Gràcia, Nou Barris i 
Sant Adrià). La voluntat és que, en un futur proper, aquests grups passin a formar part 
de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós. 

 
Aquests grups estan vinculats i patrocinats per l’Ajuntament de Barcelona, a través d’un 
encàrrec fet a l’AUDIR. 

 
Moltes de les activitats que duen a terme les entitats o grups de la Xarxa són presentades 
i divulgades a través dels mitjans de comunicació generals i específics, especialment a 
través de les pròpies webs, de la web de l’Associació UNESCO, de la revista de diàleg 
interreligiós Dialogal i de la revista digital Dialogales.  
 

K.4.3 LA COMISSIÓ PERMANENT   
 
La reunió de la Comissió Permanent tingué lloc dimecres, 1 de febrer de 2017. En aquesta 
reunió s’abordaren els següents aspectes: 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió. 
2. Previsions entorn la propera Jornada Interreligiosa de 2017.  Tema de la jornada votat a la reunió 

plenària “Hospitalitat, llocs de culte i nouvinguts” Previsions d’organització i logística 
3. Candidatura oberta sobre el proper Parlament Català de les Religions. Possibilitats de que sigui 

AUDIR qui hagi d’agafar el relleu. Previsions. 
4. Altres 

 
a. Acords presos sobre la Jornada Interreligiosa: 
 

1.  La data: dissabte, 6 de maig de 2017  
2.  La franja horària: de les 10,30 a les 18h. 
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3.  Després d’un espai de silenci conduit per Marta Matarín, Montse Castellà, la 
presidenta de l’AUDIR, donarà la benvinguda als assistents. 

4.  Al matí, hi haurà la intervenció de dos experts en temes de refugiats i migració: 
5.  Exposició del Sr.Oriol Amorós, Diputat del Parlament de Catalunya i  Secretari 

d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Govern Català 
6.  Testimoni de Nadia Ghulam, refugiada afganesa. 
7.  Dins la primera quinzena de febrer es farà arribar a totes les entitats i grups de 

diàleg de la Xarxa Catalana un extracte del document de la DGAR: "Hospitalitat i 
Religions" amb dues qüestions per a la reflexió i el diàleg.  

8.  Se’ls proposarà que facin una síntesi d’aquestes reflexions i que les facin arribar a 
AUDIR abans del dia 6 de maig. Aquest seria el material base de la posada en co-
mú del matí del dia de la Jornada.  

9.  A les 14h, les persones que ho desitgin i s’hagin inscrit prèviament s’anirà a dinar 
a la seu dels Hare Krishna, que està a la Plaça Reial, proper  d'AUDIR. 

10. De les 16 a les 17,30h hi haurà l'exposició de 6 bones pràctiques d'hospitalitat 
 Islam: Nadia Ghulam 
 Budisme: Thubten Wangchen 
 Cristianisme: Joan Soler 
 Fe bahà´í: Elisabeth Lheure 
 Judaisme: Jai García Anguita 
 Hinduisme: Duarka Das 

  
Després del diàleg amb els assistents, es mirarà si és possible fer alguna concreció  sobre 
les iniciatives i propostes fetes pels grups de la Xarxa sobre el tema de la hospitalitat. 

 
  S’acorda que el preu de la inscripció a la jornada serà de 10€ i el preu del 

dinar també 10€. 
  Les inscripcions es faran a través de la web de l’AUDIR 

 
 

5. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ EN DI-
VERSITAT CULTURAL I RELIGIOSA I DIÀLEG                             
 

L.5.1 PRESENTACIÓ 
 
Donat l’èxit de les formacions i els programes oferts els anys anteriors, aquest 2017 AU-
DIR ha volgut seguir en la mateixa línia, oferint formacions, sensibilització i educació a 
comunitats religioses i a la resta de la societat civil de diferents indrets de Catalunya. 
Aquestes formacions i activitats de sensibilització i educació han tingut com a objectiu 
principal dotar d’eines (tant les comunitats immigrades com autòctones) pel tracte ade-
quat amb la diversitat cultural i religiosa i la gestió de la mateixa, oferint eines pel diàleg 
i recursos per a la mediació. Així mateix, s’ha treballat sobre els estereotips i prejudicis 
com a elements que poden portar cap a la intolerància i el conflicte.  
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L’AUDIR treballa per la formació i sensibilització de la nostra societat, una societat demo-
cràtica, participativa, lliure, igualitària, justa i plural, d’acord amb els valors del pluralis-
me. Creiem que l’educació en el pluralisme ens farà més tolerants i farà possible la con-
vivència i la cohesió social així com la creativitat i imaginació necessàries per abordar i 
viure amb sentit en una societat del coneixement cada cop més desenvolupada. 

 
Per aquest motiu oferim una formació contínua a través de cursos, xerrades, seminaris, 
mòduls formatius a demanda (ad hoc). Tenim com a objectiu prioritari la formació. No 
es tracta només de sensibilitzar l’opinió pública, que també, sinó sobretot d’oferir eines 
per al coneixement, la gestió i la transformació d’una societat per tal de facilitar que 
esdevingui realment plural, democràtica i inspirada en els drets humans, des de la con-
vicció que la diversitat religiosa i cultural és una riquesa. 

 
La formació que oferim va adreçada a professionals de la salut, de l’educació, del treball 
social, dels cossos de seguretat, de l’àmbit de la justícia, tant de l’àmbit privat com de 
les administracions públiques i del món de l’empresa i del treball. Oferim cursos mono-
gràfics, o integrats en un marc més ample, sobre diversitat religiosa, diàleg interreligiós, 
mediació interreligiosa de conflictes i prevenció de la radicalització religiosa o conviccio-
nal.  

 
La nostra voluntat és conjuminar, relacionar, fer concordar, la reflexió teòrica internacio-
nal i la millor praxis local i internacional en una coherència que faci possible que el qui 
vol aprendre pugui accedir a eines i a procediments que li permetin l’accés regular i fluid 
a un coneixement dinàmic i creatiu així com tecnològicament actualitzat. 

 
Com queda palès en memòries anteriors, tenim experiència acreditada, sigui a través de 
l’elaboració de cursos sencers o participant com a educadors, en cursos organitzats per 
universitats, centres culturals i/o d’estudis o administracions a Catalunya, a l’estat –
sobretot a Madrid- i internacionalment (Bòsnia, Alemanya, etc.).   

 
En tant que elaboradors i productors de materials educatius en els diferents àmbits te-
màtics que són objecte de les formacions, acostumem a oferir-los i utilitzar-los d’una 
manera pedagògica per a les nostres formacions, completant-los amb materials provi-
nents dels millors experts internacionalment acreditats. 

 
En aquesta línia, els objectius i l’activitat d’AUDIR en la línia  formació dels mesos de 
gener a desembre de 2017 ha estat la següent: 
 

LL.5.2 FORMACIÓ EN COGESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA EN 
L’ÀMBIT DE LA SALUT: RELIGIONS I CONVICCIONS SALUDABLES          
 

Un dels àmbits on la diversitat de creences i conviccions es fa palesa amb més evidència 
és el de la salut. En aquest àmbit de la vida humana el pluralisme de creences i convicci-
ons presenta una sèrie de nous desafiaments. La informació i formació que reben els 
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professionals de la salut en diversitat religiosa i la seva cogestió els ha de permetre co-
nèixer i gestionar adequadament la diversitat.  

 
Amb aquest projecte hem volgut oferir als professionals de la salut (metgesses, inferme-
res, treballadores socials, educadores, psicòlogues, etc.) de diversos hospitals de Catalu-
nya les eines que els poden permetre una cogestió positiva, creativa i innovadora que 
afavoreixi la seva tasca. Tot plegat a partir d’una presentació descriptiva, rigorosa i em-
pàtica de la diversitat religiosa, i dels seus valors per a la convivència i la salut.  

 
Aquesta formació ha pretès, també, facilitar el coneixement dels aspectes bàsics de les 
tradicions religioses, identificar els criteris, les eines i els recursos bàsics per reconèixer 
les principals creences presents en l’àmbit sanitari a Catalunya; reconèixer el valor del 
pluralisme religiós i conviccional en societats democràtiques obertes, així com les creen-
ces i conviccions principals presents en els usuaris de l’àmbit sanitari.  

 
En total s’han beneficiat dels cursos uns 65 professionals de l’àmbit de la salut. 
 

5.2.1 Objectius 
 
Els objectius del curs han estat, d’una banda, oferir una eina que garanteixi una informa-
ció contrastada als professionals del camp sanitari i hospitalari sobre la diversitat religio-
sa atenent a la realitat socioreligiosa de Catalunya i sobre les seves creences, costums, 
ritus i sensibilitats que donen a la persona no tan sols una manera determinada de con-
cebre el món, sinó un particular i distintiu sentit a la vida, a la malaltia i la mort. El curs 
també ha pretès oferir un instrument fonamental que permeti l’accés a informacions 
bàsiques sobre les creences i conviccions no religioses que facin possible conèixer i 
afrontar la diversitat religiosa i conviccional des del coneixement del malalt i el respecte 
mutus.  

 
El curs ha desenvolupat dos nivells de lectura o graus d’aproximació: un de més introduc-
tori i general, i un altre de més aprofundit i específic. S’ha concretat en els següents ob-
jectius: 

 
 Oferir informació i coneixement de les creences i conviccions en la seva diversitat i 

formes a Catalunya. 
 Facilitar una formació bàsica del fet religiós i del marc legal de la diversitat religiosa i 

conviccional. 
 Apropar als professionals sanitaris al món de les cosmovisions, creences, ritus i con-

viccions sobre la malaltia, la mort i el més enllà des de les diverses perspectives reli-
gioses. 

 Facilitar les eines necessàries per a poder donar una resposta adequada a cada ne-
cessitat relacionada amb el tema de la diversitat religiosa en l’àmbit professional.  
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5.2.2 Continguts 
 
1.- Marc legal de la llibertat religiosa i de la diversitat religiosa i conviccional al nostre 
país. Garantia de l’exercici del dret a l’assistència religiosa en els centres hospitalaris. La 
diversitat religiosa i espiritual atenent especialment la realitat sociològica del nostre 
país. 

 
2.- Breu presentació dels trets essencials i sanitàriament rellevants de la diversitat religio-
sa a Catalunya: islam, cristianisme catòlic, protestant i ortodox, hinduisme, budisme, 
sikhisme, judaisme, testimonis de Jehovà, mormons, i altres minories significatives.  

 
3.- Aproximació transversal des de les diverses tradicions als següents eixos temàtics de 
l’àmbit sanitari: concepte de salut, preservació de la salut i tractament de la malaltia; 
alimentació; donació i transplantaments d’òrgans i teixits; mort i dol; donació i accepta-
ció d’òrgans i teixits. 

 
4.- Presentar els recursos culturals, ètics i espirituals de les creences i conviccions per a 
l’acompanyament de la malaltia i per al benestar físic, psíquic i social de les persones.  

  
5.2.3 Destinataris 
 
El curs està adreçat als professionals i tècnics del camp sanitari i hospitalari: metges, pro-
fessionals d’infermeria i personal auxiliar, i altres persones que, des d’aquest àmbit, 
mantenen relacions directes amb els malalts, inclosos els seus àmbits familiar i 
d’amistat. 

 
5.2.4 Format i metodologia del curs 
 
El curs és presencial i en la majoria de casos ha tingut una durada de 12 hores cada curs; 
només en un cas es feu un format més introductori, amb una durada de 3 hores. El pro-
fessorat fou el següent: Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al Dià-
leg Interreligiós i doctor en teologia i llicenciat en Història de les Religions i en Filosofia; 
Maria Forteza, llicenciada en Filosofia i en Sociologia, i investigadora del grup de recerca 
ISOR (Universitat Autònoma de Barcelona); i Clara Fons Duocastella, cap de programes 
de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, llicenciada en Sociologia i especialitza-
da en diversitat religiosa a Catalunya.  

 
AUDIR ha estat innovadora i pionera en l’ús d’una metodologia que combina el respecte 
als Drets Humans, des dels valors de la UNESCO de promoció de la cultura de la pau i del  

 
diàleg intercultural i interreligiós i el respecte al dret de llibertat de pensament conscièn-
cia i religió (art. 18 de la DUDH i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics) combi-
nat amb l’atenció empàtica a la sensibilitat de les diferents creences i conviccions. Tot 
això sense renunciar a l’ús i a les aportacions de les ciències de les religions i les aporta-
cions d’experts de les diferents tradicions religioses i conviccions no religioses.  
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Per fer possible això, els experts d’AUDIR han treballat colze a colze amb les persones de 
referència de comunitats significatives de les tradicions religioses de manera que el re-
sultat final a més de reflectir el rigor acadèmic pugui ser també reconegut com a digne i 
valuós pels adherents, seguidors, fidels, creients i practicants de les diverses tradicions 
religioses i de les conviccions no religioses presents al nostre país. 

 
Es procura que aquest complex equilibri quedi reflectit en els continguts de les formaci-
ons, en la pedagogia que es fa servir, en les eines i en els procediments i didàctica. 
 

5.2.5 Llistat de les creences i conviccions 
 

• Cristiana catòlica 
• Cristiana evangèlica o protestant 
• Islam 
• Testimonis de Jehovà 
• Sikhisme 
• Judaísme 

 
5.2.6 Cronologia i continguts segons sessions 

 
NOM DEL CURS HOSPITAL DATA PREVISTA HORES FORMADOR/S 

Diversitat religiosa, salut i 
final de vida 

Institut Català 
Oncologia 

10, 17 i 24 de maig, de 10:30h a 13:30 h 
(+ visita als llocs de culte: 31 de maig, 
de 10:30h a 13:30h). 

9 F. Torradeflot i 
Clara Fons 

Diversitat religiosa, salut i 
final de vida 

Hospital del Mar 4, 11 i 18 d’octubre, de 15:45h a 18:45h 
(+ visita als llocs de culte: 25 d’octubre, 
de 15:45h a 18:45h).  

9 Maria Forteza 

Diversitat religiosa, salut i 
final de vida 

Institut Català 
Oncologia 

19 i 26 d’octubre i 2 de novembre, de 
15:30h a 18:30h (+ visita als llocs de 
culte: 9 de novembre, tarda). 

9 Maria Forteza 

Diversitat religiosa, salut i 
final de vida 

Hospital Universi-
tari de la Vall 
d’Hebron 

14 i 16 de novembre, de 15h a 20h (4,5 
hores de docència i 30 minuts de des-
cans) + visita als llocs de culte: 21 de 
novembre, tarda. 

9 Maria Forteza 

Diversitat religiosa, salut i 
final de vida 

Hospital Universi-
tari de la Vall 
d’Hebron 

27 i 29 de novembre, de 9h a 14h (4,5 
hores de docència i 30 minuts de des-
cans) + visita als llocs de culte: 1 de 
desembre, matí. 

9 Maria Forteza 

Diversitat religiosa i salut 
 

Institut Català 
Oncologia 

 
Sessió d’una hora i mitja (1,30h) els dies 8 

i 9 de Maig, per les auxiliars 
d’infermeria de cures pal·liatives. 

13:30 a 15 
 

3 Maria Forteza 

3 visites a un lloc de culte 
(posteriors a cada curs de 9 
hores). S'han suspès dues 
visites per manca d'assis-
tència en els dos casos en 
què era voluntària 

  
31 de maig; 25 d’cotubre; 9 de novem-

bre. 

9 Acompanya-
ment: Helena 
Cots 
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M. 5.3 LA NIT DE LES RELIGIONS  

                                   
La Nit de les Religions de Barcelona és un projecte que ha dut a terme el Grup Interreli-
giós i Interconfessional de Joves de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 
(AUDIR).  

 
Durant la tarda-nit del dissabte 16 de setembre, 33 comunitats religioses i entitats de 
la ciutat de Barcelona obriren les seves portes i oferiren diferents activitats per tal que 
la ciutadania es pogués acostar a conèixer-les.  

 
El projecte s’emmiralla en “La Nit de les Religions de Berlín”, una iniciativa que es duu a 
terme a la ciutat alemanya des de fa 4 anys. 

 
El format de la proposta és un itinerari autoguiat per al visitant que, a partir de la in-
formació recollida en un fulletó i en la nostra pàgina web, pot decidir quines són les 
comunitats que més li interessa visitar en cada moment. 

 
L’objectiu principal del projecte és la voluntat de contribuir a fer conèixer una realitat a 
voltes desconeguda com és la de la diversitat religiosa, afavorint un espai de trobada 
veritable, lluny de les imatges sovint distorsionades que ens arriben sobre les dife-
rents tradicions religioses que conviuen a la nostra ciutat. 

 
Els programes d’activitats han estat elaborats per les mateixes comunitats religioses i 
inclouen visites guiades, tallers, música, teatre, conferències i degustacions de menjar 
típic.  

 
5.3.1 Fases de la preparació del projecte: 

 

• Octubre-Desembre 2016. Avaluació i valoració de “La Nit de les Religions” de 2016 i 
primers preparatius de la nova edició. 

 
•  Gener-Març de 2017. Preparació i contacte amb les comunitats interessades en 

participar en la Nit de les Religions. 
 
•  Abril-Juny 2017. Reunions amb les comunitats. Recepció dels programes d’activitats 

de cadascuna de les comunitats. 
 
•  Juliol 2017. Disseny i impressió dels fulletons i els cartells de difusió de la Nit de les 

Religions. 
 
•  Setembre 2017. Difusió de l’activitat. 
 
•  16 de setembre de 2017. Realització de la Nit de les Religions. 
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5.3.2 Comunitats que han participat en el projecte 
 

 

1. Basílica de la Sagrada Família 
Carrer de Mallorca, 401 
2. Centre Filipí Tuluyan-San Benito 
Carrer de la Riera Baixa, 4 
3. Fundació Migra Studium 
Carrer d’Ataülf, 4 
4. Parròquia de Sant Ignasi de Loiola 
Carrer de Provença, 54. 
5. Parròquia de Sant Pau del Camp  
Carrer de Sant Pau, 101 
6. Església Adventista del Setè Dia de Barcelona-Urgell  
Carrer Compte d’Urgell, 133  
7. Església Evangèlica Assemblea de Germans de Gràcia  
Carrer de Terol, 22   
8. Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta 
Carrer de Ginebra, 35 
9. Església Evangèlica de Betlem 
Carrer de la Nació, 24  
10. Església Evangèlica Unida de Barcelona 
Carrer de Santapau, 102 
11. Església Protestant Barcelona-Centre  
Carrer Tallers, 26  
12. Església Ortodoxa- Protecció de la Mare de Déu  
Carrer Aragó, 181  
13. Testimonis Cristians de Jehovà  
Carrer Blasco de Garay, 49  
14. Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Mormons  
Carrer Cantàbria, 31  
15. Associació Cultural Ponterapia. Música Sufí, amb Dr Jordi Delclòs i Escola de 
Música Turca i Sufí 

Carrer d’Emilia Coranty 5-7 
16. Centre Cultural Islàmic Català  
Carrer de Rafael Capdevila, 1-3 
17. Associació Musulmana Minhaj Ul Quran  
Carrer d’Erasme de Janer, 9-11  
18. Centre Islàmic de Barcelona 
Avinguda Meridiana, 326 
19. Consell Islàmic de Catalunya - Mesquita Tarik Ben Ziad 
Carrer de Sant Rafael, 10 
20. Centre Sufí Naqshbandi Haqqani   
Carrer de Pere Llobet, 3 
21. Comunitat Israelita de Barcelona 
Carrer de l'Avenir, 24 
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22. Comunitat Jueva Atid  
Carrer Río Rosas 47  

23. Comunitat Jueva Bet- Shalom  
Carrer Sardenya, 414, baixos  
24. Jabad Lubavitch Fundació Privada. Call Barcelona Wines & Books 
Carrer de Sant Honorat, 9 
25. Dojo Zen Barcelona Kannon  
Ronda de la Universitat, 14  
26. Centre Zen de Barcelona  
Carrer Bacardí, 10  
27. Casa del Tibet de Barcelona  
Carrer de Rosselló, 181  
28. Centre Bahà’i de Barcelona  
Carrer Galileu 336 
29. Associació per a la Consciència de Krishna  
Plaça Reial 12  
30. Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris 
Carrer de la Diputació, 329 
31. Comunitat Sikh de Catalunya 
Carrer Hospital, 97  
32. Wicca Celtíbera  
Carrer Fusina 1  
33. Església de Scientology de Barcelona  
Gran Via de les Corts Catalanes, 780 
34. Acte inaugural de la Nit de les religions de Barcelona  
Palau Macaya. Passeig de Sant Joan, 108 

 
5.3.3 Ressò als mitjans de comunicació  

 

 

a. Diaris 

La Vanguardia: 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170914/431278433262/mas-de-30-
comunidades-religiosas-de-barcelona-ofreceran-actividades-y-puertas-abiertas-el-
sabado.html 

El Periódico: 
http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170916/33-comunidades-religiosas-
abren-sus-puertas-en-la-nit-de-les-religions-6290645 

Diari de Girona: 
http://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2017/09/16/trentena-temples-religiosos-
participen-avui/867771.html 

Diari Ara: 
https://www.ara.cat/estils_i_gent/Celebrar-diversitat-religiosa_0_1871812801.html 
Metrópoli Abierta: 
https://www.metropoliabierta.com/quien-hace-barcelona/entidades/las-religiones 

abren-sus-puertas-en-barcelona_2935_102.html 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170914/431278433262/mas-de-30-comunidades-religiosas-de-barcelona-ofreceran-actividades-y-puertas-abiertas-el-sabado.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170914/431278433262/mas-de-30-comunidades-religiosas-de-barcelona-ofreceran-actividades-y-puertas-abiertas-el-sabado.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170914/431278433262/mas-de-30-comunidades-religiosas-de-barcelona-ofreceran-actividades-y-puertas-abiertas-el-sabado.html
http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170916/33-comunidades-religiosas-abren-sus-puertas-en-la-nit-de-les-religions-6290645
http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170916/33-comunidades-religiosas-abren-sus-puertas-en-la-nit-de-les-religions-6290645
http://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2017/09/16/trentena-temples-religiosos-participen-avui/867771.html
http://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2017/09/16/trentena-temples-religiosos-participen-avui/867771.html
https://www.ara.cat/estils_i_gent/Celebrar-diversitat-religiosa_0_1871812801.html
https://www.metropoliabierta.com/quien-hace-barcelona/entidades/las-religionesabren-sus-puertas-en-barcelona_2935_102.html
https://www.metropoliabierta.com/quien-hace-barcelona/entidades/las-religionesabren-sus-puertas-en-barcelona_2935_102.html
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Catalunya Religió:  
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-se-suma-nit-religions 
ABC: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2605889 
 
b. Agències de Notícies 

Europa Press: 
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-mas-30-comunidades-religiosa 

barcelona-ofreceran-actividades-puertas-abiertas-sabado-20170914143145.html 
 

c. Televisió 

 Televisió de Catalunya: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/trenta-

centres-de-culte-i-entitats-religioses-obren-les-portes-en-la-segona-nit-de-les-

religions/video/5688833/ 

 BTV:http://beteve.cat/trentena-comunitats-sobren-a-la-ciutadania-nit-de-les-

religions/ 
 

d. Altres entitats que se n’han fet ressó 

Ajuntament de Barcelona: 
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/detall/la-nit-de-les-religions-
de-barcelona_99400459492.html 

