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Identitat de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR)
L’ Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, és una entitat catalana no confessional o, en tot cas, pluriconfessional. Aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions religioses
que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós, per
afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents confessions religioses presents a Catalunya des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la pau.
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 deu 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 dotze persones entre voluntaris i col·laboradors. Del gener a setembre del 2012, una d’aquestes
persones estava contractada professionalment pel Centre UNESCO de Catalunya a jornada completa, compartint la dedicació a l’Associació amb la dedicació a altres projectes del Centre UNESCO
que són afins i que poden garantir la no duplicitat i la coordinació mútua entre les dues entitats.

QUÈ FA
A fi de promoure el diàleg, la corresponsabilitat i la cooperació mútua entre les diverses tradicions
religioses presents a Catalunya, l’Associació UNESCO per al Diàleg interreligiós
 Coordina i promou


Sis grups permanents de diàleg interreligiós formats per creients de distintes tradicions religioses o 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. Són grups que volen prioritzar, fonamentalment, la comunicació i
l’escolta recíproques com elements que els comprometen en peu d’igualtat



La Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, creada per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Actualment la Xarxa Catalana aplega les iniciatives
de divuit entitats i grups interreligiosos estables amb seu a les quatre províncies catalanes, i a Perpinyà, València, Alacant, Mallorca i Andorra.

 Té una projecció internacional. AUDIR és membre fundador de la Iniciativa de les Religions
Unides (xarxa internacional d’iniciatives interreligioses de base), membre electe del seu
Consell Global, membre de la junta directiva de l’IRU (amb una delegada a la junta de govern) i membre afiliat a la Conferència Mundial sobre Religió i Pau.
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Col·labora amb el Consell per a un Parlament de les Religions del Món, és membre de la
Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes (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, encontres nacionals i internacionals, xerrades, jornades i programes de formació
sobre religions i diàleg interreligiós. Ho fa per a col·lectius, entitats i institucions interessades, tot mantenint relacions estretes de col·laboració amb centres de formació religiosa de
nivell universitari. També dissenya i organitza activitats encaminades al coneixement de les
tradicions religioses amb presència al nostre país i activitats de formació en diàleg interreligiós, com ara xerrades, taules rodones, cursos i jornades.
 Acull, dóna suport i impulsa la Coral Interreligiosa “Per la Pau” la primera coral interreligiosa
catalana, única a tot l’Estat, l’objectiu de la qual és donar testimoni, mitjançant el cant, que
la diferència 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 revista Dialogal, (editada en català i pròximament en castellà -versió digital-) i el Calendari Interreligiós,
editat en català i castellà.
 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 diversitat 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 internacional pel que
fa al diàleg interreligiós.
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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS

1. ELS GRUPS PERMANENTS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
Els grups de diàleg interreligiós d’AUDIR estan 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 amb l’àmbit de les tradicions religioses, creences o conviccions.
Aquests grups de diàleg volen prioritzar, per una banda, la comunicació i l’escolta recíproques 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.
Durant l’any 2012 l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ha promogut i coordinat l’activitat
de deu grups de diàleg interreligiós (Grup Inicial, Grup de Sostenibilitat, Grup de Pau i Diversitat,
Grup de Dones, el Grup Abrahàmic, Grup de Salt, Grup de Dones de Blanes i Grup Interreligiós de
Badalona).
Són grups formats per vuit a dotze persones, membres, d’ almenys, cinc tradicions religioses o
perspectives no religioses distintes. Es reuneixen amb una periodicitat aproximada d’entre quatre i
cinc setmanes, porten a terme diversos projectes i participen en diverses activitats interreligioses al
llarg de l’any.