 

Centre Zen de Barcelona: 
http://www.zenbarcelona.org/ca/noticias/nit-de-les-religions-2017 
 

Dojo Zen de Barcelona: 
https://zenkannon.org/nit-de-les-religions-2017-dissabte-16-de-setembre/ 
 

Fundació Bayt Al-Thaqafa: 
https://www.bayt-al-thaqafa.org/ca/nit-religions-barcelona 
 

Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes: 
http://www.ccebudistes.org/esdeveniments/interreligios/la-nit-de-les-religions-2017/ 
 

ATID: 
https://www.atid.es/web/model/atid/detail_event.php?id=35 
 
Diàlegs de Dona: 
http://dialegsdona.org/grup-interreligios-del-raval-2/ 
 

Centre Cultural Islàmic de Barcelona:  
http://www.ccicbcn.com/2017/09/09/la-nit-les-religions-dissabte-16-septembre/ 
    
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-se-suma-nit-religions
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2605889
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-mas-30-comunidades-religiosabarcelona-ofreceran-actividades-puertas-abiertas-sabado-20170914143145.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-mas-30-comunidades-religiosabarcelona-ofreceran-actividades-puertas-abiertas-sabado-20170914143145.html
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/trenta-centres-de-culte-i-entitats-religioses-obren-les-portes-en-la-segona-nit-de-les-religions/video/5688833/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/trenta-centres-de-culte-i-entitats-religioses-obren-les-portes-en-la-segona-nit-de-les-religions/video/5688833/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/trenta-centres-de-culte-i-entitats-religioses-obren-les-portes-en-la-segona-nit-de-les-religions/video/5688833/
http://beteve.cat/trentena-comunitats-sobren-a-la-ciutadania-nit-de-les-religions/
http://beteve.cat/trentena-comunitats-sobren-a-la-ciutadania-nit-de-les-religions/
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/detall/la-nit-de-les-religions-de-barcelona_99400459492.html
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/detall/la-nit-de-les-religions-de-barcelona_99400459492.html
http://www.zenbarcelona.org/ca/noticias/nit-de-les-religions-2017
https://zenkannon.org/nit-de-les-religions-2017-dissabte-16-de-setembre/
https://www.bayt-al-thaqafa.org/ca/nit-religions-barcelona
http://www.ccebudistes.org/esdeveniments/interreligios/la-nit-de-les-religions-2017/
https://www.atid.es/web/model/atid/detail_event.php?id=35
http://dialegsdona.org/grup-interreligios-del-raval-2/
http://www.ccicbcn.com/2017/09/09/la-nit-les-religions-dissabte-16-septembre/
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N.5.4 PROJECTE DE REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES I DIVUL-
GATIVES SOBRE DIVERSITAT RELIGIOSA                                    

 
5.4.1 Justificació del projecte  

 
La presència d’una gran diversitat religiosa i conviccional al nostre país ha fet que la 
gestió de la diversitat sigui cada cop més necessària. Una diversitat religiosa sense 
control podria ser percebuda com a font de conflictes socials per determinats sectors i 
facilitar una certa polarització, la generació d'estereotips i prejudicis i un deteriora-
ment de la cohesió i de la convivència. En aquest sentit, les experiències positives de 
països com el Regne Unit, Estats Units i Canadà i les no tan positives d’altre països 
com França i Holanda, han fet evident que la gestió de la diversitat és una tasca que és 
una responsabilitat compartida dels poders i administracions públiques, de les tradici-
ons religioses i espirituals i conviccions no religioses i de les organitzacions de la socie-
tat civil especialitzades en diversitat religiosa i en diàleg. És el que s’anomena cogestió 
de la diversitat religiosa. 

 
  Aquesta cogestió requereix oferir les possibilitats de formació per conèixer i aprofun-
dir en la diversitat i els instruments bàsics de divulgació qualificada que permetin 
identificar, interpretar i valorar positivament la realitat de la diversitat al nostre país. 
aquesta formació i divulgació són imprescindibles per garantir un model de societat 
que es pugui arribar a edificar sobre la cultura del diàleg i la col·laboració. 

 
5.4.2 Objectius 

 
El “Curs d’aproximació a la diversitat religiosa de Catalunya” té els objectius 
següents: 
 

• Aconseguir que els alumnes coneguin el marc legal bàsic en què es desenvolu-
pa el dret a la llibertat religiosa a Catalunya 

• Aconseguir que els alumnes coneguin quina és la implantació de les diferents 
tradicions religioses a Catalunya. 

• Aconseguir que els alumnes coneguin les característiques principals de les tra-
dicions religioses amb implantació a Catalunya: origen, els seus principis bà-
sics, les pràctiques principals, les festivitats més importants, etc. 

• Aconseguir que els alumnes identifiquin els preceptes i les pràctiques religio-
ses que poden tenir més incidència en la prestació de serveis públics de l’àmbit 
específic 

• Aconseguir que els alumnes identifiquin les maneres més adequades de co-
municar i de relacionar-se amb les diverses creences i conviccions. 

 
Les sessions de divulgació i sensibilització tenen com a objectiu amb l’objectiu donar a 
conèixer la realitat actual d’aquest fet a Catalunya per tal de donar resposta a la gestió 
pública de la diversitat religiosa i garantir l’exercici del dret de llibertat religiosa. 
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5.4.3 Continguts  
 

El “Curs d’aproximació a la diversitat religiosa de Catalunya”, ha tractat els temes se-
güents:  

• El marc legal de la llibertat religiosa a Catalunya 
• Els models de relació entre l’administració i el fet religiós 
• Estat confessional, aconfessionalitat, laïcitat, laïcisme 
• La implantació de les diferents confessions religioses a Catalunya 
• El mapa religiós de Catalunya. 
• Característiques principals de les confessions amb una major implantació a Ca-

talunya (origen històric, doctrina, organització, divisions internes, etc.): Cristia-
nisme, Judaisme, Islam, Budisme i Sikhisme 

• Gestió i relació amb la diversitat en l’àmbit específic 
• Instruments per al diàleg 
• Conceptes claus en la gestió de la diversitat religiosa 
• Identificació dels preceptes i pràctiques religioses amb més incidència en la 

prestació dels servies públics en l’àmbit específic. 
 
A les sessions de divulgació i sensibilització es presentà el Mapa religiós Català amb les 
13 confessions religioses presents al nostre país, amb l’objectiu de difondre com im-
pacta aquest fet en la gestió pública d’aquesta diversitat i en la cohesió social i la con-
vivència a Catalunya, adreçada als col·lectius professionals vinculats a àmbits especí-
fics. 

 
5.4.4 Metodologia i estratègies didàctiques 

 
La formació ha combinat i interrelacionat els coneixements teòrics explicats a classe, 
l’aproximació a realitats concretes a partir del estudis de casos pràctics; les dinàmi-
ques grupals i el treball en grup. S’han treballat els mapes i dades estadístiques, s’han 
analitzat textos normatius, casos reals de gestió de la diversitat i s’han realitzat jocs de 
rol i pràctica del diàleg. 

S’ha d’ofert a l’alumne una bibliografia, una webgrafia actualitzada i un dossier breu 
del curs amb un recull dels principals documents i articles que s’han fet servir durant 
les sessions. 

 

5.4.5 Material didàctic 
 
Dossier de curs que recull els principals documents, articles, informes que s’han treba-
llat al curs o que puguin complementar la informació de l’alumne.  

 
S’han projectat també PowerPoint elaborats pel professorat en cadascuna de les sessi-
ons. A més s’han utilitzat materials complementaris com a mapes de la diversitat, pro-
jeccions de vídeos breus de documentals o pel·lícules, pòsters de llocs de culte, publi-
cacions escrites en paper, com ara el Calendari Interreligiós o revistes sobre diversitat 
religiosa i interreligioses, etc. 
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5.4.6 Perfil bàsic dels formadors 

 
Experts acreditats en ciències de les religions, en antropologia, en teologia i/o experts 
en diversitat religiosa i en la seva gestió i/o experts en diàleg interreligiós. 

 
El formador ha combinat coneixements crítics, amb rigor científic, amb una certa em-
patia en relació a la diversitat religiosa i amb una acreditada experiència en l’àmbit de 
la gestió de la diversitat religiosa. A més s’ha tingut en compte les seves capacitats i 
habilitats didàctiques, així com la valoració de la seva experiència en docència. 
 

5.4.7 Modulació i temporització 
 
Els mòduls i la temporització es dissenyen i acorden segons les possibilitats en cada 
cas.  

 
 

5.4.8 Accions formatives   
 
Data i horari Lloc Formació i docent 

27 27 de gener, a les 19:30 
hores 

P Pàrroquia St. Paulí de Nola 
(Alfons Magnànim, 125, 
Barcelona)  

"El protestantisme, 500 anys 
de Reforma"; Francesc Tor-
radeflot 

25225 de març, a les 19 hores Par Parròquia de Cornellà - 
Miquel Martí 

 "Diàleg entre cristians i mu-
sulmans", Francesc Torrade-
flot 

29  29 de març, a les 15:30        Faculltat d'Educació Social i 
Treball Social Pere Tarres 
(Grup de formadors) 

 "Mediació i diàleg interreli-
giós", Francesc Torradeflot 

13 d'abril, a les 18:30         Associació Veïnal de 
Torreguitart (Av. de 
l’Alcalde Moix, 22) 

 Curs sobre la llibertat de cul-
te i pràctica de les diverses 
creences i conviccions  Sa-
badell, F. Torradeflot 

22    22 d'abril, 9h - 14 h. S  Seu d'AUDIR Llledó, 11, 
Barcelona) 

 Formació en diversitat reli-
giosa i diàleg, Clara Fons, F. 
Torradeflot, Pilar Claret, 
Montse Castellà 

24   24 d'abril, 19 h. L   Vic, en el marc del projecte 
"Vic, ciutat cuidadora"  

   Atenció religiosa al final de 
la vida, Francesc Torradeflot 

5 de maig, 9 hores       Sala de Graus, Edifici Migdia, 
Facultat d'Educació de la 
U.B.  

  "Diàleg intercultural i inter-
religiós en l'educació: Ficció 
o realitat?" 

17 de maig, a les 15:30        Faculltat d'Educació Social i 
Treball Social Pere Tarres 
(Grup de formadors) 

 "Acció Social de l’Experiència 
Espiritual" Francesc Torra-
deflot 

14 de maig, a les 18 hores         Palais des Rois de Majoru-
qe, Amitiés Interreligieuses 
de Perpignan 

 Model català de laïcitat, Eli-
sabeth Lheure 
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        26 de maig, a les 9 hores   Barcelona (Hospital San Ra-
fael) 

 XIII Jornada de Atención es-
piritual y religiosa, Herma-
nas hospitalarias 

 "Aspectos relativos a las 
creencias y a las culturas en 
la salut", Francesc Torrade-
flot 

2     29 de juny, a les 12:30  CP 4 Camins- La Roca  "Formació sobre diversitat 
religiosa" en presentació de 
la Guia als CP, F. Torradeflot 

       30 de setembre, 10 a 14 
hores 

 Seu central de Creu Roja a 
Barcelona 

 "Formació en diversitat reli-
giosa i la seva gestió", F. 
Torradeflot 

10 i 17 d'octubre, de 16 a 18 
h. 

 ESADE (Barcelona)  "Hinduismo" dins del curs 
"Tradiciones Religiosas y 
Derecho" 

18 d'octubre, de 17.30 a 20 
h. 

 Ajuntament de Mataró  Formació sobre hinduisme i 
budisme en l'àmbit educa-
tiu, Alain Blomart 

 21 d'octubre, de 10h a 11:30  Seu d'AUDIR  Formació sobre AUDIR a la 
Coral Interreligiosa, Pilar 
Claret 

24 d'octubre, 18:30 h.  Editorial claret, Sala Pere 
Casaldàliga 

 Presentació del llibre diccio-
nari de les religions per a 
noies i nois de 10 a 14 anys, 
Lourdes Monfort, Ricard To-
ledo, Letícia Ruíz i F. Torra-
deflot 

11 de novembre, de 10 a 14 
hores 

 Carrer València, Barcelona 
(sindicat de professors de 
religió JUNTS) 

 Formació sobre diversitat 
religiosa, F. torradeflot 

 
En la taula no figuren altres formacions específiques que ja han quedat reflectides a la 
Memòria 
 

O.5.5 ENSENYAMENT A TRAVÉS DE L’APRENENTATGE SOLIDARI. 
ESCOLA VEDRUNA – GRÀCIA                                                          

 
La diversitat religiosa i cultural està present de manera creixent a la nostra societat, 
cada cop més plural. Aquesta diversitat és un dret i una realitat que cal descobrir i 
aprendre d’una manera que permeti una lectura positiva i alhora realista, capaç de 
conèixer i interpretar críticament la diversitat des d’una perspectiva respectuosa amb 
l’alteritat, els drets humans i la cultura de la pau i del diàleg. Cada cop és més neces-
sari i just desenvolupar eines que serveixin a la ciutadania per a un millor reconeixe-
ment i una adequada sensibilització envers la diversitat cultural, religiosa i conviccio-
nal. 

 
L’AUDIR va presentar i promoure ja fa anys una campanya per a la cultura religiosa ge-
neralitzada, campanya que es manté oberta. Considerem que per evitar 
l’analfabetisme cultural i religiós, és imprescindible una formació bàsica en el fet reli-
giós i conviccional, que consideri la religió com un fet cultural valuós, expressió del pa-
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trimoni humà, ètic i espiritual comú (http://www.audir.org/ca/fons-documental-
2/cat_view/9-declaracions). L’interès respon, bàsicament, d’una banda, a la curiositat 
i motivació per conèixer i descobrir diverses maneres de viure i de veure la vida que 
tot i ser properes, tenen conviccions i creences distintes, de manera que sigui possible 
superar aquells prejudicis i estereotips que dificultin una convivència millor. D’altra 
banda, l’interès rau, també, en la possibilitat d’enriquir-se amb el patrimoni cultural, 
humà i ètic dels altres sense perdre la pròpia identitat.  

 
Aquest projecte que es presentà en l’àmbit de l’ensenyament ha volgut combinar 
l’aprenentatge de la diversitat religiosa i conviccional per part dels joves, d’una banda, 
amb la sensibilització i la solidaritat amb la gent gran, d’una altra. Perquè a ningú se li 
escapa que els ancians han estat sempre uns actors destacats en les transmissions de 
les savieses tradicionals i, en aquest sentit, hem cregut que són imprescindibles per a 
la seva comunicació i valoració. 

 
Aquesta ha volgut ser una oferta ben concreta de coneixement, intercanvi i valoració 
de la diversitat de savieses que conviuen a Catalunya i a tot l’Estat, amb la convicció 
que aquesta diversitat suma i afavoreix una millor convivència i cohesió social. Els jo-
ves i els ancians dialoguen i així són també un model positiu per a les respectives 
comunitats i per al conjunt de la societat. Aquest coneixement genera, alhora, un 
apropament entre els joves, que no veuen les persones del seu voltant com a desco-
negudes sinó com a persones properes amb qui comparteixen sentiments i poden dia-
logar. 

 
Aquesta oferta de formació s’ha inscrit en el Projecte Compromís de Cultura Religiosa 
de 1r de Batxillerat de l’Escola Vedruna Gràcia. 

 
5.5.1 Tipus d’activitats que ofereix el projecte 
 

L’activitat educativa ha girat al voltant de les següents dinàmiques: 
 

1. Formació bàsica en diversitat religiosa i diàleg de professors, representants re-
ligiosos i alumnes. Capacitació i habilitació dels joves per conèixer la diversitat 
religiosa i conviccional bàsica i per poder-la explicar mínimament amb l’ajuda 
dels professors. 
 

2. Selecció per part d’AUDIR de les breus narratives religioses.  
 

3. Coneixement i aprenentatge dels alumnes de les històries o contes religiosos, 
espirituals o de saviesa, de les diverses tradicions religioses i conviccionals, 
amb l’ajuda dels professors. 
 

4. Habilitació dels joves per poder explicar les breus narracions religioses i con-
viccionals a col·lectius de gent gran: relats curts, actants, simbolisme i religió i 
elements de comunicació oral.   
 

http://www.audir.org/ca/fons-documental-2/cat_view/9-declaracions
http://www.audir.org/ca/fons-documental-2/cat_view/9-declaracions
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5. Planificació i preparació de sessions de conta-contes o de relats de diverses 
tradicions, per part dels joves prèviament habilitats, a la gent gran de residèn-
cies d’avis. 

  

6. Realització de sessions d’una hora o menys, en les quals, noies i nois de batxi-
llerat han narrat una sèrie d’històries breus de diferents creences i conviccions 
a grups d’avis que viuen a la residència. Durant aquestes sessions s’han fet de-
bats amb els avis per tal d’identificar i suscitar narratives o històries de vida 
similars i, a més, per extreure valors i actituds de qualitat humana profunda 
comunes. 
 

7. Informe d’avaluació del procés d’aprenentatge i de les sessions solidàries. 
 
En la dinàmica de l’activitat s’ha pretès presentar històries de saviesa que ofereixin co-
neixement de l’alteritat i sentit i esperança compartits, tot cercant la interacció dels 
avis i dels joves a través de les seves preguntes i intervencions després de cadascuna 
de les històries. Els joves han estat els relators de les narracions i els dinamitzadors de 
l’acte.  

 
La coordinació de les activitats educatives l’ha dut a terme AUDIR. S’han coordinat 
educadors (professors de religió de batxillerat), alumnes i representants de diferents 
comunitats religioses.  

 
A més, AUDIR, juntament amb l’escola, ha facilitat la identificació i selecció prèvia i les 
relacions amb la residència d’avis on s’ha desenvolupat l’explicació de les històries de 
saviesa als avis per part dels alumnes. 

 
5.5.2 Calendari de la formació i activitats amb els alumnes 
 

Sessions de formació bàsica en diversitat religiosa als alumnes i d'habilitació als joves 
(20 sessions d'una hora, d'octubre a juny). 
 

Sessions de conta-contes d’històries de saviesa amb avis: 
 10 sessions de febrer a juny, previsiblement 2 o 3 contes per sessió. 
 10 avis i 10 alumnes per sessió, en dos grups: cada grup de 10 avis i 10 alumnes.  

 
5.5.3 Pla d’avaluació i seguiment 

 
Alumnes i professors i, quan ha calgut, la coordinació d’AUDIR, han fet reunions regu-
lars de l’equip de dinamització per fer el seguiment de la preparació i la realització de 
les activitats. 

 
El primer trimestre del curs –darrer trimestre de l’any- s’han realitzat les 20 sessions 
inicials formatives (formació bàsica) i s’ha identificat la residència d’avis que 
col·laborarà amb el projecte durant el 2017 (que serà, com l’any passat, la residència 
de les Germanetes dels Pobres). En les sessions formatives, a més de les exposicions 
del professorat d’AUDIR, s’han convidat a representants de la Comunitat Israelita de 
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Barcelona (Jorge Burdman), representants de la Comunitat Sikh (Gagandeep Singh), 
  de la comunitat musulmana (Abdelwadud Sabaté) i de la comunitat budista (Thubten 
Wangchen). Els nois i noies han pogut així aprofundir en el coneixement de les tradici-
ons religioses preguntant i interactuant amb líders religiosos significatius d’aquestes 
tres comunitats. Aquests líders han valorat molt el compromís amb la diversitat religi-
osa i l’acompanyament i solidaritat amb els avis de les residències. 

 
La diversitat religiosa i cultural està present de manera creixent a la nostra societat, 
cada cop més plural i pluralista. Aquesta diversitat és un dret i una realitat que cal 
descobrir i aprendre d’una manera que permeti una lectura positiva i alhora realista, 
capaç de conèixer i interpretar críticament la diversitat des d’una perspectiva respec-
tuosa amb l’alteritat, els drets humans i la cultura de la pau i del diàleg. Cada cop és 
més necessari i just desenvolupar eines que serveixin a la ciutadania per a un millor 
reconeixement i una adequada sensibilització envers la diversitat cultural, religiosa i 
conviccional. 

 
L’AUDIR va presentar i promoure ja fa anys una campanya per a la cultura religiosa ge-
neralitzada, campanya que es manté oberta. Considerem que per evitar 
l’analfabetisme cultural i religiós, és imprescindible una formació bàsica en el fet reli-
giós i conviccional que consideri la religió com un fet cultural valuós, expressió del pa-
trimoni humà, ètic i espiritual comú (http://www.audir.org/ca/fons-documental-
2/cat_view/9-declaracions). L’ interès respon, bàsicament, d’una banda, a la curiositat 
i motivació per conèixer i descobrir diverses maneres de viure i de veure la vida que 
tot i ser properes, tenen conviccions i creences distintes, de manera que sigui possible 
superar aquells prejudicis i estereotips que dificultin una convivència millor. D’altra 
banda, l’interès rau, també, en la possibilitat d’enriquir-se amb el patrimoni cultural, 
humà i ètic dels altres sense perdre la pròpia identitat.  

 
Aquest projecte que es presentà en l’àmbit de l’ensenyament ha volgut combinar 
l’aprenentatge de la diversitat religiosa i conviccional per part dels joves, d’una banda, 
i amb la sensibilització i la solidaritat amb la gent gran, d’una altra. Perquè a ningú se li 
amaga, que els “ancians” han estat sempre uns actors destacats en les transmissions 
de les savieses tradicionals i, en aquest sentit, hem cregut que són imprescindibles per 
a la seva comunicació i valoració. 

 
Aquesta ha volgut ser una oferta ben concreta de coneixement, intercanvi i valoració 
de la diversitat de savieses que conviuen a Catalunya i a tot l’estat, amb la convicció 
que aquesta diversitat suma i afavoreix una millor convivència i cohesió social. Els jo-
ves i els “ancians” de les principals tradicions dialoguen i així són també un model po-
sitiu per a les respectives comunitats i per al conjunt de la societat. 

 
Aquesta oferta de formació s’ha inscrit en el Projecte Compromís de Cultura Religiosa 
de 1r de Batxillerat de l’Escola Vedruna Gràcia. 

 
 

http://www.audir.org/ca/fons-documental-2/cat_view/9-declaracions
http://www.audir.org/ca/fons-documental-2/cat_view/9-declaracions
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P.5.6 LA DIVERSITAT RELIGIOSA ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATA-
LUNYA                                                                                                                            

 
AUDIR ha tingut un ventall ampli d’experiències en l’àmbit penitenciari, des de l’any 
2008. Davant la constatació que als darrers anys s’ha produït un canvi sociològic dins 
de la població reclusa caracteritzat per una creixent diversitat cultural i religiosa, es 
considera necessari un pla d’actuació per assegurar la prevenció de la radicalització en  
l’àmbit penitenciari, tot respectant una política social centrada en la rehabilitació. En-
guany, AUDIR ha elaborat i desenvolupat un programa educatiu de divulgació i sensi-
bilització envers la pluralitat religiosa i la necessitat del diàleg entre cultures i creences 
als centres penitenciaris. 

 
Aquesta tasca de sensibilització es proposa: 
 

•  Fer possible el reconeixement i valoració de la diversitat cultural i de creen-
ces. 

•  Oferir la possibilitat que es produeixin intercanvis enriquidors en base a la 
igualtat de dret de tothom i a la llibertat de pensament i d’expressió. 

•  Facilitar el trencament de prejudicis i estereotips que afectin la convivència i 
atiïn el foc de la intolerància, que poden conduir a la  incitació de l’odi i/o a la 
radicalització dels interns. 

• Ajudar a la prevenció de la radicalització dels interns. 
 
AUDIR, enguany ha proposat dos formats d’activitats als centres penitenciaris: 
 

• Dinamització d’un grup de diàleg intercultural i interreligiós (8 sessions) 
• Una “Visualització de la diversitat” que inclou 3 activitats: una exposició, una 

xerrada sobre l’exposició i un taller de “conta contes” o de “música i espiritua-
litat”  

 
La proposta 2017 de l’AUDIR a la Direcció General de Centres Penitenciaris i concretada 
en la fórmula de Contracte menor entre l’Administració i AUDIR, preveu un dels dos 
formats d’activitats per a cadascun dels CP de Catalunya proposats per la DG.  

 
Primer format 
 
Dinamització d’un grup de diàleg intercultural i interreligiós al llarg de vuit sessions, 
una o dues sessions setmanals.  
 Lluny de l’adoctrinament i el proselitisme, l’objectiu del grup ha estat fomentar 

el coneixement mutu entre persones de tradicions culturals, religioses i lingüís-
tiques diferents i oferir-los eines per possibilitar la superació d’estereotips i ide-
es preconcebudes. Els grups de diàleg intercultural i interreligiós estan formats 
per un conjunt estable de fins a 20 interns. Cada grup, que està coordinat per 
dos tècnics, es reuneix durant 8 sessions d’una hora i mitja de durada.  
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Segon format 
 
Visualització de la diversitat, a través de 3 activitats: 
 La presència d’una exposició en un espai prou concorregut del CP durant quinze 

dies per crear interès i  estimular inquietuds. Exposicions en roll-up: "Religions 
del món, Pau universal, Ètica global" i “Mirades en diàleg”. Tant una com l’altra 
presenten l’essencial de les creences i tradicions de religions majoritàries i pre-
sents al nostre país i una reflexió sobre el seu missatge comú.                   

 
 Mentre l’exposició és al centre penitenciari, una xerrada sobre el contingut de 
l’exposició per part d’un expert amb el suport d’un power-point i un taller per a conèi-
xer i valorar la diversitat cultural al nostre país d’una forma dinàmica i participativa.  

 
Cada taller ha tingut una durada d’una hora i mitja. S’ha proposat a cada CP la possibili-
tat d’escollir entre dos tallers: “Conta-contes” o “Música i espiritualitat”. Als tallers hi 
han participat dos o tres conta-contes o músics representatius de comunitats distintes 
i un coordinador/dinamitzador per part d’AUDIR. 

 
Seguint les pautes i indicatives que es van acordar a la reunió mantinguda entre el Sr. 
Julio Zino i la Sra. Elena Martín, per part de la DG, amb el director de la nostra Associ-
ació i la responsable del projecte (el dia 24 de gener del 2017), AUDIR ha portat a ter-
me les activitats següents: 
 

CP Quatre Camins, activitat de dinamització d’un grup de diàleg intercultural i interre-
ligiós. Les vuit sessions previstes, amb la participació de dos dinamitzadors (Ahmed 
Benallal, de tradició musulmana i Helena Cots, de tradició cristiana i membre de 
l’equip d’AUDIR), van tenir lloc els dies  16 i 23 de febrer; 2, 9,16, 23 i 30 de març, en 
horari de matí, i el dia 10 de maig en horari de tarda. 

 
CP Lledoners, activitat Dinamització d’un grup de diàleg intercultural i interreligiós. Les 
vuit sessions previstes, amb la participació de dos dinamitzadors, (Alfred Matarin, de 
tradició hindú Brahma Kumaris, i Eva Torres, de tradició cristiana),van tenir lloc els di-
es 3, 10, 17, 24, 31 de març, i 7, 21 i 28 d'abril, en horari de matí. 

 
CP Brians 1, activitat Dinamització d’un grup de diàleg intercultural i interreligiós 
Les vuit sessions previstes, amb la participació de dos dinamitzadors (Nadia Ghulam, de 
tradició musulmana i Ignasi González, de tradició cristiana), van tenir lloc els dies 7, 21 
i 28 d'abril, 5,12,19 i 26 de maig, i 2 de juny, en horari de tarda 

 
CP Brians 2, activitat Visualització de la diversitat. L’exposició Ètica global va ser al cen-
tre entre els dies 25 d’abril i 5 de maig. La xerrada sobre l’exposició va tenir lloc el dia 
25 d’abril a la sala d’actes, en horari de tarda, hi van participar Alfred Matarín, de tra-
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dició hindú Brahma Kumaris i Daniel Ribas de convicció agnòstica. El taller “Música i 
espiritualitat al qual van participar els músics, Núria Guasch (tradició cristiana), Joan 
Anton Mateu (tradició budista) i Abdoulaye Gissé (tradició musulmana), va tenir lloc el 
dia 2 de maig, també en horari de tarda. 

 
CP Dones, activitat Visualització de la diversitat. L’exposició Mirades en diàleg va ser al 
centre entre els dies 25 d’abril i 12 de maig. El dia 26 d’abril hi va haver la xerrada de 
presentació a càrrec d’Elisabeth Lheure, de tradició bahá’í, en horari de tarda. El dia 3 
de maig va tenir lloc la sessió del taller Contes de saviesa, amb la participació de Nadia 
Ghulam de tradició musulmana, Alfred Matarín, de tradició hindú Brahma Kumaris i 
Pau Tarruell, de tradició cristiana.  

 
CP Joves, activitat Visualització de la diversitat i activitat Dinamització d’un grup de dià-
leg intercultural i interreligiós. L’exposició Ètica Global va ser al centre del 19 de juny 
al 5 de juliol. La xerrada de presentació va ser el dia 20 de juny, en horari de matí, i va 
córrer a càrrec de Nadia Ghulam, de tradició musulmana, i Ignasi González, de tradició 
cristiana. El taller “Música i espiritualitat”, en el qual van participar els músics, Núria 
Guasch (tradició cristiana), Joan Anton Mateu (tradició budista) Abdoulaye Gissé (tra-
dició musulmana), va tenir lloc el dia 28 de juny en horari de tarda. Les vuit sessions 
previstes, amb la participació de dos dinamitzadors (Alfred Matarín, de tradició hindú 
Brahma Kumaris i Daniel Ribas, de convicció agnòstica), van tenir lloc els dies 3, 
5,10,12,17,19, 24 i 26 de juliol, en horari de matí. 

 
CP Puig d’en Basses, activitat Dinamització d’un grup de diàleg intercultural i interreli-
gió. Les vuit sessions previstes, amb la participació de dos dinamitzadors (Josep Maria 
Blanco, de tradició cristiana i Mohamad Jamal Waez, de tradició musulmana), van te-
nir lloc els dies 27 i 29 de juny, 4, 6, 11, 13, 18, 20, de juliol, en horari de matí. 

 
CP Mas d’Enric  Visualització de la diversitat. L’exposició Ètica Global va ser al centre 
del 18 de setembre al 2 d’octubre. La xerrada de presentació va ser el dia 22 de se-
tembre, en horari de matí, i va córrer a càrrec d’Alfred Matarín, de tradició hindú 
Brahma Kumaris i d’Helena Cots, de tradició cristiana. El taller “Música i espiritualitat” 
en el qual van participar els músics, Núria Guasch (tradició cristiana) i Joan Anton Ma-
teu (tradició budista), va tenir lloc el dia 25 de setembre en horari de matí. 

 
CP Ponent Visualització de la diversitat. L’exposició Ètica Global va ser al centre del dia 
1 al dia 22 de desembre. La xerrada de presentació va ser el dia 15 de desembre, en 
horari de matí i va córrer a càrrec d’Òscar Castro i Mohammed Kharbouch, membres 
del grup de diàleg interreligiós de Lleida. Al taller de conta-contes que va tenir lloc el 
dia 22 al matí, hi van participar Alfred Matarín, de tradició hindú Brahma Kumaris, i 
Nadia Ghulam de tradició musulmana. 
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Q.5.7. FORMACIÓ SOBRE DIVERSITAT RELIGIOSA I CONVICCIONAL I LA 
SEVA GESTIÓ EN L'ÀMBIT PENITENCIARI -  FORMACIÓ ESPECIALIT-
ZADA A CENTRES PENITENCIARIS          

 
 

 Dins del marc global d'una iniciativa conjunta de la DG de Centre Penitenciaris del Depar-
tament de Justícia i de la DG d'Afers Religiosos en què s'ha presentat la Guia per al res-
pecte a la diversitat de creences als centres penitenciaris de Catalunya, s’ha ofert una 
formació bàsica en diversitat religiosa, per facilitar el millor desenvolupament de les 
competències dels professionals de l’execució penal dels treballadors i dinamitzadors 
socials i d’altres professionals que tracten amb la diversitat religiosa en l´àmbit peniten-
ciari.  

 
5.7.1 Objectius principals 

 

 Aproximar-se al marc legal i a la doctrina sobre diversitat del marc legal a Catalu-
nya.  

  Conèixer la pluralitat religiosa en l’entorn català i la seva transcendència en els 
models de relació social. 

 Identificar models de funcionament social vinculats a les diferents realitats religio-
ses. 

 
5.7.2 Objectius secundaris 
 

  Mostrar el paper de les religions en una societat pluralista i inclusiva. 
 Presentació i contextualització del fet religiós en la seva diversitat. 
 Presentar el dret a la llibertat religiosa i de consciència en el marc de la laïcitat i la 

democràcia, atenent a les dificultats socials i polítiques per al seu exercici. 
 Conèixer els trets fonamentals de la gestió pluralista de la diversitat religiosa en 

l’espai públic. 
 Valorar les potencialitats de la diversitat religiosa i conviccional en el treball per a 

la convivència i la cohesió social, atenent especialment a l’ètica mínima comuna. 
 Mostrar l’ambigüitat del fet religiós i com es pot incidir en l’aprofitament dels re-

cursos ètics i espirituals per afavorir la cohesió social 
 Definició de l’àmbit i presentació de la naturalesa i funcions de la mediació interre-

ligiosa. 
 
La formació es va desenvolupar a tres CP catalans (Figueres, Lledoners i 4 Camins - La 
Roca). Els professionals la van valorar molt positivament. 
 
 
 
 
 
 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Article/guia_presons
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Article/guia_presons
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R.5.8 PROJECTE CONSTRUCTORS DE PONTS SOBRE JOVES I DIVERSI-
TAT RELIGIOSA                                                                                       

 
5.8.1 Presentació 

 
El projecte Constructors de Ponts és un projecte innovador que té com a principal ob-

jectiu l’apoderament i l’educació en valors de joves de diferents tradicions religioses i 
conviccions no religioses de Catalunya. Mitjançant una metodologia pionera, aquest 
projecte vol dotar els joves d’una sèrie d’eines que els permetin valorar-se a si matei-
xos i les seves capacitats, així com la diversitat cultural, religiosa i conviccional que 
existeix en el seu barri o en la seva ciutat. 

 
El projecte es va iniciar l’any 2016 i va constar de dues fases principals: una primera fa-

se formativa i de coneixença i una segona fase de disseny i posada en marxa de petits 
projectes de desenvolupament comunitari. 

 
En la fase formativa es va treballar en gran grup sobre tres factors fonamentals: diversi-

tat religiosa i diàleg interreligiós, estereotips, prejudicis i discriminació i disseny i po-
sada en marxa de projectes socials. Es van realitzar un total de 3 sessions formatives 
amb el suport d’entitats de la societat civil i administracions.  

 
En la fase de disseny de projectes, nucli principal de Constructors de Ponts, els joves es 

van dividir en petits grups i es van dissenyar  i posar en marxa projectes ideats per ells 
mateixos que tenien un impacte positiu en l’entorn.   

 
L’any 2017 es va donar continuïtat als tres microprojectes creats l’any 2016 i, a més, es 

va crear un nou microprojecte. També es va seguir amb les jornades de formació i de 
visita a centres de culte amb una periodicitat mensual. 

 
D’aquesta manera, Constructors de Ponts ha cercat ser un projecte que afavorís la for-

mació i l’apoderament dels joves i que treballés el diàleg interconviccional a través de 
l’acció conjunta. Així mateix, s’espera que a través del projecte, els i les joves actuïn 
com a caixa de ressonància en les seves comunitats i el seu barri o ciutat, esdevenint 
un model de diàleg, convivència i treball conjunt. 

 
5.8.2 Objectius 

 
Els objectius inicials del projecte eren els següents: 

Objectiu 1: Crear situacions de cooperació i diàleg entre joves de diferents tradicions 
religioses i entorns socials, prevenint i afavorint la transformació de possibles actituds 
discriminatòries i hostils. 
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Objectiu 2: Dotar els i les joves d’eines i habilitats que poden afavorir una futura inclu-
sió social i laboral: capacitat d’organització i gestió, presa de decisions, lideratge, tre-
ball en equip, empatia, esperit crític i diàleg. 

 
Objectiu 3: Afavorir, mitjançant diversos medis, que els veïns i les comunitats religioses 
siguin beneficiaris de les experiències dels participants del projecte. 

 
5.8.3 Destinataris del projecte 

 
Els destinataris del projecte són joves d’entre 18 i 30 anys de diferents comunitats reli-
gioses i de conviccions no religioses, de Barcelona i rodalies.  La diversitat de partici-
pants és la clau principal de Constructors de Ponts. Es vol arribar a joves de diverses 
tradicions religioses i espirituals, però també a joves procedents de diversos entorns 
socials, donant especial rellevància a aquells que podien patir situacions de risc social 
o de risc de tancament en les mateixes comunitats. 

 

5.8.4 Antecedents: el projecte a l’Argentina 
 

“Constructors de Ponts” sorgeix de la idea d’un projecte que va començar a l’Argentina 
el 2009 i que ha tingut continuïtat en el temps. El projecte neix a Buenos Aires, coor-
dinat per tres entitats: La Iniciativa de Religions Unides (URI), la Fundació Judaica i la 
Fundació de l’Amistat Argentino-Turca. 

 

S’han realitzat diverses edicions del projecte amb gran èxit. Gràcies al projecte i amb la 
col·laboració de la “Direcció General de Cultes del Govern” de la ciutat de Buenos Ai-
res, es va crear un Cicle de Cine Interreligiós anomenat “Entre Miradas” i al 2014 es va 
crear la “Red Interreligiosa de Jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires (RIJBA2)”. Així 
mateix, el projecte s’ha implementat ja en diverses escoles. 

 
En l’enllaç següent es pot trobar un audiovisual que explica millor el projecte que es va 
desenvolupar a l’Argentina: http://www.inconciente.com/311/constructores-de-
puentes.html  

 
Vist l’èxit i valorant la necessitat i validesa d’un projecte com aquest en el context cata-
là, el 2013 AUDIR, amb el suport de la URI, va adaptar Bridge Builders considerant les 
necessitats específiques del nostre context. Tot i les evidents diferències que tenen a 
veure amb el context català i argentí, l’essència del projecte s’ha mantingut, donat 
que s’ha demostrat una fórmula exitosa. 

 

 

 

 

                                                      
 

http://www.inconciente.com/311/constructores-de-puentes.html
http://www.inconciente.com/311/constructores-de-puentes.html
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5.8.5 Primera edició del projecte a Barcelona 
 

El projecte va començar a Barcelona el novembre de 2015 amb la recerca de joves inte-
ressats en participar-hi. Es va engegar de forma definitiva amb una primera formació 
al mes de febrer amb la participació de 28 joves de 9 tradicions diferents.  

 
En la segona i tercera sessió formativa, que van tenir lloc al mes de març i abril la parti-
cipació va caure una mica però vam mantenir la implicació de 22 joves de les següents 
creences i  conviccions: cristianisme protestant, islam, hinduisme, sikhisme, església 
de Jesucrist dels sants dels darrers dies, església de scientology, zoroastrisme i agnos-
ticisme. 

 
Les formacions es van centrar en les temàtiques abans citades i van comptar amb la 
participació de la Xarxa BCN Antirumors i de la Fundació Tot Raval. Les valoracions de 
les formacions per part dels joves van ser molt bones, amb una nota mitjana de 4,3 
sobre 5. 

 
A partir del mes de març de 2016, es va realitzar la fase de disseny i posada en marxa 
dels petits projectes socials. Es van crear 3 grups interreligiosos, cadascun dels quals 
amb 6-7 participants i un/a educador de suport. Les temàtiques escollides per desen-
volupar els tres petits projectes van ser: educativa (grup educatiu), social (grup social) 
i diversitat religiosa (grup de diversitat religiosa).  

 
En aquesta fase del projecte, cada grup es va centrar en treballar plegats per dur a 
terme el projecte en el que estan implicats i es van fer, a més, reunions mensuals gru-
pals en les que es va aprofitar per establir diàlegs al voltant de temàtiques interes-
sants pels joves. En una d’aquestes trobades, al mes de maig de 2016, vam tenir la 
sort de comptar amb la presència de Maria Crespo, coordinadora de Constructores de 
Puentes Argentina, que ens va presentar l’experiència del projecte en aquest país.  

 
Moltes d’aquestes trobades es van realitzar en les comunitats dels i les joves del grup, 
fent possible apropar-se a la diversitat religiosa d’una manera directa i viscuda. Entre 
l’abril i l’octubre de 2016 van visitar les següents comunitats: Església de Scientology, 
Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, Minhaj Ul Quran i Gurdwara sikh de 
Sant Adrià i temple Hare Krishna de Sant Adrià. 

 
 
5.8.6 Segona edició de Constructors de Ponts, 2017 
 

En la segona edició de Constructors de Ponts es va seguir amb les activitats dels tres 
grups de joves que es van crear en l’edició de l’any 2016 i, a més a més, es va crear un 
grup nou, el grup de Comunicació en la Diversitat. De la mateixa manera, hi ha hagut 
un increment important dels joves participants en el projecte, passant de vint joves en 
la primera edició, a 48. 
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a. Grup d’acció social 
 
L’any 2016, el Grup d’Acció Social va centrar la seva actuació en dur a terme accions vincu-
lades amb entitats que treballen amb les persones sense llar, amb la voluntat de fomen-
tar la consciència de la ciutadania en relació a la situació d’aquest col·lectiu. L’any 2017, 
l’objectiu del grup ha seguit la mateixa línia, però amb la renovació dels seus membres. 
Per això, s’ha treballat amb l’objectiu principal de consolidar aquest nou grup.  

 
Les actuacions que s’han dut a terme són les següents: 
 
 19 d’abril de 2017: Presentació del projecte i de les activitats realitzades fins alesho-

res davant dels alumnes de l’Acadèmia Núria, de Gavà. 
 20 de maig de 2017: Trobada amb els nous membres del projecte per tal de mar-

car els objectius de la nova edició, en el qual es van determinar els primers passos 
de treball i es van identificar les entitats amb les quals es volia col·laborar. 

 16 de setembre de 2017: Participació dels membres del grup com a voluntaris a La 
Nit de les Religions. 

 7 d’octubre de 2017: Valoració i planificació dels objectius marcats en base a la 
conscienciació i treball fet amb les persones sense llar. 

 Novembre de 2017: Elaboració d’un follet informatiu sobre la situació de les per-
sones sense llar que es repartirà en determinats espais de la ciutat de Barcelona, 
en col·laboració amb entitats com l’associació ‘Esperanza’. 

 
b. Grup Educatiu 
 

El teatre-forum impulsat pel Grup Educatiu té com a objectius promoure el coneixe-
ment dels Drets Humans entre l’alumnat de Primària i Secundària i conscienciar sobre 
la problemàtica del bullying. L’obra, representada per vuit joves de diverses tradicions 
religioses o conviccions, proposa dues escenes en què es donen situacions de discrimi-
nació i bullying,  en les que els espectadors intervenen per buscar alternatives per so-
lucionar les problemàtiques presentades. Així mateix, en l’obra es presenta de manera 
accessible el sentit dels Drets Humans i alguns dels seus articles més rellevants.  

 
Aquesta activitat pretén, en definitiva, donar a conèixer els Drets Humans i la proble-
màtica del bullying als joves en un format interactiu i participatiu que resulti atractiu 
per a actors i espectadors.  

 
Més enllà de les trobades ordinàries, les activitats que ha realitzat aquest grup són les 
següents: 
 

 14 de febrer de 2017: Representació de l’obra a l’Escola La Salle de Gràcia. Davant de 
dues classes de 5è i 6è de Primària (60 alumnes, aproximadament) el Grup Educatiu 
va presentar el seu teatre-forum. Va ser una representació amb molta participació i 
interacció per part dels alumnes i va permetre valorar aspectes a millorar de l’obra. 
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 13 de juny de 2017: Representació de l’obra a l’Escola Vedruna de Gràcia. Davant 
de dues classes de 6è de Primària (50 alumnes, aproximadament) el Grup Educatiu 
va presentar el seu teatre-fòrum. Va ser una representació amb molta participació 
i interacció per part dels alumnes. 

 Juliol de 2017: Disseny d’un cartell per a la difusió del projecte entre els centres 
educatius. 

 Setembre de 2017: Creació d’un compte d’Instagram per fer difusió de l’activitat. 
 16 de setembre de 2017: Participació dels membres del grup com a voluntaris de 

La Nit de les Religions de Barcelona, ajudant en diversos aspectes de 
l’organització. 

 19 d’octubre de 2017: Representació de l’obra a Institut Infanta Isabel d'Aragó de 
Barcelona davant d'alumnes de 4t d'ESO (20 alumnes, aproximadament). Va ser 
una representació amb molta participació i interacció per part dels alumnes. 

 10 de novembre de 2017: En aquesta data es preveu fer la representació a l’Escola 
Badalones, de Badalona, a alumnes de Primària. 

 
c. Grup de Diversitat Religiosa 
 

El grup de Diversitat Religiosa va néixer amb la voluntat d’organitzar xerrades i/o tallers 
per explicar la diversitat religiosa des de la perspectiva dels i les joves. L’edició de l’any 
2016 de Constructors de Ponts va servir perquè aquest grup preparés l’organització de 
dues xerrades sobre joventut i creences, amb explicació de les experiències personals 
dels participants sobre les seves religions o creences. 