2. LA COORDINACIÓ DEL GRUPS DE DIÀLEG
Cadascun dels grups de diàleg interreligiós està coordinat per un coordinador que és el qui vetlla per
la cohesió i la bona marxa de les reunions de treball. Aquests coordinadors formen part d’un equip
que té una reunió anual amb l’objectiu de programar la dinàmica de les trobades mensuals dels
grups i dur a terme una tasca d’avaluació conjunta.
Enguany la reunió anual serà el 18 de desembre al matí.
A continuació exposem una breu ressenya de les activitats de cadascun dels grups
2.1 Grup Inicial
Es va constituir l’any 1997 i va esdevenir el nucli fundador de l’Associació. Actualment està integrat
per dotze persones de bona part de les tradicions religioses i creences presents a Catalunya: hindú,
bahá’í, budista, catòlica, evangèlica, baptista, jueva i musulmana. Els membres del grup hi partici-
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pen a títol personal, però són membres significatius i rellevants de les tradicions respectives.
El grup esdevé un espai permanent de coneixement de les tradicions respectives, de diàleg entorn
de qüestions o reptes compartits, de cultiu de bones relacions personals i d’amistat compartida. Es
reuneixen mensualment.
Entre els temes que han treballat mereix una menció especial (a banda de diferents declaracions
sobre la laïcitat, les sectes i els llocs de culte) el debat i les reflexions que han fet entorn a la qüestió
de les religions davant dels objectius de desenvolupament del mil·lenni de les Nacions Unides, treball del que va sortir una publicació avalada per la Oficina dels Objectius del Mil·lenni de les Nacions
Unides a Espanya i per l’Aliança de Civilitzacions. Fou un treball de dos llargs anys de diàleg en què
es va treballar amb una metodologia de seminari i que va desembocar en l’esmentada publicació
sobre els Objectius del Mil·lenni i les Religions.
Actualment el grup està treballant el tema de “Els processos de reconciliació i mediació propis de les
diferents tradicions religioses i espirituals”. Ho fa amb una metodologia innovadora per fomentar un
estil més pròpiament dialogal, més directe i espontani. S’espera que l’enregistrament i posterior
posada sobre el paper d’aquestes converses, amb la mínima reelaboració possible, mostrin el caràcter essencialment constructiu del mateix procés de diàleg.
L’objectiu dels diàlegs de la nova etapa (encetada el 2011 i que es preveu que finalitzi el 2013) és
veure quins són els recursos espirituals i comunitaris de les tradicions religioses que es proposen
als seus seguidors com a eines de resolució de conflictes a través del perdó, la reconciliació i l’amor
desinteressat. Aquests recursos permeten acceptar i valorar l’alteritat a l’interior de les comunitats i
a l’exterior d’elles mateixes. Es pretén identificar, de manera dialogal, aquests recursos religiosos
per a la mediació per tal que puguin ser valorats i, si s’escau i es creu possible, fins i tot utilitzats per
les altres tradicions religioses i per les conviccions no religioses.
Per aprofundir els “Processos de reconciliació i mediació propis de les diferents tradicions religioses
i espirituals” s’estan tenint en compte, de manera orientadora, la consideració dels següents àmbits
o dimensions en els nostres diàlegs:


Les fonts i textos sagrats de referència.



Escrits i missatges dels mestres espirituals, místics, profetes, gurus, i, en general, homes i dones santes que, inspirats per aquells textos sagrats, han anat desenvolupant
principis, i valors, habilitats, procediments i tècniques que han permès a la comunitat
construir la cohesió i la pau interna i unes millors; relacions amb l’alteritat externa (altres
religions, no religiosos, enemics, etc.).



Les bones practiques o experiències de reconciliació de referència de diverses comunitats de cada tradició religiosa.