 
Aquest any, aquest grup, format per catorze membres, ha organitzat un taller anome-
nat “Dones amb fe”. Es va dur a terme el 8 de juliol a l’Espai Jove La Fontana. En aques-
ta activitat els i les joves van dividir el públic assistent en tres grups i a partir d’aquí 
s’inicià una tertúlia sobre el paper de les dones en les diverses religions, amb la partici-
pació i moderació del grup de Diversitat Religiosa. Hi van participar una trentena de 
persones i es va promoure un diàleg respectuós i constructiu. Aquesta activitat està 
previst que es va repetir el dia 10 de novembre a la Facultat Blanquerna de la Universi-
tat Ramon Llull. 

 
Els últims cinc mesos de l’any 2017, el grup també ha preparat un dossier de presenta-
ció del projecte, amb la intenció d’iniciar una nova etapa de la iniciativa, ja que es pre-
tén que els i les joves participants ofereixin xerrades sobre la diversitat religiosa, a par-
tir de la seva experiència personal, dirigida a escoles i instituts. 

 
d. Grup de Comunicació en la Diversitat 
 

El Grup de Comunicació en la Diversitat es va crear aquest any 2017 amb la voluntat de 
formar els joves participants en l’àmbit de la comunicació des de la perspectiva de la 
diversitat. Aquest grup ha estat lligat estretament amb La Nit de les Religions, del qual 
ha assumit alguns aspectes comunicatius i ha servit perquè els seus membres adquiris-
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sin habilitats relacionades amb la comunicació corporativa, tot organitzant taules de 
presentació sobre aquesta iniciativa. Les activitats que s’han realitzat són les següents: 

 
 Maig i juny de 2017: Preparació del format i contingut de les taules de presenta-

ció. 
 18 de juliol de 2017: Taula de presentació al Centre Cultural Islàmic de Catalunya. 

Els i les joves van presentar el Grup Jove d’AUDIR i La Nit de les Religions. 
 12 de setembre de 2017: Taula de presentació a la Plaça de la Seu del Districte de 

Les Corts, amb el suport de la comunitat bahá´í. 
 16 de setembre de 2017: Col·laboració com a voluntaris a La Nit de les Religions de 

Barcelona. 
 Maig-Novembre de 2017: Col·laboració amb la planificació i difusió de La Nit de les 

Religions. 
 

e. Activitats conjuntes 
 

Tots quatre grups de Constructors de Ponts tenen reunions periòdiques de preparació 
dels seus projectes i tots quatre es troben conjuntament una vegada al mes. En 
aquestes trobades s’acostuma a realitzar una visita a un centre de culte per tal que els 
i les joves participants coneguin la diversitat religiosa del país, especialment la de Bar-
celona. Aquestes reunions resten obertes a tota la ciutadania, amb la voluntat de 
promoure el coneixement de la diversitat entre tota la població que hi estigui interes-
sada. 

 
Les trobades mensuals que s’han realitzat són les següents: 
 
 1 d’abril de 2017. Visita a la parròquia catòlica de Sant Pau del Camp. Un dels res-

ponsables de la comunitat va fer una visita guiada a l’església i a l’antic monestir. A 
continuació, els joves van participar en un taller ofert per la Xarxa Antirumors so-
bre les identitats, organitzat pel grup teatral La Nave Va. En aquesta trobada hi 
van participar, aproximadament, trenta-cinc persones. 

 6 de maig de 2017. Visita al centre bahá’í de Barcelona. En primer lloc, es va pre-
sentar el projecte de Constructors de Ponts a la comunitat bahá’í i, a continuació, 
la comunitat bahá’í va presentar la seva tradició als assistents. En aquesta trobada 
hi van participar, aproximadament, trenta persones. 

 10 de juny. Trobada amb un grup de quatre joves de l’associació francesa Coexis-
ter, els quals realitzaven una visita a diversos països europeus per crear llaços en-
tre les entitats que promocionen el diàleg interreligiós. La reunió va tenir lloc, pri-
merament, en el parc de la Ciutadella i es van presentar l’entitat Coexister i el pro-
jecte Constructors de Ponts. En segon lloc, es va assistir conjuntament a una xer-
rada-concert sobre música de l’Índia. En aquesta trobada hi van participar, apro-
ximadament, vint persones. 

 15 de juliol. Visita al centre Brahma Kumaris de Barcelona. Els grups van fer feina 
relacionada amb els seus projectes i a continuació la comunitat Brahma Kumaris 
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va explicar la seva tradició. En aquesta trobada hi van participar, aproximadament, 
trenta-cinc persones. 

 16 de setembre. Joves dels diversos grups van col·laborar en l’organització de La 
Nit de les Religions. Van ajudar en l’acte inaugural i també en el suport de les acti-
vitats realitzades per les comunitats i entitats participants en la iniciativa. A La Nit 
de les Religions de Barcelona hi van assistir, aproximadament, 2250 persones. 

 29 d’octubre. Visita al centre Soka Gakkai de Barcelona. Els grups van realitzar fei-
na relacionada amb els seus projectes. A continuació, es va presentar la tradició 
d’aquesta comunitat budista i es va iniciar un diàleg entre els membres de Cons-
tructors de Ponts i els membres de Soka Gakkai. 

De la mateixa manera, Constructors de Ponts va participar en l’acte interconviccional 
en record i homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l’estiu 
de 2017, activitat en l’organització de la qual va col·laborar AUDIR. En aquest acte, 
conduït per l’actriu Carme Sansa, els joves de Constructors de Ponts van llegir textos 
de diverses religions i conviccions en aquest acte i l’Orquestra Àrab de Barcelona va 
interpretar diverses peces. 

 
5.8.7 Valoració final 

 
  S’ha aconseguit crear espais de diàleg entre els i les joves, perquè tinguin un co-

neixement més profund de les creences dels altres i que s’impliquin en activitats 
que tenen com a objectiu fer una societat més justa, tolerant i basada en valors 
que promoguin la pau. 

  S’ha potenciat la capacitat d’organització i gestió, presa de decisions, lideratge, 
treball en equip, empatia, esperit crític i diàleg dels joves. 

  Les activitats que han realitzat els joves han servit perquè els veïns i les comuni-
tats religioses siguin beneficiaris del projecte. 

  Des d’una perspectiva global, aquest projecte ha creat una incipient xarxa inter-
religiosa jove, la qual promou valors de convivència i el coneixement de la diversi-
tat religiosa a Catalunya. 

 
5.8.8 Perspectives de futur 

 
Els objectius per a futures edicions del projecte Constructors de Ponts serien: 
 
 Consolidar la incipient xarxa jove interreligiosa, tot continuant amb la línia partici-

pativa respecte als joves i de promoció de la diversitat religiosa. 
 Donar continuïtat als projectes iniciats pels joves i a les dinàmiques que s’han ge-

nerat en aquests grups. Els mateixos joves tenen motivació i molt interès en conti-
nuar treballant junts. 

 Si existeix la possibilitat, ampliar el nombre de participants en aquesta xarxa jove 
interreligiosa. 
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S.5.9. GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS DELS BARRIS DE BARCELONA. 

ENTREVISTES, VISITES, CONTACTES I REUNIONS REALITZADES.  
 

En el marc del Programa de diàleg entre creences i conviccions a Barcelona 2017, l’AUDIR 
ha elaborat el present informe sobre els grups de diàleg interreligiós existents a la Ciutat 
i sobre la necessitat de la nova creació de grups de diàleg interreligiós.  

 
5.9.1 Coordinació dels grups  
 
Els objectius comuns amb els que s’han constituït i format els grups de diàleg interreligiós 
en els 6 barris són els següents:  

 Relacionar-se les diferents comunitats i entitats religioses i conviccionals. 
 Dialogar a fons sobre les nostres creences religioses. 
 Aprofundir en els continguts profunds i més importants de cada religió (essencials i 

definidors i no auxiliars). 
 Conèixer més el sentit que cada religió dóna a la vida i als seus valors.   
 Descobrir els punts comuns i las diferències culturals i religioses (diferenciant cultura 

de religió en el que sigui possible) entre les distintes tradicions religioses i espirituals.  
 Valorar conjuntament el fet religiós com un fet humà i social, com una dimensió fo-

namental de les persones i dels pobles (dimensió espiritual i transcendent) i que té 
funcions socials d´integració i de canvi. 

 Donar visibilitat i normalitzar al fet religiós i a la diversitat religiosa en el barri. 
 Organitzar conjuntament algun acte, taula rodona, xerrada o celebració oberta a tot-

hom.  
 Participació pública en les activitats del barri i relacionar-se amb les entitats socials, 

cíviques i culturals del barri. 
 Construir una xarxa interreligiosa i intercultural conscienciant als i les membres del 

grup del valor social, humà i d’integració que el fet religiós pot aportar a la realitat so-
cial. 

 Veure la importància que té conèixer el fet religiós en diferents esferes socials com 
poden ser l’educació o la salut. 

 
A cada GDI hi ha dos coordinadors que formen part de l’equip d’Audir.  
 

5.9.2 Funcions dels coordinadors  
 

 Connectar amb totes les entitats religioses i conviccionals del barri per invitar-les a 
formar part del GDI i recordar-los les reunions convocades, sobre tot si no han po-
gut assistir a l’anterior. 

 Elaborar l’ordre del dia de cada reunió i enviar la convocatòria.  
 Redactar l’acta de cada reunió i enviar-la a cada membre del grup. 
 Fer una valoració de cada reunió. 
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 Introduir ordres del dia, actes i altres documents a l’espai virtual compartit i desti-
nat a ser l’arxiu i eina de treball del projecte. 

 Fer el seguiment dels temes i activitats que s’acorden a les reunions. 
 Preparar un text per comentar a la reunió o procurar que algú el prepari. 
 Animar i moderar les reunions i portar endavant l’ordre del dia. 
 Progressivament, anar diversificant i/o delegant les funcions en el grup, per fer pos-

sible la seva autonomia. 
 Animar a les comunitats a que tirin endavant les activitats obertes en el barri, que 

es donin a conèixer (visibilitzar i normalitzar el fet religiós) i es relacionin amb les 
entitats cíviques del barri.  
 

5.9.3 Grup de diàleg interreligiós de Zona Nord  
 
a. Participants 

 
Les comunitats que formen part del grup Zona Nord i que han participat de manera ac-
tiva i regular són:  
 Església Evangèlica de Ciutat Meridiana 
 Associació Islàmica de Ciutat Meridiana 
 Germanetes de l’Assumpció de Ciutat Meridiana 
 Agrupació Parroquial Santa Bernardeta, Sant Marc i Sant Lluc de Torre Baró 
 Església Evangèlica Cambiando tu Destino de Torre Baró 
 Parròquia de Sant Bernat de Ciutat Meridiana 
 Comunitat Missioneres de la Immaculada Concepció de Ciutat Meridiana 
 Iglesia Cristo Revelación de Dios de Torre Baró 
 Caritas i Comunitats Cristianes de Nou Barris 

 

En termes percentuals, el 50% de la participació al grup representa la tradició cristiana, 
el 25% l’evangèlica, i el 12,5% la islàmica.   

 
b. Objectius del 2017 

 
Com a grup  

 Ampliació del grup.  
 Coneixement de les diferents comunitats que formen el grup i dels mem-

bres participants.  
 Generar vincles de confiança. 
 Fomentar l’autonomia del grup. 
 Identificar rols. 

  
Com a grup de diàleg interreligiós format per diverses tradicions:  
 Coneixement del concepte de diàleg interreligiós. 
 Coneixement de les diferents tradicions presents al grup. 
 Compartir la realitat de la zona.  
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Com a objectius secundaris:  
 Donar a conèixer l’Oficina d’Afers Religiosos. 
 Donar a conèixer l’existència del grup a la persona tècnica de la zona de 

l’Ajuntament de Barcelona, que coordina el Pla comunitari del barri. 
 Donar a conèixer Audir.  

 
c. Metodologia 
 
 Durant el 2017, el grup Zona nord  s’ha reunit 7 vegades. S’han anat trobant en els 

diferents centres de cultes de manera rotatòria i voluntària. D’aquesta manera, 
s’han visitat els centres de culte i fomentat el coneixement.  

 Paral·lelament, s’han anat fent, també de manera rotatòria, presentacions amb més 
profunditat de cada tradició dels membres presents al grup, resolent dubtes de les 
altres comunitats i eliminant estigmes i perjudicis. 

 S’ha pres acta de cada reunió que s’ha enviat a tots els membres del grup 
 Des de la coordinació, s’ha proposat el treball sobre temes d’actualitat relacionats 

amb el fet religiós, portat a terme mitjançant textos o sorgits de forma espontània.  
 Enguany han assistit a les trobades la tècnica del Pla Comunitari i la tècnica de Zona 

Nord,  ambdues de l’Ajuntament de Barcelona.  
 S’han anat proposant activitats, tant des de la coordinació del grup com des de les 

mateixes comunitats que han compartit les seves celebracions i activitats diverses, 
com són: 

 Un treball en col·laboració amb les escoles del barri per conèixer la diversitat religiosa 
del barri i del país i a partir de la mateixa experiència dels estudiants. Es van debatre 
diferents aspectes amb l’objectiu de: 
 
 Naturalitzar el fet religiós a les escoles i al barri, a les entitats: que es respectin 

als creients. 
 El coneixement de la diversitat religiosa del barri i el coneixement mutu de les 

diferents tradicions religioses. 
 Comprendre com viuen la fe les altres tradicions religioses 
 La convivència que ens uneix a tots 
 Treballar tot el que ens uneix 
 Canviar clixés laïcistes o antireligiosos. Evitar l’adoctrinament laïcista. 

  
d. Llocs de trobada 
 

Els llocs de trobada han estat habitualment els mateixos centres de cultes de les comu-
nitats participants, que de manera rotatòria han anat oferint-se com a amfitrions:  

 Església Evangèlica de Ciutat Meridiana 
 Associació Islàmica de Ciutat Meridiana 
 Parròquia de Sant Bernat  
 Capella de Sant Lluc 
 Comunitat Missioneres de la Immaculada Concepció.  
 El Casal del Barri o al Centre Cívic Zona Nord.  
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e. Horaris i regularitat de les reunions 
 

Per consens, les trobades s’han celebrat aproximadament cada més i mig, a excepció 
dels períodes de vacances. Majoritàriament s’han celebrat els dimecres a la tarda. La 
durada habitual és d’entre 1h 30 min i 2h.  

Les dates de trobades durant l’any 2017 han estat les següents: 18 de gener, 22 de fe-
brer, 5 d’abril, 24 de maig, 29 de juny, 18 d’octubre i 29 de novembre.  

f. Temes tractats i activitats realitzades 
 
        f.1 Temes 
 

 El sentit del dejuni i com es viu a cada tradició religiosa. 
 La fòbia vers el fet religiós. 
 La dimensió transcendental  i espiritual en la vida de les persones i dels pobles. 
 Prevalença dret civil - dret religiós davant de certs fets d’actualitat. 
 Diversitat religiosa entre els més petits. Quan sorgeix el rebuig al fet religiós. 
 La llibertat religiosa i de consciència ara i aquí.  
 Com viure i transmetre la pròpia tradició religiosa en la nostra societat, en rela-

ció al fet religiós en la nostra societat catalana. 
 L’educació del fet religiós a les escoles. 
 La realitat del barri: pobresa, dignitat. Com fer-ho present al grup. 
 Els atemptats d’agost a Barcelona. 
 La valoració de la Nit de les Religions de Barcelona. 

 
 f.2 Activitats externes  

 
 Visites als centres de culte: portes obertes de les comunitats per la festa major 

del barri. 
 Reunió amb la direcció de l’Escola Alfonsa Cavín  
 Participació als esdeveniments següents:  

 La Nit de les Religions  
 Participació a la celebració luterana  
 Trencament del dejuni del Ramadà, Iftar.  
 Baptisme evangèlic i sopar per trencar el dejuni.  
 Celebració final de curs Associació Islàmica  
 Presentació Pla de Barris 
 Menjars del món.  
 Celebracions interreligioses del Nadal del 2017: 

• La Parròquia de Sant Bernat va oferir un berenar interconfessional i van 
explicar què significava el pessebre per la cultura catalana.  

• La Mesquita AICM van fer una jornada de portes obertes, que va anar molt 
bé.  

• L’Església Evangèlica va fer una activitat infantil i va anar també molt bé.  



 
 

 
 

58 
 

 

 
g. Projectes iniciats 

 
• Treball de col·laboració a les escoles del barri. S’ha tingut una entrevista amb el di-

rector de l’Escola Alfonsa Cavin. 
 

h. Projectes en preparació 
 

• Sopar en família (una família convida una altra d’una tradició diferent a sopar). 

• Itinerari entre comunitats del barri / Visites entre comunitats. 
 

i. Relació amb les comunitats i entitats religioses del barri 
 

• La majoria de comunitats religioses participen del GDI.  

• Està pendent incorporar la Comunitat Islàmica Madani que ha mostrat el seu inte-
rès per formar part del Grup,  i les comunitats religioses del barri de Vallbona.  
 

j. Relació amb entitats, associacions, centres del barri 
 
• Els membres del grup en general coneixen molt bé el barri i tenen molt bona relació 

amb les entitats civils. 
• A més, hi ha hagut un compromís del grup en vincular l’activitat del grup a altres enti-

tats socials del barri mitjançant una relació de col·laboració. Aquest compromís es fa-
rà efectiu una vegada s’hagin estipulat els objectius del grup, pas que orientarà la seva 
activitat i afavorirà la seva autonomia.  

 
 
5.9.4 La Marina de Sants 
 
Les comunitats que formen part del grup i han participat activament i regularment són:  

• Oratori musulmà  
• Comunitat Bahá’í  
• Saló del Regle dels Testimonis de Jehovà 
• Les Parròquies Catòliques de Mare de Déu de Port i Sant Bartomeu. 

 

Darrerament s’hi ha incorporat el Movimiento Misionero Mundial. 

A la primera reunió hi va participar l’Església Evangèlica Filadèlfia, mostrant el seu interès 
pel grup, però darrerament ha deixat de assistir-hi.  

També s’ha visitat la Parròquia de Sant Cristòfol i han mostrat interès per formar part del 
grup. 

 
Durant aquest any 2017, el grup s’ha reunit 6 vegades. Les reunions s’han realitzat els 
dies: 26 de gener, 13 de març, 27 d’abril, 15 de juny, 21 de setembre i 23 de novembre. 
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Paral·lelament, s’han anat fent també de manera rotatòria, presentacions amb més pro-
funditat de cada tradició present, resolent dubtes de les altres comunitats i eliminant 
estigmes i prejudicis. 

a. Llocs de trobada 
 
 El grup s’ha anat trobant normalment a la Biblioteca Francesc Candel del barri, i 

algunes reunions s’han realitzat en els diferents centres de cultes de manera rota-
tòria i voluntària: a la Parròquia de Mare de Déu del Port i a l’Oratori musulmà. 
D’aquesta manera, es visita el centre de culte i es fomenta el coneixement de la 
comunitat amfitriona per la resta del grup.  

 En les reunions realitzades en els diferents locals de les comunitats sempre hi 
hagut una molt bona acollida, igualment com en la Biblioteca Francesc Candel. 

b. Activitats realitzades 
 

 Escriure una nota sobre l’existència del grup a la revista del barri. 
 Anar a la radio del barri a explicar el que és i realitza el grup de diàleg. 
 Contacte amb els tècnics de barri. 

 

Accions que estan en curs de realitzar-se són: 
 Treball a les escoles sobre el coneixement i la visibilització de la diversitat religio-

sa: posar l’exposició sobre la diversitat religiosa en una entitat i que hi puguin pas-
sar les escoles, habitants del barri, entitats i associacions del barri. 

 Programar visites mútues de grups de cada comunitat a una altra comunitat. 
 Proposta de posar un estan de la diversitat religiosa al barri aprofitant una fira o la 

festa del barri. 
 Connectar amb entitats que tinguin un pes específic al barri. 

 
Pel juny es va contactar amb les Parròquies de la zona: Sant Bartomeu i Mare de Déu de 
Port que treballen conjuntament; també la de Sant Cristòfol. Les tres parròquies tenen 
molt bona disposició per establir diàleg amb altres comunitats religioses del barri i man-
tenen molt bona relació amb les entitats del barri. 

 
Al setembre es va visitar la comunitat Musulmana de La Marina, on hi participen perso-
nes procedents del Bangla Desh, del Pakistan, de la Índia i del Marroc. També es va con-
nectar amb una de les esglésies de Filadèlfia del barri i s’establi contacte amb el respon-
sable de la zona de les Esglésies de Filadèlfia de Catalunya. Es parlà amb el responsable 
dels Testimonis de Jehovà per tal que donés entrada al Saló del Regne dels Testimonis 
de Jehovà de La Marina. S’acordà una entrevista amb ells. Després es visità els Salons 
del Regne on van mostrar molt interès en participar en el projecte; també s’establí con-
tactes amb la comunitat de Filadèlfia. 

 
Finalment, es tingué una entrevista amb una persona de la comunitat bahà’í la qual aju-
darà en la tasca de constituir el grup de diàleg. Ella té molt bona relació amb les entitats 
del barri. Després de contactar amb la tècnica del barri i tenir una reunió per parlar so-
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bre el projecte, es pogué dur a terme la primera reunió conjunta amb tots el convocats 
de la zona.  

 
Un cop feta l’entrevista-visita a cada comunitat s’omple la fitxa i s’envia a la persona que 
s’ha entrevistat per tal que l’esmeni i/o complementi. Un cop reenviada, es guarda en 
l’arxiu del Projecte. De cada entrevista-visita s’escriu un informe que s’adjunta a l’arxiu 
del projecte. 
 

5.9.5 Grup de diàleg interrreligiós del Barri de Gràcia                                                                                            
 

El GDI de Gràcia es constitueix el 5 de juliol del 2017. Prèviament i fins aquest moment, 
s’ha fet un treball exhaustiu de camp contactant i visitant el màxim nombre possible de 
comunitats religioses presents al barri. 

Se’ls ha enviat per correu electrònic la carta de presentació d’AUDIR sobre el projecte de 
promoció de grups de diàleg interreligiós als barris de Barcelona. S’han connectat, visitat 
i entrevistat 20 comunitats per saber qui són, les activitats que fan i la seva voluntat i 
disponibilitat per participar en el projecte, i es guarden les fitxes amb les dades de cada 
comunitat: sis comunitats budistes, tres d’evangèliques, tres parròquies catòliques, una 
escola cristiana, dos grups de matrimonis catòlics, dues comunitats de religiosos catò-
lics, els Testimonis de Jehovà, una sinagoga jueva i una comunitat musulmana sufí.  

També s’ha realitzat una visita a un dels tècnics del districte de Gràcia, per exposar-li el 
propòsit de constituir un grup de diàleg interreligiós a Gràcia. Ens va acollir molt bé, i va 
estar molt disponible a col·laborar-hi i va informar a altres tècnics del projecte. 

El grup ha celebrat tres reunions el 5 de juliol, 18 d’octubre i 30 de novembre del 2017. 
En aquestes reunions s’han presentat les persones i el que són les seves comunitats i les 
activitats que realitzen.  

a. Participants  
 
Les comunitats que actualment formen part del grup i han participat com a mínim a una 
de les tres reunions d’aquest any 2017,  són: 

• Budistes: 
• Sathya Sai 
• Dojo Zen 
• Drukpa 
• Islam: Centre Sufí Derga Naqshbandi 
• Esglésies cristianes Evangèliques: 
• Assemblea de Germans 
• Església Evangèlica local (joves) 
• Esglésies i comunitats cristianes catòliques 
• Parròquia de Sant Joan de Gràcia 
• Religioses Carmelites Vedrunes 
• Dos Grups de Matrimonis - Comunitats cristianes 
• Religiosos claretians 
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• Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino 
• Parròquia de l’Immaculat Cor de Maria 
• Arxiprestat de Gràcia 
• Una persona catòlica 

 
Es van contactar però de moment  no han participat en les trobades convocades però 
mostren interès i voluntat:  

 
• Budistes: 

 Sercholing 
 Sangha de Barcelona 
 Shambala 

• Testimonis de Jehovà 
• Sinagoga Beth Shalom (judaisme) 
• Esglésies Evangèliques 
• Església de Filadèlfia  
• Església Baptista de Gràcia 
• Esglésies  i comunitats cristianes catòliques: 
• Frares Menors Caputxins 
• Carmelites Diagonal 
• Església Nostra Senyora de Pompeia: Caputxins 
• Centre Ecumènic 
• Oratori de Sant Felip Neri 
• Parròquia Mare de Déu de la Salut 
• Parròquia Mare de Déu del Coll 
• Centre Moral de Gràcia 
• Cercle Catòlic de Gràcia 
• Lluïsos de Gràcia 

 
S’ha contactat, però de moment no han mostrat l’interès o la disponibilitat per participar: 

• Església Casa Evangèlica El Camí 
• Parròquia Corpus Christi 
• Parròquia Santa Maria de Gràcia 
• Parròquia Sant Miquel dels Sants 
• Parròquia Sant Carles Borromeu 
• Parròquia Verge de Gràcia i Sant Josep 
• Parròquia de Sant Jordi 

 
b. Metodologia 
  

• Durant aquest any, el grup s’ha reunit 3 vegades (5 juliol, 18 octubre i 30 de no-
vembre del 2017). En aquestes reunions convocades s’han presentat les persones i 
les tradicions i comunitats que representen amb més profunditat, resolent dubtes 
de les altres comunitats i eliminant estigmes i prejudicis. 

 

c. Lloc de trobada 
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• Durant aquestes trobades, el grup s’ha anat reunint en els diferents centres de 

cultes de manera rotatòria i voluntària. D’aquesta manera, es visita el centre de 
culte i es fomenta el coneixement de la comunitat amfitriona per la resta del grup. 
Les reunions s’han localitzat durant l’any 2017 a: 

• La Parròquia de Sant Joan de Gracia 
• El C. Ronda Barcelona de la Federació de Famílies per la Pau i la Unificació del Món 
• La Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino. 

 

d. Regularitat de les reunions i activitats 
 

• Per consens, les trobades s’han celebrat aproximadament cada més i mig, a ex-
cepció dels períodes de vacances. Majoritàriament s’han celebrat els dimecres o 
dijous a la tarda. La durada habitual és d’entre 1h 30 min i 2h.  

• Una de les activitats que s’han vist factibles per començar és visitar les comuni-
tats i davant les diverses formes de realitzar visites entre comunitats, s’opta per: 

 Invitar-se mútuament a les celebracions i actes que cada comunitat realitzi i 
vulgui invitar a les altres. 

 Fer una jornada de portes obertes, quan cada comunitat cregui convenient, 
 invitant a les altres. La comunitat budista Drukpa n’estan preparant una i ens 
informarà degudament quan s’hagi concretat. 

 En la darrera reunió de l’any es va crear una comissió interna del grup, que 
haurà de treballar el presentar una proposta concreta a la propera reunió, so-
bre aquestes accions, en especial per donar-se a conèixer al barri:  

 Un cinema-fòrum a l’Escola Vedruna o als Lluïsos de Gràcia. 
 Un teatre interreligiós que puguin representar el grup de Joves d’AUDIR. 
 Un sopar-trobada festiva. 
 Un acte  interreligiós obert al barri (o conjunt d’actes com alguns dels anteri-

ors) en la setmana de l’Harmonia Interreligiosa durant la primera setmana de 
febrer. 

 

S’ha participat de la Nit de les Religions, juntament amb algunes comunitats del grup de 
diàleg. 

5.9.6 Nou Barris 
 
a. Orígen 
 
Es va iniciar amb les primeres visites a diferents comunitats al maig juny del 2017. Durant 
els mesos de maig a setembre, es van produir les primeres reunions i visites a les dife-
rents comunitats de Roquetes, Prosperitat i Guineueta. A finals de setembre i principis 
d’octubre es van ampliar els barris per arribar a més comunitats presents a Nou Barris. A 
finals d’octubre va realitzar-se la primera reunió del grup de diàleg interreligiós a Nou 
Barris i a finals de novembre va fer-se la segona. 
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b. Participants  
 
El grup està format actualment per: 

• Fundació Pare Manel 
• Membres de Acció Catòlica Obrera -ACO- 
• Cristians catòlics laics 
• Membres de comunitats de fe cristiana i vida 
• Testimonis de Jehovà (Saló del Regne de Campreciós). 

 

En les dues reunions s’han convocat a diferents membres de comunitats musulmanes, 
d’esglésies evangèliques i comunitats hinduistes però no han pogut venir. 

Es va contactar però, de moment, no han participat, amb: 
• Germanes de l’Àngel de la Guarda (comunitat de religioses cristianes catòliques) 
• Parròquia de Santa Engràcia (La Prosperitat) 
• Caritas 
• Parròquies de Sant Sebastià i Santa Magdalena (Verdum i Roquetes respectiva-

ment) 
• Parròquia de Sant Josep Obrer (Trinitat Vella) 
• Església Evangèlica Apostòlica del Nom de Jesús 
• Església Evangèlica de Filadèlfia del Turó de la Peira 
• Església Evangèlica de Filadèlfia de Trinitat Nova 
• Oratori Musulmà del c/Japó (La Prosperitat) 
• Associació Cultural de Musulmans africans de Trinitat Vella 
• Oratori Musulmà del Turó de la Peira 
• Mesquita Karam Ilahí (La Guineueta) 
• Comunitat Hindú: Bac Tirash. 

 
Es va contactar, però de moment,  no han  mostrat l’interès o la disponibilitat per partici-
par: 

• L’ Església Evangèlica Centre Cristià Betània i Església Evangèlica Avivamiento 

S’ha intentat connectar però, de moment, no han respost: 

• Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor 
• Parròquia de Sant Mateu 
• Parròquia de Sant Rafael 
• Església Evangèlica Centre Bíblic Internacional de Barcelona. 

 
c. Objectius 
 
L’objectiu d’aquest projecte durant aquest any ha estat constituir el grup. Per aquest mo-
tiu, ha estat necessària una fase prèvia de treball de camp.   

 

L’objectiu d’aquesta fase ha estat contactar amb el màxim nombre de comunitats de les 
diferents tradicions i confessions del territori recollint les dades de cada comunitat en 
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una fitxa i conèixer el seu interès i disponibilitat per formar un grup de diàleg, pregun-
tant sobre quins temes i activitats els agradaria tractar i realitzar. 

 

d. Metodologia  
 
En la fase de treball de camp, la metodologia seguida ha estat la següent:  
1. S’ha fet una primera recerca de les comunitats existents a la zona i les dades de contac-
te. 

2. S’ha enviat per correu electrònic una carta de presentació d’Audir i del projecte, dema-
nant de concretar una reunió, reforçant amb una trucada al cap d’uns dies quan ha estat 
necessari. 

3. Paral·lelament, s’han fet visites, contactat amb persones o entitats que podien aportar 
informació o fer de pont amb altes comunitats, assistit a celebracions de comunitats, etc. 

4. Un cop fet aquest primer contacte, s’ha fet una reunió amb la comunitat, explicant més 
àmpliament el projecte i s’ha visitat el centre de culte. En la mateixa reunió, s’ha recollit 
informació de la comunitat, de la població fidel, de les activitats socials, la relació amb el 
territori, amb les administracions, i de l’interès en formar part d’un grup de diàleg mit-
jançant una fitxa. 

 

Passada aquesta fase, el grup s’ha constituït en una primera i segona reunió i s’ha acor-
dat una tercera reunió el 10 de gener del 2018.  

En aquestes dues trobades, s’han presentat les comunitats i s’ha acordat: 

• Dos temes debat que podrien convertir-se en accions socials al barri. 
• Intentar que a cada reunió algú porti un text i es comenti entre tots. 

 
e. Activitats 
 

• Aquest grup de diàleg encara no ha fet cap activitat. De moment les dues reunions 
han sigut reunions de presentacions, ja que a la primera només van assistir dues 
comunitats i a la segona ja van presentar-se tres comunitats més. 

• Uns quants membres de diferents comunitats (l’Imâm Ahmed al-Iraqui del Ora-
tori musulmà, el Ministre José Martínez dels Testimonis de Jehovà i el Mossèn 
Pere Carulla de la Parròquia de Santa Engràcia i de la Parròquia de Sant Josep 
Obrer, juntament amb el Lama Dondrub, aquest últim és extern a Nou Barris) 
van participar en un cicle de conferències, promoguda per el grup Memora, so-
bre el tema de la mort. El cicle de conferències tenia com a nom: “Compartint 
Vivències, la mort en 360º: hem matat la mort?” que va realitzar-se el passat di-
marts dia 12 de desembre de 19h a 20:30h a la Biblioteca de Nou Barris. 

f. Lloc de trobada: La Fundació Pare Manel. 

g. Horaris i regularitat de les reunions 

S’ha acordat, d’entrada, que les reunions duraran una hora i mitja per la tarda i que es 
convocarà una reunió cada mes 
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h. Relació amb entitats, associacions, centres del barri o de la ciutat 
 
Es va fer una visita a l’Escola d’Adults del barri per informar de la voluntat de constituir un 
grup de diàleg interreligiós. A principis de desembre van fer-se un seguit de reunions 
amb dos entitats socials del barri que son: Nou Barris Acull i el Casal de La Prosperitat. La 
reunió amb Nou Barris Acull va ser molt positiva. Les dues persones responsables (Pitusa 
i Andrea) van exposar la seva relació amb l’Oratori Musulmà del carrer Japó (estan do-
nant suport als integrants de la comunitat per que puguin obrir la seva mesquita) i van 
comentar que tenien un projecte/idea per construir una taula de diàleg interreligiós.  

 
 

5.9.8 Sants-Hostafrancs 
 
Aquest grup es va iniciar a partir d’un treball de camp, del juny al novembre del 2017, 
fent les primeres visites a diferents comunitats de Sants, Hostafrancs i Badal, per conèi-
xer la seva disponibilitat i voluntat de formar part d’un grup de diàleg interreligiós al bar-
ri. A mitjans de novembre va realitzar-se la primera reunió del GDI a Hostafrancs. 

 
a. Participants  

 
 

• Associació Dones Musulmanes AC 
• Església Adventista Cristians del Setè dia 
• Budista ZEN 
• Catòlic Parròquia Sant Àngel Custodi. 
• Església Evangèlica  C29 
• Església Evangèlica de Sants.  
• Saló del Regne Testimonis de Jehovà.  
• Veïna atea. 

 

S’ha contactat, però de moment no han participat amb: 
 

• Mesquita Rahma 
• Mesquita Sufí 
• Golden temple de Sants (sikhs) 
• Parròquia Santa Maria de Sants 
• Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors 
• Parròquia de Sant Medir 
• Església Evangèlica Baptista d’Hostafrancs. 
• Església Evangèlica Baptista Xinesa. 
• Església Evangèlica Pentecostal 
• Església Evangèlica de Filadèlfia. 
• Diaca catòlic: Jordi Xavier Romero 

 
S’ha intentat connectar però, de moment, no han respost: 

• Comunitat Cristiana Àrab 
• Església Evangèlica Fuente de Vida. Movimiento Cristiano y Misionero de BCN 
• Església Evangèlica Baptista Xinesa de Barcelona 
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• Església Evangèlica Alcance Victòria de Barcelona-Sants 
• Església Evangèlica CECMAVI. 

 

b. Objectius 
 
L’objectiu d’aquest projecte durant aquest any ha estat constituir el grup. Per aquest mo-
tiu, ha estat necessària una fase prèvia de treball de camp.   

L’objectiu d’aquesta fase ha estat contactar amb el màxim nombre de comunitats de les 
diferents tradicions i confessions del territori recollint les dades de cada comunitat i co-
nèixer el seu interès i disponibilitat per formar un grup de diàleg, preguntant sobre 
quins temes i activitats els agradaria tractar i realitzar. 

 

c. Metodologia  
 
1. S’ha fet una primera recerca de les comunitats existents a la zona i les dades de contac-
te. 

2. S’ha enviat per correu electrònic una carta de presentació d’AUDIR i del projecte, de-
manant de concretar una reunió, reforçant amb una trucada al cap d’uns dies quan ha 
estat necessari. 

3. Paral·lelament, s’han fet visites, contactat amb persones o entitats que podien aportar 
informació o fer de pont amb altes comunitats, assistit a celebracions de comunitats, etc. 

4. Un cop fet aquest primer contacte, s’ha fet una reunió amb la comunitat, explicant més 
àmpliament el projecte i s’ha visitat el centre de culte. En la mateixa reunió, s’ha recollit 
informació de la comunitat, de la població fidel, de les activitats socials, la relació amb el 
territori, amb les administracions, i de l’interès en formar part d’un grup de diàleg mit-
jançant una fitxa. 

Passada aquesta fase, el grup s’ha constituït en una primera reunió i s’ha acordat una 
segona reunió el 12 de gener del 2018.  

En aquesta primera trobada, s’han presentat les comunitats i s’ha acordat: 
• Confeccionar una llista de temes per a dialogar i reflexionar  
• Confeccionar una llista d’activitats acordada per realitzar al barri. 
• Coordinar-se via grup WhatsApp. 
• Intentar que a cada reunió algú porti un text i es comenti entre tothom. 

 

Per la primera reunió s’ha enviat prèviament un ordre del dia preparat pels responsables. 
S’ha pres acta de la reunió que s’enviarà a tot el grup abans de la següent reunió per tal 
que la llegeixin i hi facin esmenes quan convingui. 

També s’ha confeccionat una llista de les dades dels participants amb els noms, cognoms, 
adreces electròniques i telèfons que s’ha enviat a tots els participants previ permís de 
cada membre.  

d. Activitats 
 
Aquest grup de diàleg encara no ha fet cap activitat. La reunió inicial ha sigut de presen-
tacions on vam tenir temps de compartir i donar conèixer cada tradició. 
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e. Llocs de trobada 
 
El lloc de trobada anirà canviant en cada reunió i així tots els participants visitaran i co-
neixeran les diferents comunitats de barri. La primera reunió es va fer a la Parròquia 
Àngel Custodi. 

 

Des de el mes de Juliol s’ha fet contactes amb diferents biblioteques i sales públiques, 
però no hi havia disponibilitat horària per fer les reunions. 

 
f. Horaris i regularitat de les reunions 
 
S’ha acordat, d’entrada, que les reunions duraran una hora i mitja per la tarda i que es 
convocarà una reunió cada 4 o 5 setmanes. 

 
g. Relació amb les comunitats i entitats religioses del barri i de la ciutat 
 
Només hem conegut els entorns comunitaris de les persones que formen el grup, a partir 
del que cada participant ha comentat. 

L’Església Evangèlica C29 va convidar a participar del seu programa especial de portes 
obertes per Nadal el diumenge 17 de desembre. El coordinador del Grup de Diàleg hi va 
assistir. 

 
T.5.10. GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS A CINC LOCALITATS DE CATA-
LUNYA.   

 
5.10.1 Funcions dels coordinadors i programació d’objectius  
 
Cada GDI té dues persones -que formen part de l’equip d’Audir- que el coordinen. 
 
 
 
a. Funcions dels coordinadors 
 
 Connectar amb totes les entitats religioses i conviccionals del barri per invitar-les a 

formar part del GDI i recordar les reunions convocades, sobre tot si no han pogut ve-
nir a l’anterior. 

 Elaborar l’ordre del dia de cada reunió d’acord amb la voluntat i necessitats expressa-
des pel grup en la reunió anterior i enviar la convocatòria amb temps a cada partici-
pant.  

 Redactar l’acta de cada reunió i enviar-la a cada membre del grup. 
 Elaborar un llistat amb els noms, adreces, telèfons i adreces electròniques de cada 

participant. 
 Fer una valoració de cada reunió. 
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 Introduir ordres del dia, actes, i altres documents a l’espai virtual, compartit i destinat 
a ser arxiu i eina de treball del projecte. 

 Fer el seguiment dels temes i activitats que s’acorden. 
 Preparar un text per comentar en la reunió o procurar que algú el prepari. 
 Animar i moderar les reunions i portar endavant l’ordre del dia. 
 Progressivament, anar diversificant i/o delegant les funcions en el grup preparant així 

el terreny per augmentar el seu grau d’autonomia. 

 Animar a les comunitats perquè tirin endavant activitats obertes al barri, donant-se a 
conèixer i relacionant-se amb les entitats cíviques existents.  

 

b. Programació d’objectius  
 
 Que es relacionin les diferents comunitats i entitats religioses i conviccionals. 
 Aprofundir i dialogar sobre els continguts essencials de cada religió. 
 Reflexionar sobre el sentit que cada religió dóna a la vida i els seus valors.  
 Saber diferenciar entre cultura i religió . 
 Valorar conjuntament el fet religiós com un fet humà i social, com una dimensió fo-

namental de les persones i dels pobles (dimensió espiritual i transcendent) i que té 
funcions socials d´integració i de canvi. 

 Visibilitzar i normalitzar en el barri el fet religiós i la diversitat religiosa. 
 Organitzar conjuntament algun acte, taula rodona, xerrada o celebració oberta a tot-

hom.  
 Participació pública en les activitats del barri i relacionar-se amb les entitats socials, 

cíviques i culturals del barri. 
 Construir una xarxa interreligiosa i intercultural conscienciant els del grup del valor 

social, humà i d’integració que el fet religiós pot aportar a la realitat social. 
 Veure la importància que té conèixer el fet religiós en diferents esferes socials com 

poden ser l’educació o la salut. 
 
 
 
 
 

5.10.2 El grup de diàleg interreligiós de Vilanova i la Geltrú   
 
 a. Orígen  
 
S´inicia la tardor de l´any 2017  
Es genera en resposta a la sol·licitud de l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El sr. Jordi 
Valls, tècnic superior de convivència i equitat, ha assistit com a observador i oient de 
les trobades, a les tres reunions que han tingut lloc de setembre al desembre 2017.  

 
b. Participants  
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El grup està format per més de deu entitats religioses, encara que no totes les que con-
figuren en el llistat actualitzat de comunitats han estat presents a les reunions que 
s´han realitzat fins ara.  

 
c. Objectius  
 
El grup està en la fase inicial, que és la de presentació de les diferents confessions.  
Han sorgit algunes propostes, però encara no s´han pres decisions entre les diverses 
possibilitat d´accions col.laboratives i la fixació d´ objectius.  

 
d. Seu  
 
El Centre Cívic La Geltrú  
-Plaça de l´Associació d´Alumnes Obrers, 1- 
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40748  

 
e. Agenda 2017 

 
 
5.10.3 Grup de Blanes        
 
Dimecres 25 de gener a les 7 de la tarda al Saló de Plens es va convocar la primera tro-
bada presidida per l’Alcalde. Hi van assistir representants de tres esglésies evangèliques, 
d’un oratori musulmà, de l’església ortodoxa romanesa, i de tres parròquies catòliques 

 
La següent trobada fou el dimecres 10 de maig de 2017 a les 19.00 hores a l'Escola SAFA 
(Avinguda de l'Estació 43). Hi van assistir representats de tres esglésies evangèliques de 
dues parròquies catòliques, i de dues comunitats islàmiques. 
 
 
 
Acords: 

 Periodicitat de les reunions: cada tres mesos. 
 La convocatòria es farà via Ajuntament 
 La tècnica d’acollida serà la persona que recollirà la informació i redactarà les ac-

tes. 
 

La tercera fou dilluns 27 de novembre. S’acordà participar en la Marxa de la Pau amb 
totes les entitats del Poble. 

a. Participants 
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Les comunitats que formen part del grup i hi han participat activament i regular són: 
  

• Comunitats cristianes catòliques: 
 Parròquia de Santa Maria de Blanes 
 Parròquia de la Sagrada Família 
 Parròquia de Santa Teresa 

• Comunitats cristianes  evangèliques: 
 L’Església Evangèlica 
 Centre Cristià FEAM 
 L’Assemblea de Dios Koinonia 
 Els baptistes del carrer Joan Carles I 
 L'església de Déu de l'avinguda de l'Estació 
 L’Església de Filadèlfia 

• Comunitats cristianes ortodoxes: 
 Parròquia ortodoxa Romana de Santa Lucia Màrtir 

• Comunitats musulmanes: 
 Mesquita Annour 
 Mesquita Rahana 

• També hi participen de l’ Ajuntament de Blanes: 
 L’ Alcalde de Blanes 
 La Regidora d’Educació, Acció Social i Cooperació i Solidaritat 
 El regidor d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes 
 La cap de l’àrea d’Acció Social 
 Dues tècniques d’Acollida de l’Àrea d’Acció Social 

 

A part, hi ha altres participants interessats i sensibilitzats en el món del diàleg interreli-
giós al barri, com són: 

 
 Un Professor de Religió,  Institut Serrallarga. 
 Una Treballadora Social Hospital Comarcal Blanes.  
 Una Coordinadora Unitat Treball Social. Corporació Salud del Maresme i la 

Selva. 

Durant aquest any, el grup s’ha reunit 3 vegades. Els assistents s’han anat presentant per-
sonalment i explicant qui són, què fan les seves comunitats i on es reuneixen. 
 
També en les trobades s’ha elaborat un protocol bàsic de funcionament del grup des dels 
criteris de respecte als drets humans i als principis de la cultura de la pau i del diàleg que 
promou la UNESCO. Així s’ha anat acordant el funcionament i regularitat de les trobades. 
Es va suggerir que el procés es pot iniciar com a espai de trobada, si es va més enllà, com 
amistat i, després, com a taula de diàleg. 
 