Llista resum d’eines, tècniques, procediments, estratègies, habilitats.
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Mètode de treball en aquesta nova etapa:
Prioritzar el diàleg per sobre de les exposicions o articles monogràfics. Així, doncs, s’enregistren els
diàlegs que, tot seguit, es transcriuen i, després, es sotmeten a lectura per a revisió, prèvia a l’edició
final. D’aquesta manera s’aconsegueix l’altre objectiu de la present etapa, que consisteix en palesar
la vessant dialògica dels grups de diàleg permetent veure com es pot parlar de diàleg també de
manera dialogal y no només amb una metodologia més pròpia d’un seminari de treball.
El grup fa així un nou pas que permet no només tractar o donar veu a la diversitat religiosa i obrir el
diàleg sobre la identitat confessional de cadascú, que pot afavorir el coneixement mutu, sinó edificar
un diàleg en el qual cadascú pot veure’s interpel·lat i enriquit per l’altre. D’aquesta manera podrem
mostrar com el diàleg no només permet aprofundir les pròpies identitats sinó que permet enriquir-les
a partir de la interrelació amb l’altre.
Calendari de les reunions: del 2012: 30 gener, 27 febrer, 26 març, 28 maig, 25 juny, 29 d’octubre i
26 de novembre.
2.2 Grup de dones
Amb l’objectiu de recuperar i reclamar el patrimoni espiritual i religiós silenciat de les dones, posar-lo
en valor i donar-li una nova visibilitat, i en línia amb la reflexió sobre la creativitat que es va portar a
terme l’any passat, el grup ha dedicat el seu treball durant aquest any a la creació de petites y significatives litúrgies interreligioses enfocades des de la perspectiva de gènere, les quals puguin acompanyar moments significatius de la vida de les dones.
Per aconseguir-ho ha calgut fer una feina de recerca dels elements simbòlics, litúrgics i rituals de
cadascuna de les tradicions religioses i espirituals (principalment aquelles de referència per a les
membres del grup, tot i que també d’altres) per anar identificant elements que puguin ser compartits
en un context interreligiós i fer-ne una lectura crítica fonamentada en la perspectiva de gènere.
Les litúrgies i els símbols sobre els que s’ha treballat han estat en funció de les situacions que han
viscut els membres del grup durant el darrer any: un canvi de casa, la recuperació després d’una
malaltia llarga o la mort d’una àvia. Es tracta d’una línia de treball oberta que el grup té un gran interès en poder aprofundir en el futur.
Així mateix, el grup ha col·laborat en el projecte de creació d’un fons sobre dones i religions a la
Biblioteca Can Mariner-Horta de Barcelona, juntament amb la Direcció de Dona, el Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones i l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona.
D’altra banda, publicaran un article sobre dones, religió i espiritualitat en el número d’hivern de 2012
en la revista Dialogal, el qual pretén reflectir alguns aspectes significatius de l’activitat i experiència
d’aquest grup.
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Pel 2013, l’ interès del grup es centrarà en explorar visions i propostes sobre la crisi actual en tota la
seva complexitat que puguin sorgir des de l’espiritualitat femenina i des de les diverses tradicions
religioses presents al grup.
Calendari de les reunions: 20 de gener, 24 de febrer, 31 de març, 20 d’abril, 18 de maig, 3 de juny,
13 de juliol, 28 de setembre, 26 d’octubre i 1 de desembre.
2.3 Grup de Pau i Diversitat
Aquest grup està constituït per persones que pertanyen a les tradicions budistes: sakya tashi ling i
sokka gakkai; catòlica, església cristiana essènia, paganismes nòrdic i druídic-cèltic, fe bahà’í i una
persona de creences humanistes (Ateus de Catalunya).
L’objectiu principal de les seves reunions de 2012 ha estat el treball per afavorir la transformació i
enriquiment personal dels membres que formen el grup a través del coneixement i el respecte mutu,
per tal de fer possible el diàleg i el treball conjunt entre persones que professen diferents vivències,
creences, religions o conviccions.
També han fet la recerca, a partir dels textos fonamentals de la Constitució de la UNESCO, dels
aspectes coincidents i comuns de les creences dels membres que formen part del grup, i han dut a
terme la reflexió sobre el sentit que té per a cadascun d’ells realitats tals com la pau, el diàleg i la
dignitat de la vida humana,
A partir del text sobre la pau que varen elaborar i consensuar en les reunions del 2011, enguany,
han confeccionat un vídeo, que es pot consultar a la web d’AUDIR, dins el menú de Grups de Diàleg
Interreligiós, submenú Grup Pau i Diversitat.