L'Ajuntament es proposa com a organitzador, farà la convocatòria i la tècnica d’Acollida, 
serà qui recollirà la informació i redactarà les actes. Aquest planteja la necessitat d'esta-
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blir un ordre del dia abans de la trobada que estigui obert als suggeriments de totes les 
comunitats.  
 

Les comunitats religioses han anat exposant les diferents problemàtiques que els afecten. 
També s’ha recollit informació dels llocs de culte de les diferents comunitats religioses. 

 
b. Horaris i regularitat de les reunions 
 

Una convocatòria trimestral amb una durada d’entre 1h 30 min i 2h.  
 

c. Activitats externes  
 
 Va sorgir la proposta d’afegir-nos a l’activitat que organitza l’Ajuntament des de fa 

uns anys i que tenen programada en el calendari. Això ens va marcar el tempus a se-
guir amb la voluntat de participar. 

 Seguir la iniciativa que havien acordat de fer trobades mensuals el grup autodenomi-
nat “Comunidad fraternal de Pastores Evangèlicos de Blanes”, perquè creien que era 
convenient tenir una coneixença més profunda dels membres del grup. 

 El curs de Formació Antirumors que es farà a la SAFA el 31 de gener del 2018 a les 
18h. 
 

d. Activitats internes  
 
 Debats al voltant d’un tema  
 Presentacions de les tradicions i comunitats  
 A cada reunió s’informa de les activitats que cada comunitat realitzarà en el mes o 

mesos següents. 
 

5.10.4 Taula de diàleg interreligiós de Salt                                             
 
El 2017, a Salt s’han fet sis trobades, seguint el ritme bimensual que es va acordar quan 
es va constituir la Taula de Diàleg Interreligiosa. 
 
La participació del grup és molt variada: des dels rectors de les diferents parròquies, 
passant pels pastors d’algunes comunitats, fins els líders d’algunes associacions. També 
assisteixen a la Taula interreligiosa representants assignats per algunes comunitats. 
 
Els membres de la Taula consideren que la dinàmica que han dut a terme és la millor 
eina per a la coneixença entre els ells i també amb les tradicions que aquests represen-
ten. Amb tot, han passat per moments de tensió i també de gran expectació, sobretot 
pel que fa als llocs de culte. 
 
Des del febrer del 2009 s’han realitzat un total de 51 trobades i el que s’ha constatat és 
la davallada de participació, possiblement per manca de renovació dels propis interlocu-
tors i també perquè durant aquest temps ha canviat molt el context i la població. S’ha 
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fet un canvi d’horari i dia de la setmana per a les reunions, però tampoc ha estat la solu-
ció i, per tant, s’ha tornat a fer-ho el dia de millor consens. 
 
Es considera que caldria tornar a visitar totes i cadascuna de les comunitats per engres-
car-les de nou a la participació a la Taula de diàleg; això és el que des del mes d’octubre 
s’ha està fent, a l’espera que tot reverteixi, en un futur proper, en un major equilibri. 

De moment s’ha aconseguit que dues comunitats omplin la fitxa per tal d’actualitzar les 
dades, i la incorporació recent de COMUNIDAD ISLÀMICA de Mali del C/ Elisenda de 
Montcada. Aquesta comunitat neix com escissió de la COMUNIDAD ISLÀMICA DE SALT 
C/ Rafael Masó 14, comunitat que ha tingut molts problemes per l’oposició del veïns, tot 
i que sembla que, darrerament, gràcies a la mediació de l’Ajuntament, estant aconse-
guint tots els permisos per obrir properament el seu oratori.  

Gradualment hem anat implicant a comunitats i gent diversa a col·laborar en la Setmana 
de l’Harmonia Interconfessional que es realitza a Girona. 

Les comunitats que formen part de la Taula i hi han participat activament i regularment 
són:  

• Comunitats cristianes catòliques: 
 Parròquia de Sant Cugat de Salt 

• Comunitats cristianes  evangèliques: 
 Església evangèlica HolyGhostMinistery International 
 Església Evangèlica de Filadèlfia 
 Església Evangèlica Citizen of Heaven 
 Església Evangèlica Església de Crist 
 Església de Déu 

 
• Comunitats musulmanes: 

 Associació Internacional Sufí Alawiya 
 Comunitat musulmana sufí muridia  
 Associació Al Hilal 
 Comunitat islàmica de Mali 

 Sikh: GurdwaraKalgidharSahib 

• Una persona de convicció cristiana, no adscrita a cap comunitat. 
 

Per les trobades s’ha elaborat un protocol bàsic de funcionament de la Taula des dels 
criteris de respecte als drets humans i als principis de la cultura de la pau i del diàleg que 
promou la UNESCO. Així s’ha anat acordant el funcionament i regularitat de les troba-
des. Es va suggerir que el procés es pot iniciar com a espai de trobada, si es va més enllà, 
com amistat i, després, com a taula de diàleg. 

 

a. Activitats 
 

 Activitats externes:  
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Com a acte de rebuig al terrorisme i malestar per unes intencions partidistes 
en que només busquen la confrontació, com a protesta cívica, es va fer una 
manifestació silenciosa davant de l’Ajuntament de Salt el dissabte 15 de juliol a 
les 12 del migdia en mig d’un silenci impressionant, més d’un centenar de per-
sones, dones i nens amb pancartes, que es va trencar al final amb uns breus 
parlaments on la Taula de Diàleg va ser convidada i per tant es van adreçar 
unes paraules a favor del diàleg i el coneixement de la realitat per tal de que la 
convivència sigui possible. 

• Activitats internes:  
Reflexions a partir del text de la pregària. 

 
5.10.5 Grup de diàleg interreligiós de Vilafranca del Penedès                                                 
 
La tècnica d'AUDIR sobre el territori, d'acord amb la coordinació i la direcció d'AUDIR, ha 
establert contacte amb les diferents comunitats presents a la ciutat, la majoria de les 
quals han estat visitades. S'ha contactat també amb l'Associació UNESCO local. S'ha fet 
la primera trobada i s'està desenvolupant contactes amb la societat civil de la ciutat. 
S'ha establert un contacte amb l'administració municipal per estudiar futures vies de 
col·laboració relatives al Grup.  
 
S'ha preparat i convocat la primera reunió del grup que finalment es duu a terme el 12 
de desembre de 2017 al Centre cívic l'Escorxador, amb assistència de representants de 
tradició cristiana catòlica, musulmana, cristiana mormona i bahá'í. S'excusen els cristians 
ortodoxos i els cristians evangèlics.  
 
Es comença amb la presentació de L´Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AU-
DIR. S´informa que AUDIR ha organitzat la primera trobada conjunta, i ha convocat a les 
diferents entitats religioses, amb la intenció de fer la proposta de crear un Grup regular 
de Diàleg Interreligiós a Vilafranca del Penedès.  
 

a) Presentació de la proposta per crear un grup regular de diàleg interreligiós a la Vila, i 
pauta de la reunió.  

B) Benvinguda als presents, AUDIR i roda de presentació dels assistents a la reunió. Se-
guidament s´escoltà l´opinió de tots els membres de les diferents confessions i tradi-
cions religioses.  

 
La major part dels assistents a la reunió es recorden de l'anterior etapa del Grup de Dià-
leg Interreligiós, que també es va generar sota la iniciativa de UNESCO.  Es coneixen per-
sonalment; entre ells; comenten anècdotes que han facilitat amb el pas del temps 
l`aproximació i l´harmonia entre les diferents tradicions i entitats.  
 
El grup manifesta una clara intenció de col·laboració amb activitats conjuntes, i la volun-
tat de definir uns objectius clars, motivadors, i que donin sentit al grup. 
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Els presents manifesten la importància de que el grup estigui sota l´aixopluc d´AUDIR. 
S´aclareix que la iniciativa i la gestió sorgeix d´AUDIR, i que l´Ajuntament està al corrent 
de la formació del grup. Està per definir si més endavant l´Ajuntament donarà o no su-
port a la iniciativa, o voldrà o no implicar-se, i de quina manera, en la proposta 
d´activitat col·laborativa que sorgeixi de la decisió consensuada del Grup de D.I. de Vila-
franca.  
 
No han sortit propostes de possibles accions col·laboratives; ara bé, es recorda amb 
molta satisfacció els turs culturals, on es visitaren les diferents comunitats, i que facili-
ten a la ciutadania conèixer les diferents tradicions, els espais comunitaris, i els centres 
de culte.  
 
Pel què fa al lloc de les reunions es decideix que les pròximes reunions es faran a la ma-
teixa sala del Centre de l´Escorxador, si més no fins que no es decideixi quin tipus 
d´acció col.laborativa es vol dur a terme. L´Església dels mormons s´ofereixi com un es-
pai d´acollida per alguna trobades properes del GDI de Vilafranca. La Biblioteca s´ofereix 
per fer activitats d´acollida a la ciutadania de la Vila.  
 
AGENDA 2018:  Les pròximes reunions previstes per l´any 2018, permetran que les di-
verses comunitats religioses es presentin, amb càpsules d´aproximadament 20 minuts, i 
un marge prudencial per tal de fer aclariments si sorgeixen preguntes per part del grup.  
 
L´agenda prevista per les pròximes reunions és:  

Dimarts, 9 de gener 2018, en horari de: 18:30h – 20h  
Dimarts, 13 de març 2018, en horari de: 18:30h – 20h  
Dimarts, 15 de maig 2018, en horari de: 18:30h – 20h  
 

Es formalitza la creació regular del Grup de Diàleg Interreligiós de Vilafranca del Pene-
dès. 

 
 
 
 
5.10.6 Grup de diàleg interreligiós de Sant Adrià del Besós                                               
 

Al setembre de 2017 AUDIR  va rebre l’encàrrec de formar un grup de diàleg interreligiós 
a la població de Sant Adrià del Besós. A l’octubre es començà la recerca de dades i el 
treball de camp per tal de disposar de tota la informació actualitzada.  

a. Participants 
 

• Comunitat Parròquia Sant Joan Baptista  
• Centre de Sikhs Gurudwara 
• Comunitat musulmana de St. Adrià  
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b. Altres contactes interessants que s’han realitzat 
 

• Centre Cívic Besós 
• Associació Amics de la Unesco de Sant Adrià :  
• Casal Cívic Badalona - Salut Alta  
• Moviment per la Pau a St. Adrià 
• Educadores Socials involucrats en el tema interreligiós 
• Grup de convivències de Sant Adrià i Badalona 
• Visita a 10 persones de tradició musulmana, evangèlica, catòlica i sikh 

 
c. Visitades i interessades en formar un grup de diàleg 
 

• Comunitat Xaveriana 
• Comunitat de Sant Egidi 
• Església Jesucrist Sants Últims Dies (Mormons) 
• Parròquia Sant Pere Ermengol  
• Comunitat de germans Gabrielistes 
• Comunitat d’Escolapis 
• Centre Cívic Besòs 

 

d. Comunitats que no han contestat 
  

• Altres Esglésies de Filadèlfia de Sant Adrià  
• Comunitat de l'Amor de Déu 
• Mesquita Abu Bakr 
• Mesquita Qadiriyya 
• Holly Ghost Gloval Harvest Church 
• Església Evangèlica la Paz 

 

e. Comunitats que en el mapa religiós apareixen diferenciades però que tenen una ma-
teixa organització 

 
• Parròquia St. Adrià, Parròquia St. Joan Baptista i Comunitat Barnabita 
• Comunitat Gabrielista i Col·legi St. Gabriel 
• Salesians i Parròquies de St. Pere Ermengol, Mare Déu Neus i St. Paulí de Nola. 
• Parròquia Santes Juliana i Samproniana i Moviment Neo-catecumenal 
• Comunitat Germanes Amor de Déu i Col·legi Amor de Déu 

 
f. Objectius 
 

• Els dos objectius principals corresponen a dues fases de la formació del grup. En 
un primer moment, l’objectiu ha estat contactar amb el màxim nombre possible 
de comunitats de les diferents tradicions i confessions del municipi de Sant Adrià 
i conèixer el seu interès i disponibilitat per formar un grup de diàleg.   
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• Quan ja es va contactar amb un nombre suficient de comunitats disposades a 
formar part del grup, aquest es va constituir en una primera reunió que corres-
ponia al segon objectiu. Paral·lelament però, es continuà contactant amb comu-
nitats per tal de que s’incorporessin al grup i aquest representés més veus i tra-
dicions.  

g. Metodologia 
  
En la primera fase, la metodologia utilitzada ha estat la següent:  
 
1. S’ha fet una primera recerca de les comunitats existents a la població i les dades de 

contacte.  
2. S’ha enviat per correu electrònic una carta de presentació d’AUDIR i del projecte, de-

manant de concretar una reunió, petició que ha estat reforçada amb una trucada al 
cap d’uns dies quan ha estat necessari.  

3. Paral·lelament, s’han fet visites, contactat amb persones o entitats que podien apor-
tar informació o fer de pont amb altes comunitats, assistit a celebracions de comuni-
tats, etc.  

4. Un cop fet aquest primer contacte, s’ha fet una reunió amb la comunitat, explicant 
més àmpliament el projecte i s’ha visitat el centre de culte. En la mateixa reunió, s’ha 
recollit informació de la comunitat, de la població fidel, de les activitats socials, la re-
lació amb el territori, amb les administracions, i de l’interès en formar part d’un grup 
de diàleg mitjançant una fitxa.  
 

Quan s’ha tingut un gruix suficient de comunitats disposades a participar al grup, s’ha 
convocat una reunió per tal de constituir el grup. En aquesta, que s’ha celebrat el 22 de 
desembre de 2017, s’ha presentat més àmpliament el projecte d’AUDIR, s’han presentat 
les comunitats presents i s’ha concretat la data de la propera reunió: 24 de gener 2018 a 
les 17:00 a la Parròquia de St. Adrià. 

D’aquesta reunió, se’n fa una acta que posteriorment s’envia a les comunitats participants 
per tal que facin les esmenes que considerin oportunes.  
 
 
 
h. Horaris i regularitat de les reunions 

 
L’equip coordinador s’ha reunit mensualment per tal de fer-ne el seguiment.  
   Les reunions del GDI, tal i com es va acordar a la primera reunió, tindran una regularitat   
aproximada de reunió cada més i mig aproximadament.  

 
i. Activitats 
 
Aquest grup de diàleg encara no ha fet cap activitat. La reunió inicial ha sigut de presenta-
cions on vam tenir temps de compartir i donar conèixer cada tradició. 
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A cada comunitat o persona que hem trobat hem explicar les funcions de AUDIR a Catalu-
nya i també els grups de diàleg que existeixen, amb l’objectiu de poder motivar aquestes 
comunitats i individus en grup de diàleg. 

 
j. Relació amb les comunitats i entitats religioses del barri i de la ciutat. 
 
S’ha contactat amb les diferents organitzacions laiques de la zona que ja han treballant 
anteriorment en el diàleg interreligiós i es proposa una col·laboració conjunta. 

 
k. Relació amb entitats, associacions, centres del barri o de la ciutat 
 
S’ha fet una trobada amb l’Associació Amics de la Unesco de Sant Adrià, que fa uns sis o 
set anys va organitzar, conjuntament amb l'Ajuntament del municipi, un grup de diàleg 
intereligiós. En conseqüència, té forces contactes en diferents comunitats religioses.  

 
U.5.11 PONÈNCIES SOBRE L’ATENCIÓ PLURIRELIGIOSA AL FINAL DE LA VIDA 

 
A petició de Mémora, l’AUDIR ha realitzat tres conferències sobre aquest tema :  
 
1. "L'atenció plurireligiosa al final de la vida", Francesc Torradeflot, dijous 14 d'abril, 17 
hores, a l'Espai de Suport de Mémora a Passeig Valldaura, 206, Barcelona. Hi van assistir 
22 persones. 

 
2. "L'atenció plurireligiosa al final de la vida", Francesc Torradeflot, dijous 2 de juny, 17 
hores, a l'Espai de Suport de Mémora, a Masia Can Riera (Museu d'Història de L'Hospita-
let). C/ Riera de l'Escorxador 17. L'Hospitalet. hi van assistir 15 persones. 

 
3. "L'Atenció plurireligiosa al final de la vida", Francesc Torradeflot, 18 hores, dins del 
cicle Ètica de la vida i de la mort, a l'Espai de Suport Mémora de Girona, al carrer Josep 
Trueta cantonada Avd. de França. Hi van assistir 60 persones. 
 
 
 
 
V.5.12 ELABORACIÓ CURS ON LINE SOBRE DIVERSITAT RELIGIOSA I DIÀLEG  
 

5.12.1 Presentació del curs 
 

Es tracta d'un curs online sobre diversitat religiosa i diàleg ofert als professionals de Mé-
mora3. 

 
Per al bon ús i funcionament del nou servei que suposa la publicació Duellum - Guia sobre 
celebracions funeràries de creences i conviccions, és essencial garantir que els professio-

                                                      
3 Vehiculat a través del campus virtual de Grupo Mémora. 
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nals de l’empresa que desenvolupen diverses tasques relacionades amb l’atenció al pú-
blic tinguin els coneixements bàsics i puguin desenvolupar habilitats de gestió de la di-
versitat religiosa i conviccional que garanteixin l’ús òptim dels nous recursos, així com la 
possibilitat d’anar-los consolidant, actualitzant i enriquint progressivament. Per això i en 
aquest sentit, oferim una formació adaptable a les necessitats i possibilitats de 
l’empresa. Es tracta d'una formació online que s'oferirà a través del campus virtual de 
Mémora. 

 
En el curs s'ofereixen els coneixements i eines bàsiques per a què l’alumnat aprengui a 
gestionar la diversitat religiosa en l'àmbit de l'atenció al públic usuari dels serveis de 
l'empresa. Es presentarà la diversitat religiosa a l'Estat espanyol i les eines per al seu 
coneixement i gestió adequats. 

 
Les dinàmiques pedagògiques i metodològiques estan basades en la col·laboració, la 
comunicació i l'accés a una gran quantitat d'informació. Basades, sempre, en el curs-
model que ha facilitat Mémora a AUDIR.  

 
5.12.2 Objectius principals del curs 
 
Aproximar-se al marc legal i a la seva doctrina sobre diversitat. 

 

Conèixer la pluralitat religiosa en l’entorn i la seva transcendència en els models de rela-
ció social i en la seva perspectiva sobre la vida, la mort i les celebracions funeràries. 

 

Identificar models de funcionament social vinculats a les diferents realitats religioses. 
 
Com que el curs és en castellà, a continuació emprem aquest idioma per referir-nos a 
esquema i continguts. 

 
5.12.3 Esquema del curs 
 
1.      Bienvenida 
2.      Hecho religioso, diversidad religiosa y laicidad (1h) 

a.  Invitación 
b.  Ética común y universal: Regla de Oro de la moral, Declaración Universal de 
      los Derechos Humanos, consenso entrecruzado (John Rawls), acomodo ra 
      zonable (Bouchard-Taylor). Las Naciones Unidas y la diversidad cultural y re 
      ligiosa. 
c.  Conceptos de religión, espiritualidad, creencia y convicción. 
d.  Legislación internacional, estatal y nacional sobre libertad religiosa.  
e.  Minitest 

3.      Tradiciones religiosas y convicciones mayoritarias en el Estado Español (5h) 
a.       Invitación 
b.      Iglesia Católica 
c.      Iglesias cristianas evangélicas o protestantes 
d.      Islam 
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e.      Judaismo 
f.       Budismo o Buda Dharma 
g.      Iglesia Cristiana Ortodoxa 
h.      Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) 
i.       Testigos Cristianos de Jehová 
j.       Fe Bahá’í 
k.      Hinduismo o Sanatana Dharma 
l.       Sikhismo 
m.    Ateismo y nuevos movimientos religiosos y conviccines no religiosas 
n.      Minitest 

4.      Religiones: conflictos y convivencia social (3h)  
a.      Invitación 
b.      Una máquina de juzgar  
c.      Cogestión de la diversidad religiosa para la cohesión social 
d.      Los actores, criterios herramientas y habilidades para la cogestión de la 
         diversidad religiosa 
e.       Diálogo y mediación 
c.       Minitest 

5.      Herramientas y recursos para una gestión pluralista de la diversidad religiosa (3h) 
a.      Invitación 
b.      La cualidad humana 
c.    Duellum 
d.      Recursos 
d.      Minitest 

6.      Despedida y evaluación 
a.       Conclusiones 
e.       Test final 

 
5.12.4 Cronograma 
 

El curs s'encomanà el mes d'octubre del 2016 i s'havia d'entregar finalitzat el mes de 
gener del 2017. Tanmateix, des del Grupo Mémora no es van donar les indicacions per 
poder procedir. Aquest any 2017 s’ha estat treballant en el projecte i restem a l’espera 
d’acordar amb Mémora la data d’entrega final, així com d’alguns requisits de presenta-
ció. 

 
 
6. RELACIONS REGULARS I CONTACTES AMB LES DISTINTES COMUNITATS 
RELIGIOSES    

 
En els diferents projectes de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós té especial 
importància enfortir cada vegada més els contactes regulars amb les distintes comuni-
tats religioses regulars per a mantenir i generar confiança amb representants oficials de 
les institucions religioses més significatives de Catalunya. D’aquesta manera l’Associació 
vol aconseguir fer copartíceps a les comunitats dels objectius generals.  
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La col·laboració amb les comunitats dóna un valor afegit a les produccions de l’Associació 
permetent que les comunitats es reconeguin en elles i les facin seves, no només valo-
rant-les sinó sobretot referint-se a elles i reconeixent-les públicament. Aquest fet multi-
plica molt l’impacte de l’Associació en l’espai i en el temps. 

 
Aquests contactes s’han continuat desenvolupant, en la majoria dels casos, sota el for-
mat de reunions bilaterals o/i àpats compartits, i han servit per presentar i explicar les 
iniciatives, projectes, activitats i publicacions de l’Associació, per generar confiança i 
explorar possibles vies de col·laboració. 

 
Així mateix, des de l’Associació s’ha procurat cultivar les relacions amb creients significa-
tius de les distintes tendències i corrents minoritàries de les diverses tradicions religio-
ses i espirituals presents a Catalunya, amb la voluntat de garantir el respecte de la diver-
sitat intrareligiosa, tot afavorint el diàleg interrreligiós.  

 
S’han mantingut també relacions amb representants de conviccions no religioses en 
vistes a procurar la seva predisposició i participació en un diàleg interconviccional cada 
cop més necessari. La UNESCO ens demana cada cop més de treballar el diàleg entre no 
creients i creients, raó per la qual interessa mantenir, i si és possible intensificar, els 
ponts que durant aquests anys s’han anat teixint entre creences i conviccions no religio-
ses. 

 
Aquestes relacions s'estableixen a través del correu electrònic, de trucades telefòniques 
personalitzades, de reunions a la seu d'AUDIR i a les respectives seus de les diverses 
comunitats religioses o, fins i tot i en alguns casos, dels domicilis particulars dels repre-
sentats de les comunitats. A més, les relacions es desenvolupen també a través dels 
contactes que s'estableixen en actes i esdeveniments de caire públic. La llista completa 
es pot consultar a l'agenda privada de l'Associació. 

 
Aquest 2017, seguint la línia del 2016, s’ha dut a terme un treball d’enfortiment dels 
contactes amb les comunitats religioses mitjançant entrevistes i visites regulars i siste-
màtiques per: 

 

•  Copsar el pols d’aquestes comunitats fent-nos presents, sovint, en les celebra-
cions i festes que els són més significatives. 

• Veure les necessitats i possibles problemàtiques que hi puguin haver. 
• Generar confiança en la relació amb elles. 
• Informar dels objectius i de les activitats d’AUDIR. 
• Implicar persones qualificades i de referència en els projectes i activitats. Ofe-

rir-los informació interna en diàleg interreligiós.  
 

En aquesta tasca per implicar les comunitats i afavorir projectes, ha estat fonamental la 
gestió, manteniment i actualització de l’ampla base de dades de l’AUDIR que té més de 
deu mil registres, que no només ofereixen informació dels contactes personals i institu-
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cionals, sinó que donen informació detallada sobre la qualificació i els coneixements de 
les persones de referència i dels experts de les comunitats. La Base de Dades de l'Asso-
ciació és també una eina útil per facilitar les relacions entre les comunitats i entre 
aquestes i la societat civil i /o els mitjans de comunicació. L'Associació facilita informació 
a totes les comunitats que, de manera acreditada i per a establir relacions o aprofundir-
les, li demanen orientació.  

 
Representants qualificats i diversos experts de les comunitats han estat regularment 
contactats per demanar-los revisions i assessorament en diversos projectes d’activitats i 
de publicacions de l’Associació. El seu interès i col·laboració ha fet possible garantir la 
qualitat de la informació i formació facilitada. 
 
 

 7. EXPOSICIONS ITINERANTS DE DIVERSITAT I DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
 

AUDIR disposa de 3 exposicions interreligioses itinerants. 
 
X.7.1  “MIRADES EN DIÀLEG”  

 
Aquesta exposició itinerant consisteix en 9 plafons de lones enrotllables, molt lleugeres 
de transportar. El seu contingut és fruit del diàleg constant entre comunitats religioses 
presents a Catalunya i un equip de treball de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreli-
giós. L’exposició planteja, també, una mostra de la perspectiva no religiosa. Es combina, 
en un mateix espai, un material que pretén donar a conèixer la diversitat religiosa de 
Catalunya i el diàleg interreligiós. 

 
Les religions que configuren l’exposició són el cristianisme, l’islam, el budisme, el sikhis-
me, el judaisme, l’hinduisme i la fe bahá’í. “Mirades en diàleg”, té el suport de diferents 
materials complementaris a l’exposició: 

- una mostra de publicacions sobre la diversitat de creences i de conviccions  i el d.i. 
-   una mostra d’objectes simbòlics de les diferents tradicions exposades 
- un audiovisual de 25 minuts amb testimonis de joves de diverses tradicions religio-

ses. 
 

Aquesta exposició s’ha convertit en una mostra de referència de la diversitat religiosa.  
 

Durant el 2017 l’exposició s’ha pogut veure a:  
- CP Brians 1, Biblioteca de dones,  gener 
- CP Dones Wad-Ras, 25 d’abril -5 de maig 
- Biblioteca Joan Coromines, el Masnou, 2-22 d’octubre 

 
Y.7.2 “DÉU EN LA MIRADA” 

 
L’exposició comprèn 44 fotografies emmarcades, i altres sense, amb més de 80 fotografi-
es. El conjunt proposa un viatge a través de la diversitat de l’experiència religiosa i espi-
ritual, tot fent un èmfasi especial en el paper i les vivències de les dones.  
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La mostra explora temes tan diversos com les noves religions al Japó, la vida de musul-
mans i jueus a Jerusalem, les dones sacerdotesses anglicanes, la diversitat a l’interior del 
judaisme i el cristianisme, la situació de les vídues a la ciutat índia de Vrindavan, la tradi-
ció de la "santería" a Cuba o el dia a dia d’una nena deessa al Nepal. 

 
L’autora de les fotografies, Anna Boyé, és una reconeguda fotoperiodista, especialitzada 
en reportatge social i d’investigació i molt vinculada a La Vanguardia. En els darrers 
anys, a més, ha explorat gràficament el món de les religions.  
 
Z.7.3 EXPOSICIÓ HANS KÜNG "RELIGIONS DEL MÓN, PAU UNIVERSAL, ÈTI-
CA GLOBAL” 

 
L'exposició Religions del món - Pau mundial – Ètica Universal concebuda per la Fundació 
Ètica Global (Global Ethic Foundation) de Tubingen (www.weltethos.org) per apropar el 
món complex de les religions, convida el visitant a familiaritzar-se amb les creences i 
conviccions, entendre el seu missatge ètic i la seva rellevància en la nostra societat actu-
al.   

 
En concebre aquesta exposició, els autors han volgut dissenyar una eina de sensibilització 
adreçada al públic general. El marc temàtic de l'exposició és la idea de l'ètica global, és a 
dir, la recerca de valors i principis comuns en les religions. L’exposició fa descobrir una 
ètica comuna entre les religions sobre la qual es pot bastir la cohesió i la convivència 
present i futura en societats plurals. Pensada com a exposició itinerant, té un format 
molt visual i prou senzill, consta de 13 plafons de lones enrotllables. 

 
Aquesta exposició durant el 2017 s’ha pogut veure a: 
- CP Brians 2, 24 d’abril- 5 de maig 
- Biblioteca Central de Manresa, 8-19 de maig 
- Escola Vedruna Gràcia, 25 de maig- 4 de juny 
- CP Joves Quatre Camins, 16 de juny- 5 de juliol 
- CP Mas d’Enric, Tarragona, 16 setembre- 2 d’octubre 
 
 

8. NOVES PUBLICACIONS   
 

AA.8.1 ACCENTS DE LLIBERTAT  
 

El Grup Abrahàmic de Diàleg Interreligiós de l´AUDIR arran de les converses mantingudes 
del març de 2013 fins al juny de 2015 sobre les seves experiències d’alliberament vincu-
lades a les seves creences, i ajudats pels diàlegs del llibre El Petit Príncep d’Antoine de 
Saint-Exupéry, van decidir a escriure un llibre que intentés reflectir el seu treball de 
grup. 

 

http://www.weltethos.org/
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La publicació és una expressió i un testimoni grupal de què el diàleg és possible, perquè 
reflexa com la identitat i la llibertat de cadascuna de les tradicions religioses i conviccio-
nals que hi participen, ha estat capaç de generar una producció literària i simbòlica con-
junta. 

 
Es tracta d’un relat novel·la on hi coincideixen diverses persones de diferents tradicions 
religioses i el personatge del Petit Príncep, amb el qual dialoguen. Al llarg del llibre, ex-
pressen el què viuen, el què senten i el què creuen. 

 
Mitjançant el diàleg han pretès, a través d’una forma literària àgil i profunda, donar a 
conèixer les creences que hi són representades: jueva, cristiana (en el seus corrents), 
islàmica, budista i agnòstica. 

 
També hi ha cites del Petit Princep comentades per cadascuna de les persones del grup, i 
una interpretació religiosa i espiritual, d’una existència oberta a la Transcendència i a la 
relació amb l’Absolut. El llibre esdevé un relat apte per a infants, joves i adults, adreçat a 
les persones que cerquen i que es pregunten sobre el sentit de la vida. 

 
La presentació del llibre fou el 29 de novembre a les 19h a la seu de l’AUDIR (c/ Lledó, 11) 
a càrrec de Francesc Torradeflot, director d’AUDIR. Tot seguit, hi hagué l’exposició del 
procés de gestació del llibre per Quim Cervera, coordinador del Grup Abrahàmic. Final-
ment, Isabel Escandell (Sud-directora general d’Afers Religiosos de Catalunya) i Cristina 
Monteys (Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona) exposaren el valor 
religiós i utilitat del llibre. 
 

BB.8.2 DICCIONARI DE LES RELIGIONS PER A NOIS I NOIES DE 10 A 14 ANYS 
 

L’arribada de gent d'arreu del món ha transformat Catalunya i l'Estat Espanyol d’una 
manera global en una societat caracteritzada per la pluralitat cultural i religiosa. Aquesta 
diversitat cultural i confessional genera,  cada dia més, nous reptes i noves oportunitats 
per al conjunt dels ciutadans en diversos àmbits públics com privats. 

 
La llibertat de pensament, consciència i religió que consagra l’article 16 de la Constitució 
Espanyola, d’acord amb els articles 18 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i 
de la Declaració Universal dels Drets Humans, així com la realitat social de la creixent 
diversitat cultural i religiosa al nostre país i, més concretament, de manera especial a les 
àrees de la geografia catalana amb més densitat i diversitat de població, fan que sigui 
cada cop més necessari desenvolupar eines que serveixin a la ciutadania per a un millor 
reconeixement i una adequada gestió de la diversitat religiosa i conviccional. 

 
El Diccionari Infantil de les Religions és una eina molt valuosa per al coneixement i l'apre-
nentatge qualitatiu d'aquesta diversitat. És una obra que pretén adaptar i adequar pe-
dagògicament aquesta eina de referència al públic i població infantil (de 10 a 14 anys) 
del nostre país, amb la voluntat de presentar de manera fàcil i entenedora termes i con-
ceptes bàsics per a la comprensió de les principals tradicions religioses que conviuen en 
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el nostre país. Aquesta adequada comprensió pot ser un instrument fonamental per a 
prevenir malentesos, prejudicis i estereotips que massa sovint deriven en falses imatges 
sobre l'alteritat que alimenten hostilitat i fòbies i malmeten la cohesió i la convivència. 

 
Una publicació com aquesta és de gran utilitat, en primer lloc, per a tota la comunitat 
educativa en la seva etapa primària i, després, per als centres d'esplai i altres centres 
que s'ocupen de l'educació del temps lliure i de l'oci; finalment, per a les famílies que 
volen educar als seus infants en el coneixement i el respecte a la diversitat.  
 

8.2.1 Objectius del llibre i descripció 
 
Oferir a la ciutadania una presentació ordenada dels conceptes i termes fonamentals de 
les principals tradicions religioses i conviccionals presents a Catalunya. 

 
Aquests termes i conceptes han estat seleccionats del Diccionari de les Religions (AUDIR-
Generalitat de Catalunya) per un equip d'experts en ciències de les religions i de peda-
gogs. S’han seguit les indicacions dels pedagogs per garantir-ne una presentació mitjan-
çant descripcions breus, àgils i clares que han combinat el text amb la il·lustració visual i, 
quan ha considerat escaient, amb eines interactives. El resultat ha estat validat per ex-
perts de les diverses tradicions religioses del nostre país.   

 
Aquesta és una publicació en format electrònic i en paper. Durant aquest any s'ha editat 
en paper com un llibre i també on-line com un pdf, d'acord amb una editorial especialit-
zada en aquest tipus de publicacions. S’ha procurat, sempre que ha estat possible, que 
la publicació seguís els criteris i indicacions d'experts en educació infantil i en l'àmbit 
editorial de l'educació en valors dels infants. 

 
Els termes i conceptes de les diverses tradicions són un total més de 300.  S'han presen-
tat de manera alfabètica i temàtica al final de l’obra. La publicació incorpora una sèrie 
d’il·lustracions a tot color relatives a alguns dels termes i continguts presentats. La 
il·lustradora ha estat la musulmana Leticia Ruíz que ha fet un centenar de dibuixos rela-
tius a alguns dels termes del Diccionari. 

 
Cada terme es descriu breument atenent a la comprensió pròpia de l’edat dels destinata-
ris principals (nois i noies entre 10 i 14 anys) i s’identifica també amb un marcador temà-
tic que permet la presentació a partir d’alguns eixos o àrees de coneixement al final de 
la publicació. La publicació inclou diversos annexos d’una o dues pàgines amb eines pe-
dagògiques per a un millor ús del diccionari (jocs, etc.). 

 
De manera orientativa, la majoria dels termes seleccionats són relatius a les grans tradi-
cions religioses presents a Catalunya. Alguns termes propis de les tradicions religioses i 
conviccionals més minoritàries s’han incorporat quan s’han considerat pertinents i ne-
cessaris per a l’educació en diversitat religiosa en l’àmbit escolar de la primària.  
 

8.2.2 Presentacions  
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Dimarts, 24 d’0ctubre de 2017. Llibreria Claret 
Gràcies a la Fundació La Caixa i a la Direcció General d’Afers Religiosos, 4.000 exemplars 
del Diccionari Infantil de les Religions han estat distribuïts a diversos centres educatius 
catalans aquest 2017.  

  
CC.8 3 FES FESTA       

 
Davant del creixent pluralisme religiós i conviccional, és cada cop més necessari desenvo-

lupar i oferir eines actualitzades per facilitar que els joves coneguin la diversitat religiosa 
i conviccional i la reconeguin com un valor.  

 
A Catalunya ens calen eines valuoses per a l'aprenentatge qualitatiu d'aquesta diversitat, 

especialment en les etapes d’Educació Secundària i Batxillerat. Per això, l’objectiu de la 
proposta que presentem és la d’oferir als alumnes de secundària i batxillerat, i per ex-
tensió als adolescents i joves del nostre país, una eina de referència que contribueixi a 
fer-los comprensibles, de manera fàcil i senzilla, les principals tradicions religioses que 
conviuen a Catalunya. 

 
Fes Festa!, un projecte que posa el centre d’interès en les celebracions, les formes de ce-

lebrar i compassar la vida de les principals tradicions religioses, com a manifestacions 
que permeten conèixer-nos, fomentar l’empatia i ser constructors, així, d’una societat 
sanament diversa. 

 
La voluntat pedagògica de la publicació no és, només, presentar la diversitat, sinó també 

oferir eines bàsiques per capacitar l’alumnat de manera que pugui viure responsable-
ment i respectuosa en un entorn de diversitat religiosa, moral i cultural. A Fes festa! es 
proposa facilitar aquesta capacitació a través d’un aprenentatge actiu i dinàmic, amb el 
convenciment, d’altra banda, que el coneixement i l’experiència de la dimensió lúdico-
festiva de les tradicions permet un accés més planer i atractiu a la diversitat religiosa, 
alhora que garanteix una bona predisposició inicial no conflictiva i capaç de prevenir i 
combatre estereotips per part dels joves. 

 
Considerem que l'adequada comprensió i el coneixement rigorós i empàtic de la diversi-
tat religiosa és un instrument fonamental per prevenir malentesos, prejudicis i estereo-
tips que massa sovint deriven en falses imatges sobre l'alteritat, alimenten l’hostilitat i 
les fòbies i malmeten la cohesió i la convivència. Els sistemes d’Educació Secundària i 
Batxillerat estan, sens dubte, en mesura d’ajudar a fomentar, des d’aquest vessant, la 
tolerància i el respecte dins del centre educatiu i en les comunitats locals. 

 
Des d’aquesta perspectiva, Fes festa!, que s’inspira en el material Vine a la festa publicat 
en quatre llengües per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) l’any 
2002, es presenta en format digital i com un compendi de dos dossiers.  
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D’una banda, el “Material de consulta”, i de l’altra, la “Guia de propostes didàctiques”. Al 
primer dossier s’hi expliquen algunes de les principals festivitats de set religions pre-
sents a Catalunya, i , a més  d’informació complementària sobre les creences de les dife-
rents religions, els llibres sagrats, els temples, o les formes de pregària, entre altres,  
inclou un apartat dedicat a les celebracions interreligioses i interconviccionals. La “Guia 
de propostes didàctiques”, basada en els objectius que exposa el currículum d’Educació 
Secundària, presenta propostes de treball que permeten als nois i noies submergir-se en 
el món de la festa, convertint-los en els protagonistes del seu propi procés 
d’aprenentatge.  

 
S’estructura en tres grans blocs: introducció, aprofundiment i vivència. El primer corres-
pon a l’objectiu de conèixer les festes com una primera aproximació al fet religiós. El 
segon té dos nivells d’aprofundiment i busca comprendre, primerament, la religió que hi 
ha darrera de cada festa i, en segon lloc, els elements que comparteixen les diverses 
tradicions. Finalment, el tercer bloc ens porta a celebrar, a fer experiència de tot allò 
que hem descobert i après. 

 
Així doncs, Fes festa! fa una aposta decidida per l'educació de la diversitat cultural i reli-
giosa en català des d’una perspectiva que garanteix reconèixer amb dignitat, i sense fer 
cap mena de reduccionisme o caricatura, la rica diversitat present a Catalunya, facilitant 
igualment que els alumnes de cultures, ètnies i tradicions religioses diverses 
s’identifiquin amb la cultura catalana pel fet de sentir-se reconeguts i dignificats en el 
text de la publicació i per poder compartir, amb interès per part de la resta de companys 
i companyes, allò que ells viuen tradicionalment. 

 
Aquesta publicació s'adreça i serà de gran utilitat, en primer lloc, per a tota la comunitat 
educativa, principalment de l’etapa secundària i del batxillerat; també ho serà per a les 
institucions, centres d'esplai i altres col·lectius que s'ocupen de l'educació en el temps 
de lleure i d'oci; i, finalment, per a les famílies que volen educar els seus adolescents i 
joves en el coneixement i el respecte a la diversitat, des de la perspectiva del respecte a 
la cultura de la pau i del diàleg que promouen el Consell d’Europa, les Nacions Unides i, 
en particular, la UNESCO. 

 
La publicació segueix la línia que va marcar la Declaració interreligiosa “Cultura religiosa 
per als ciutadans de demà” feta pública per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreli-
giós (AUDIR) l’any 2001, que promou una cultura religiosa i conviccional generalitzada. 
Seguint el solc d’aquella declaració s’han elaborat múltiples materials educatius i de 
divulgació sobre diversitat religiosa i societat plural: la Guia de recursos sobre diversitat 
religiosa i de conviccions (2009), l’informe sobre Les tradicions religioses en els llibres de 
text (2010), els pòsters i recursos didàctics recollits a Llocs de culte de diferents tradici-
ons (2014), les Fitxes descriptives de les celebracions religioses a Catalunya, el Diccionari 
de les Religions (2015), i recentment la publicació del Diccionari de les Religions per a 
noies i nois de 10 a 14 anys (2017). Des de l’any 2000 AUDIR també publica de forma 
periòdica dues eines més de sensibilització que contribueixen a la formació i a 
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l’educació: el Calendari Interreligiós i la revista Dialogal, que posa en valor la diversitat 
de creences religioses i, en general, la dimensió espiritual de l’ésser humà. 

 
Com en el cas de les altres publicacions, a Fes festa! hem procurat garantir una elabora-
ció integrativa en la qual científics de la religió, experts pedagogs i persones de referèn-
cia de les principals tradicions religioses i conviccions presents a Catalunya treballin en 
equip. Aquesta publicació s’inscriu en una trajectòria de col·laboració positiva en l'ela-
boració de materials pedagògics amb la Direcció General d’Afers Religiosos de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

 
DD.8.4 GUIA PER ALS COSSOS POLICIALS     

 
8.4.1 Objectius 
 
L’objectiu d’aquest projecte ha estat la redacció de la Guia per al respecte a la diversitat 
de creences als serveis policials de Catalunya, d’acord amb l’estructura i els continguts 
dictats a la col·lecció “Guies sobre la Diversitat Religiosa”, de la Direcció General d’Afers 
Religiosos. 

 
La redacció de la guia ha partit de la publicació Guia per al coneixement de la diversitat 
religiosa adreçada als serveis policials de Catalunya, elaborada pel Centre UNESCO de 
Catalunya –Unescocat l’any 2010 ja que, en aquells moments, el Departament de Diver-
sitat Religiosa i Diàleg d’Unescocat va tenir un paper essencial en la redacció de l’obra i, 
actualment, l’equip humà d’aquell departament forma part de l’equip de professionals 
de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.  

 
Els responsables de cercar el contingut de la guia i redactar-la han estat Francesc Torra-
deflot, Clara Fons i Dídac Lagarriga.  
 

8.4.2 Continguts 
 
L’estructura de la guia s’ha cenyit a l’estructura que marca la col·lecció “Guies sobre la 
Diversitat Religiosa”, de la Direcció General d’Afers Religiosos, i ha estat la següent: 

 
1. Presentació, a càrrec del Director General d’Afers Religiosos. 
2. Marc jurídic. Descriu, a mode de prosa, la legislació vigent en relació als drets de lli-

bertat religiosa i totes aquelles regulacions que poden afectar l’àmbit dels serveis po-
licials.  

3. Principis d’actuació. S’enumeren els principis ètics d’actuació que garanteixen la igual-
tat de totes les persones, així com una gestió respectuosa amb totes les opcions espi-
rituals i/o religioses. 

4. Recomanacions. Es detallen diverses recomanacions per tal de propiciar el respecte a 
la diversitat religiosa i l’acompliment de la llei. 

5. Bones pràctiques. Recull de bones experiències dutes a terme en el camp dels serveis 
policials. 
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6. Annex I. Referències legals. Còpia de totes les referències legals vinculades als serveis 
policials i que tenen a veure amb el respecte a la diversitat religiosa. 

7. Annex II. Informació sobre les confessions religioses. Fitxa descriptiva de cada confes-
sió religiosa. 

8. Annex III. Quadre resum de les fitxes informatives. Resum de la informació sobre les 
diferents confessions religioses. 

9. Annex V. Recursos. Publicacions i webgrafia. 
 
8.4.3 Cronologia 
 
El projecte es va dur a terme durant els mesos de maig, juny, juliol agost, setembre, oc-
tubre i novembre i va comptar amb una fase inicial on es van dur a terme reunions de 
preparació, de coordinació, i de l’equip de treball; també es començà l’inici de la recerca 
de bones pràctiques.  

 
La segona fase va incloure diverses reunions de coordinació amb l'equip de treball i de 
redacció; la selecció i ordenació de materials; un primer esborrany de redacció de la 
publicació; i la incorporació d’esmenes al primer text.  

 
A la fase final s’entregà a la Direcció General d’Afers Religiosos la proposta de redacció 
definitiva dels continguts, en Word. 

 
L’equip de realització del projecte de l’AUDIR va mantenir una relació regular amb el 
responsable que la Direcció General d’Afers Religiosos va assignar per aquest projecte. 

  
 
9. ALTRES PUBLICACIONS 
 

EE.9.1 EL CALENDARI INTERRELIGIÓS 2018   
 
AUDIR presenta el Calendari Interreligiós des de l’any 2000, el primer editat en català. 
Aquesta publicació esdevé una eina molt adient per a donar a conèixer la diversitat de 
creences, així com també la visió no religiosa de la vida.  

 
A través d’un tema específic transversal i diferent cada any, es fan visibles les celebraci-
ons i commemoracions de dotze tradicions religioses a més de les festes civils més im-
portants, tot oferint uns coneixements bàsics de les festes i celebracions més emblemà-
tiques de cada tradició religiosa i del pensament no religiós, de manera que permeti 
presentar la cara més celebrativa de la diversitat, i promoure, així, l’empatia, la toleràn-
cia i el respecte envers aquells que tenen unes creences o conviccions diferents a les 
pròpies.  

 
És un calendari de paret en format Dina 4, desplegable i a tot color. A la coberta  apareix 
el tema anual del calendari i a les dues primeres pàgines hi ha un text inicial que intro-
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dueix el tema central. El tema que desenvolupa el calendari de 2018 és “La nit a les reli-
gions” 

 
Cada mes del calendari ofereix:  
 

• La presentació d'una tradició religiosa o creença secular respecte del tema central 
del calendari, acompanyada d'una fotografia de qualitat amb una llegenda que 
fa referència a la imatge representada i d’una cita. 

• Una graella amb les principals festes de les diferents famílies religioses presents a 
Catalunya.  

• Una explicació breu de les festes més emblemàtiques, religioses, seculars i civils. 
 

Dels 12 mesos del calendari interreligiós 2018, deu han estat dedicats a una tradició 
religiosa, un a la visió agnòstica i un a la societat civil, reservat a un article escrit pel de-
partament de comunicació de Cementiris de Barcelona, sobre el tema tractat. Ambdós 
articles són l’expressió d’una opció conviccional no religiosa que cal valorar i donar a 
conèixer.  

 
La contraportada del calendari inclou una síntesi del tema “La nit a les religions”, una 
explicació sobre l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, els noms dels autors 
dels articles i dels consultors, els crèdits i els logos dels patrocinadors. 

 
Per segona vegada, per al calendari de l’any 2018, AUDIR ha optat per concebre´l i editar-
lo des de la mateixa Associació. Per a aquesta ocasió, i aprofitant l’avinentesa de la cele-
bració de la primera edició de la Nit de les Religions celebrada a  Barcelona, el 17 de 
setembre de 2016, el tema escollit ha estat “la nit a les religions”. Ja des de principis 
d’any es va sol·licitar la col·laboració d’autors representatius de diverses tradicions per-
què redactessin un petit article sobre el significat de la nit a la pròpia tradició, propo-
sant-los les indicacions següents: 

 
LA NIT A LES RELIGIONS –CALENDARI INTERRELIGIÓS 2018 
 
Com deveu saber, després de setze anys de fidelitat al Calendari Interreligiós de la Plataforma Interreligiosa de Ginebra, per 

a l’any 2017 ens vam decidir a redactar nosaltres mateixos els articles del Calendari AUDIR (que és a les llibreries) i buscar 
pels nostres mitjans les fotografies que s’hi poguessin avenir. Ho vam fer a partir del Manual sobre espiritualidad y salud, 
elaborat per una colla de col·laboradors de la casa en el marc d’un altre projecte.  Vam aprofitar, doncs, el back-ground 
adquirit i li vam donar difusió.  

 
Per al Calendari AUDIR 2018 volem fer una cosa similar. Ens proposem aprofundir en un tema, “La nit a les religions”, a 

partir de l’experiència reeixida de “La Nit de les Religions”, una iniciativa del nostre grup de joves que ens ha permès 
refermar lligams amb les comunitats, o crear-ne de nous, i que ha estat una invitació al coneixement  de les diverses 
tradicions religioses presents a la ciutat, molt ben acollida pels nombrosos ciutadans que van visitar els diferents centres 
de culte de la ciutat de Barcelona la nit del 17 de setembre passat.  

 
Voldríem donar contingut teòricoespiritual a la nit. I per fer-ho, i fer-ho bé, us volem demanar la vostra ajuda en forma de 

petit escrit d’unes 300 paraules. 
 
Algunes orientacions sobre el contingut de l’article breu: 
 
Descriure breument  quin és el significat i el paper de la Nit en la vostra tradició religiosa i espiritual.  
 
La nit: 
-En la vida d'alguns dels profetes i savis 
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-Com a símbol i/o lloc de trobada amb Déu o amb l'Absolut 
-Com a espai de silenci,  recolliment i meditació 
-Com a dejuni i pregària 
-Com a temps de lluita, penediment, purificació,  conversió i/o canvi. 
-Com a símbol de les forces negatives 
-Com a temps de festa, reunió, comunitat, celebració,-etc. 

 
Els redactors dels articles del Calendari 2018 han estat: 
Francesc Torradeflot, introducció 
Ezequiel López, Duarka Das, hinduisme 
José Aponte, budisme 
Emilio Egea, Fe bahá’í 
Kathryn Lum, sikhisme 
Nathalie Reverdin, Esglésies sorgides de la Reforma 
Pare Joan Garcia, Esglésies ortodoxes orientals 
Carles Duarte, agnosticisme 
Aníbal Matos, Testimonis Cristians de Jehovà 
Dídac Lagarriga, islam 
Stephen Berkowitz, judaisme 
Cementiris de Barcelona, societat civil 
Xavier Melloni, cristianisme catòlic 
 
Les fotografies il·lustratives dels articles han estat cedides o comprades a través 
d’internet.  

 
La graella de celebracions s’ha sotmès als consultors i referents de les diverses comuni-
tats a Catalunya, perquè en facin una. Aquesta revisió i validació per part de les comuni-
tats no només facilita la seva identificació amb el calendari, sinó que també garanteix la 
coincidència de les dates de les celebracions i l’adequació dels textos i de la il·lustració a 
la realitat de cada tradició al nostre país. 

 
A banda de les tradicions majoritàries, des de fa uns anys s’han incorporat al calendari 
interreligiós les festes emblemàtiques de tradicions com ara les dels Testimonis de Je-
hovà o dels Mormons perquè tenen una significativa presència a Catalunya i, s’hi han 
afegit les festes civils catalanes i estatals i les diades internacionals més significatives 
relacionades amb el tema central.  

 
Consultors del Calendari 2018 
Mohammad Halhoul Debboun – Tradició musulmana 
Sebastià Janeras i Vilaró –expert en  cristianisme ortodox 
Gagandeep Singh Khalsa – Comunitat Sikh de Badalona 
DominiqueTomasov  – Comunitat Jueva ATID 
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FF.9.2 REVISTA DIALOGAL – QUADERNS DE L’ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL 
DIÀLEG INTERRELIGIÓS     

 
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós va fundar la revista Dialogal, primera i 
única en català i a l’Estat espanyol dedicada al diàleg interreligiós i al pluralisme religiós.  

 
És una revista trimestral que vol ser un espai per a la divulgació seriosa, la informació 
rellevant i la reflexió plural. Des dels seus orígens, AUDIR dirigeix la seva línia editorial i 
garanteix que els seus continguts segueixen l’orientació ideològica de la UNESCO, que és 
orientació pluralista, respectuosa amb els Drets Humans i inspirada en la cultura de pau 
que fonamenta el diàleg intercultural i interreligiós. 

L’any 2016 l’Associació va encomanar la nova direcció de la revista a Clara Fons i Duocas-
tella la qual treballa amb rigor a l’entorn del diàleg interreligiós, però també en el marc 
del diàleg intercultural, de l’espiritualitat en un sentit ampli, de la recerca de sentit, de 
l’ànima, preservant l’objectiu d’establir ponts que facilitin la cohesió social. Així, el nú-
mero 57, el primer número publicat des de l’Editorial Mediterrània, va esdevenir el pri-
mer signe d’una veritable renovació cercant d’adaptar-se als nous temps i al nou públic.  

Des d’aleshores, la revista “Dialogal. Un món amb ànima”, posa en valor la diversitat de 
creences religioses i espirituals, esdevenint un espai de reflexió per a tota persona en 
recerca de sentit. Un lloc de creixement, de novetat, de transformació, que vol crear 
pensament, generar debat i posar paraula a allò que s’està vivint actualment, dins i fora 
del marc religiós.  

Dialogal vol contribuir a un millor coneixement de les diferents tradicions i fenòmens 
religiosos presents a Catalunya i al món, així com de les cosmovisions seculars i les seves 
expressions, des d’una perspectiva crítica i empàtica. També vol promoure una aproxi-
mació transversal a aquells desafiaments compartits per totes les tradicions i cosmovisi-
ons, ajudant a posar de relleu el que tenen en comú i el que les diferencia. També 
s’ofereix com a eina al servei dels qui volen practicar el diàleg interreligiós, tot i que la 
mateixa revista és, en certa forma, un exercici d’aquest diàleg. 

En aquest any que ha significat un canvi d’etapa per la revista, hi ha hagut un total de 200 
nous subscriptors, aproximadament, i s’han generat algunes sinèrgies que donen indicis 
que la comunitat Dialogal començarà a fer trobades presencials. 

 Amb la finalitat que la revista pugui ser autosostenible, actualment s’està treballant en 
una campanya de captació de subscriptors. 

 
 

GG.9.3 REVISTA DIGITAL “DIALOGALES.ORG”    
 
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós conjuntament amb la coordinadora de la 
Xarxa Basca d’Entitats de Diàleg Interreligiós, Gune, va iniciar el 2013 la primera revista 
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de diàleg interreligiós en castellà. El seu àmbit és tot el món hispà i es tracta d’una pu-
blicació digital.  

 
L’Associació té la direcció de la revista i la seva línia editorial, a més de la coordinació de 
l’equip de redactors.   

L’any 2016 es van publicar dos números de la revista, i el 2017 se n’ha publicat només un. 
Tots ells basats en continguts ja publicats a la revista Dialogal.   

Durant la primavera de l’any 2016 es va dur a terme una reunió entre AUDIR, Editorial 
Mediterrània i Gune i, després, a l’estiu del 2016, una reunió de la direcció de la revista 
amb l’equip basc. A l’octubre del 2017 es feu una nova reunió entre AUDIR, Editorial 
Mediterrània, Gune i la direcció de la revista. Arran d’aquestes trobades i del nou rellan-
çament de la revista Dialogal s’està valorant la possibilitat de modificar l’enfoc a la revis-
ta Dialogales, de manera que estigui més vinculada a la nova etapa de Dialogal i que 
inclogui més continguts propis de presència internacional, en col·laboració amb experts 
en diàleg interreligiós de Califòrnia (Estats Units) i de tot Iberoamèrica, especialment 
vinculats a la Iniciativa de les Religions Unides (www.uri.org).  

Alhora, s’han explorat vies de col·laboració econòmica i sembla que des del Govern Basc 
podrien fer alguna aportació que permetés treballar en aquesta línia a partir de mitjans 
del 2018. Es tracta, però, d’idees que no s’han concretat encara.  

 
 

10. PROJECCIÓ INTERNACIONAL D’AUDIR (2017)  
 

HH.10.1 COL·LABORACIÓ AMB LA URI  
 
AUDIR es membre fundadora de la URI (United Religions Iniciative / Iniciativa de les Reli-
gions Unides) i manté relacions molt actives i estretes amb aquesta xarxa internacional 
de entitats interreligioses de base: des de 2005 ha tingut un representant a la junta di-
rectiva de URI Europa i, des del 2008 al 2016, també al Consell Global de la URI.  

 
La URI és una de les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós de 
base, és una organització arrelada en valors espirituals compartits, participativa, i des-
centralitzada; una organització constituïda per grups autònoms que actuen en l’àmbit 
local i estan relacionats i coordinats globalment. Està constituïda per mes de 800 CCs 
(Cercles de Cooperació) que son grups o plataformes interreligioses de base distribuïts 
entre 120 països i territoris d’arreu del món. L’objectiu principal de la URI és “promoure 
una cooperació interreligiosa quotidiana i duradora, que acabi amb la violència per ra-
ons religioses i creï cultures de pau, justícia i guarició de la Terra i tots els ésser vivents.” 
En la carta fundacional (traduïda en català) s’afirma que la URI vol facilitar la construcció 
de ponts de diàleg entre les diferents tradicions, tot respectant les identitats i animant a 
aprofundir la pròpia tradició religiosa.  

http://www.uri.org/
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II.10.2 COL·LABORACIÓ AMB LA URI A NIVELL INTERNACIONAL 

 
Des del 2006, l’AUDIR forma part del Consell Executiu de la Iniciativa de les Religions 
Unides a Europa (amb seu a Brussel·les). L’Elisabeth Lheure va ser la nostra representant 
i persona de contacte per a tots els afers relacionats tant amb URI Europa com a nivell 
global, fins octubre de 2016, quan es va retirar d’aquesta tasca. Des de llavors, el nostre 
representant és el Jaume de Marcos. 

 
Durant l’any 2017 s’han celebrat tres reunions presencials de la Junta d’URI Europa amb 
presència del Jaume de Marcos: al febrer i maig a Brussel·les (Bèlgica), i al setembre a 
Sarajevo (Bòsnia-Herzegovina), a més de diverses reunions online. A la reunió del maig 
es van renovar els càrrecs directius d’URI Europa, essent escollit Duncan Wielzen, teòleg 
catòlic holandès, com a nou president i Jaume de Marcos va ser escollit vice-president 
en segona votació. 

 
Al mes de setembre es va celebrar a Sarajevo l’Assamblea Global de la URI. Es va aprofi-
tar aquesta oportunitat per organitzar-hi també una trobada de caràcter regional d’URI 
Europa per tal de conèixer de primera mà la situació del diàleg interreligiós als Balcans.  

 
Nous grups, principalment impulsats per joves de diferent tradicions religioses arrelades 
a la regió, estan apareixent per tal d’afavorir la fi de les polítiques d’odi i segregació reli-
giosa i cultural existents des de la guerra de l’antiga Yugoslàvia a la dècada del 90 del 
segle passat. URI Europa va resoldre afavorir la participació dels joves als òrgans admi-
nistratius i a properes reunions que s’organitzin a nivell europeu. També es va acordar 
celebrar una trobada de membres dels CC europeus a Bèlgica al març de 2018. 

 
 

11 LA PÀGINA WEB, WWW.AUDIR.ORG I LA COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE 
LES XARXES SOCIALS                                                              
 

El lloc web d’AUDIR s’ha convertit en un element imprescindible per a la difusió de 
l’activitat de l’associació i és, en l’actualitat, un recurs de referència nacional, estatal i 
internacional pel que fa al Diàleg Interreligiós. 

 
Durant el 2016 la pàgina web ha rebut gairebé 45.071 visites d’uns 10.292 visitants únics. 
El 85% ho han fet des d’Espanya, el 5% d’Àsia i el 10% des d’Estats Units, fins a un total 
de 135 països diferents.  

 
El 63% de les visites s’han realitzat des d' ordinadors de sobretaula o portàtils i el 37% 
restants es des de dispositius mòbils i tauletes. Aquesta és una dada important perquè 
no només confirma que el canvi de web que es va fer fou un encert sinó que era del tot 

http://www.audir.org/
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necessari de tenir un sistema responsive per adaptar-se a les noves tendències de nave-
gació.  

 
La web d’AUDIR compta amb un fons documental que creix constantment i que hores 
d’ara té uns 190 documents de gran interès per al diàleg interreligiós. El document Cul-
tura religiosa per als ciutadans de demà, en les seves dues versions, català i castellà, ha 
tingut quasi 7.500 descàrregues. Estan propers a aquesta xifra Ecología personal – Emo-
ciones y espacios sagrados amb 3.200; Congreso Internacional de Ecología amb 2.700 y 
Religions i Dret a la llibertat religiosa amb 1.400. 

 
A banda d’haver promocionat des de la web els projectes més representatius, també s'ha 
habilitat un espai anomenat AUDIR TV des d’on, a partir d’ara, es possible retransmetre 
els actes o conferències més importants de l'Associació mitjançant la plataforma Youtu-
be i Facebook Live. Paral·lelament, s'ha creat un canal de Youtube on queden emmagat-
zemades les emissions. 

 
Durant el 2016 hem afegit l'activació d'una Newsletter mensual per informar als socis i 
simpatitzants d'AUDIR de cara a transmetre la informació des d'una perspectiva d'im-
pacte més gran. 

 
Enguany hem multiplicat per 20 –en relació al 2013- els impactes amb notícies sobre les 
iniciatives de l’Associació a Twitter i a Facebook. Per primera vegada, les xarxes socials  

 
han estat per l’AUDIR un vehicle habitual de comunicació i han dinamitzat molt l’impacte 
real de l’Associació, augmentant considerablement el seu nombre de seguidors i amics.  

 
Pel 2017 es preveu l'actualització constant de la web, així com del Facebook d’AUDIR, del 
Twitter i la nova inscripció a la xarxa Instagram per fer-los més operatius i clars de cara a 
una millor comunicació de l’entitat i les seves activitats. 

Resultats web Any 2017 
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JJ.11.1 Gràfic de visites per ubicació 
 

 
 
 
 
 

 
 6.05
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 KK. 11.2 Dades demogràfiques: visió general 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Continent 

 
Adquisició 

 
Comportament 

 
Conversions 

 
Sessions 

% de sessions 
noves 

Usua-
ris 
nous 

Percentatge 
de rebots 

 
Pàgines/sessió 

Durada mitjna 
de la sessió 

Percentatge de 
conversions d'objectiu 

Assoli-
ments 
d'ob-
jectiu 

Valor 
de 
l’objecti
u 

 17.030 68,86% 11.727 27,02% 3,60 00:01:56 0,00% 0 0,00 USD 

% del 
total: 
100,00

% 
(17.030

) 

Mitjana 

de visualitza-

cions: 
68,80
% 

% 

del 

to-

tal: 
100,09

% 

Mitjana 

de visualitza-

cions: 
27,02
% 

Mitjana 

de visualitza-

cions: 
3,60 

Mitjana 

de visualitza-

cions: 
00:01:5
6 

Mitjana 

de visualitza-

cions: 
0,00% 

% del 
total: 
0,00% 

(0) 

% del 
total: 

0,00
% 

(0,00 
USD) 

 (0,09%) (11.716) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%)   

1. Europe 
16.057 

67,53

% 

10.844 
26,95

% 

3,66 00:02:0

0 

0,00% 
0 0,00 USD 

(94,29%) (92,47%) (0,00%) (0,00%) 

2. Ameri-

cas 

718 
92,34

% 

663 
25,35

% 

2,52 00:00:4

2 

0,00% 
0 0,00 USD 

(4,22%) (5,65%) (0,00%) (0,00%) 

3. Asia 
202 

85,15

% 

172 
37,13

% 

2,31 00:01:1

2 

0,00% 
0 0,00 USD 

(1,19%) (1,47%) (0,00%) (0,00%) 

4. Africa 
29 

82,76

% 

24 
24,14

% 

2,86 00:02:2

6 

0,00% 
0 0,00 USD 

(0,17%) (0,20%) (0,00%) (0,00%) 

5. (not set) 
20 

100,00

% 

20 
35,00

% 

2,90 00:00:5

3 

0,00% 
0 0,00 USD 

(0,12%) (0,17%) (0,00%) (0,00%) 

6. Oceania 
4 

100,00

% 

4 
75,00

% 

1,25 00:00:0

0 

0,00% 
0 0,00 USD 

(0,02%) (0,03%) (0,00%) (0,00%) 

Tots els usuaris 
100,00% Sessions 
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12. TRESORERIA DE L’AUDIR  
 
Des de l'any 2014 estem posant en pràctica una política de recerca de recursos econò-
mics més enllà de les subvencions de les administracions públiques, a on està adquirint 
molt protagonisme la contractació anual de projectes recurrents de l'associació, com 
per exemple Mediació en Barris, Projecte de Centres Penitenciaris, etc. 

 
Molt a tenir en compte és aquest any la consolidació del projecte La Nit de les Religions, 
ja que ens permet obtenir recursos mitjançant contracte/conveni amb l'Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Bancaria La Caixa, col·laboració que està pràcticament garantida 
per a l'any 2018. 

Els ingressos de entitats privades es centren el projecte S'AVIS, projecte en centres edu-
catius que desprès de 3 anys està consolidat a l'Escola Vedruna de Gràcia, aquest projec-
te està en expansió a la recerca de més centres educatius. 

Desprès de la última assemblea anual celebrada a l'any 2017, queden aprovades els 2 
trams de quota de soci en 60 euros i 150 euros com a conceptes de donatiu per als socis 
d'AUDIR amb la compensació de la deducció fiscal corresponent. 

 
12 OBJECTIUS PRESSUPUESTARIS 
 

• 15% Ingressos del total per donatius de socis / comunitats 
• 48% Ingressos del total per contractes / convenis 
• 37% Ingressos del total rebuts per subvenció 
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El resultat econòmic de l'any 2017 per prestacions de serveis és de 166.780,81 euros, 
91.531,16 euros en Contractes, 41.303 euros en convenis, xifres que representen un 
74% dels ingressos totals un 26% més del pressupost anual i finalment un import de 
33.946,65 euros en subvencions, un 18% menys de decrement del pressupost previst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'import rebut per socis ha sigut de 4.890 euros, ha augmentat respecte l'any anterior en 
un 35% d'ingressos per donatius de socis, donatius d'entitats un total de 8.000 euros i 
donatius de particulars puntuals 500 euros, el que dona un total de donatius de 

13.390 euros, representa un total dels ingressos del 7%, un 9% menys del pressupost 
anual. Total d'ingressos anuals es de 180.170,81 euros. 
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13. ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA DIVERSITAT RELIGIOSA I EL 
DIÀLEG 

 
Març  

• Concert de la coral interreligiosa a Perpinyà, en motiu de la celebració del 10è 
aniversari de Amistats Interreligioses del Rosselló (Amitiés Interreligieuses du 
Roussillon). 

 
Octubre 

• Dimarts, 24, a les 19h, presentació del Diccionari Infantil de les Religions, per 
a nois i noies de 10-14 anys. 

Llibreria Claret. Llúria, 5, Barcelona.  
 

Novembre 
•  Dissabte 18 de novembre. Concert de la coral interreligiosa La Pau, en motiu 

dels 500 anys de la Reforma Protestant. 
• Divendres, 24, el grup de Natura i Espiritualitat de l’AUDIR, en col·laboració 

amb Brahma Kumaris, dur a terme un taller de reflexió sobre “Natura i espiri-
tualitat: la terra”. 

c/ Diputació, 329, pral. 
 

• Diumenge, 26, de 10 a 13h. Matinal de reflexió sobre “Quins són els valors 
dels paradigmes emergents? Hi tenen algun paper les religions? 

A càrrec de Mt. Castellà (presidenta de l’AUDIR) i Laia Ahumada 
Casa Espiritualitat SSan Felip Neri. c/ nena cases, 37. Barcelona. 
 

• Dilluns, 27, a les 19h Taula rodona sobre Diversitat Religiosa i el final de la vi-
da. Cerimònies de la mort i el dol a les diverses tradicions. 

Masia de Can Riera. c/ Riera de l’Escorxador, 17, L’Hospitalet de Llobregat.  
 

•  Diumenge, 29, a les 19. Presentació del llibre Accents de llibertat. El diàleg in-
terreligiós sobre llibertat religiosa a l’entorn del Petit Princep. 

c/ Lledó, 11. 
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