Calendari de les reunions: 23 de gener, 27 de febrer, 19 març, 16 abril, 14 maig i 25 de juny, sempre
al Centre UNESCO de Catalunya, en la franja horària que va de les 18:30 a 20:00 h.
2.4 Grup de Sostenibilitat
El grup està format per 12 persones de cinc tradicions religioses distintes. Disposa d’una pàgina a
Facebook, que té per objectiu difondre les seves recerques i activitats. L'adreça de la pàgina és
http://www.facebook.com/profile.php?id=10000107371601.
Projectes que han dut a terme al llarg del 2012
1. Un vídeo sobre “LES VISIONS SAGRADES DE L'AIGUA”
Objectiu del projecte
Potenciar la consciència ecològica de les comunitats religioses i divulgar la visió sagrada de l’aigua
per tal de contribuir a la seva preservació.
Han pretès assolir aquest objectiu mitjançant la realització d'un vídeo divulgatiu sobre l'ús ritual de
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l'aigua en les diferents religions que ha implicat la realització d'entrevistes als responsables de les
diferents comunitats religioses de Barcelona i la filmació dels seus rituals amb aigua. Tots els membres del grup hi han participat en la realització de les entrevistes i la tasca de fer les transcripcions,
la filmació dels rituals i en l’elaboració del muntatge del vídeo.
El vídeo ha tingut una bona acollida tant en l'àmbit interreligiós com en el laic. S’ha valorat molt positivament l’oportunitat de poder conèixer les visions sagrades de l’aigua, donat que no hi ha constància de l'existència d'un projecte semblant.
A començaments del 2013, tenen previst organitzar una taula rodona en la que hi seran convidats
els mitjans de comunicació, per presentar el DVD.
2. Un treball de recerca sobre “LES TRADICIONS RELIGIOSES I EL 7è OBJECTIU DEL
MIL·LENI:“GARANTIR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL”
Objectiu del treball
Difondre i conscienciar la ciutadania sobre aquest objectiu del mil·lenni, vist des de l’angle de
l’espiritualitat individual i col·lectiva
UNESCOCAT amb la seva publicació “RELIGIONS I OBJECTIUS DEL MIL·LENNI” va fer atenció
sobre aquest aspecte, vist des de l’angle de les tradicions religioses més representatives del nostre
entorn immediat.
El grup de sostenibilitat va considerar oportú treballar aquesta línia d’actuació a tall de conscienciació i recordatori permanent, atesa la gran importància que té pel futur de la nostra existència i de la
vida en el planeta terra. Per aquest motiu, decidiren optar per aprofundir en el tema de la sostenibilitat ambiental des d’una profunda relació amb l’objectiu 7é del Mil·lenni.
Metodologia de treball
Iniciaren el projecte el mes de maig, enviant e.mails a diferents comunitats religioses per obtenir
informació sobre si aquestes tenien projectes ambientals en curs. L'objectiu era recollir les màximes
iniciatives possibles, amb la finalitat de difondre l'esforç i el compromís que tenen les religions respecte al medi ambient. Atès que el 2012 ha estat declarat Any Internacional de l’Energia Sostenible
per a Tothom, consideraren molt oportú enquadrar i vincular el seu treball dins d’aquesta temàtica.
Procés que s’inicià i s’està seguint per a dur a terme aquest projecte:
 Elaboració de fitxes sobre l’opinió i les aportacions de les tradicions religioses i corrents
d’espiritualitat en relació amb el 7é Objectiu del Mil·lenni.
 Promoció d’una plataforma o centre d’adhesió per a la defensa i el compromís de treballar
per l’avenç en el 7é Objectiu del Mil·lenni adreçada a tradicions religioses, agents socials,
administracions locals i regionals, empreses, entitats, etc.
 Promoció d’una xarxa de relació entre tots els adherits a la plataforma.
 Creació d’una agenda en la que tots els adherits puguin incorporar i difondre els actes a
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realitzar en relació amb el 7é objectiu.
 Creació d’un observatori per a poder seguir el desenvolupament d’aquest 7é objectiu.
 Producció de comunicacions sistemàtiques als mitjans de comunicació, com ara notes de
premsa, informacions sobre el tema, taules rodones en ràdios, centres cívics, escoles, etc.
 Incorporació a la web d’AUDIR dels treballs que es van realitzant
Interactuacions
Es pretén la col·laboració del Departament de Sostenibilitat i el de Comunicació d’Unescocat, la
Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg interreligiós, la FCACU (Federació Catalana de Centres i Amics
de l’Unesco), i resten oberts a establir acords amb entitats i institucions que estiguessin disposades
a actuar com a difusores de les seves propostes i actuacions.
Calendari de les reunions: 27 de gener, 27 de febrer, 26 de març, 16 d’abril, 21 de maig, 18 de juny;
24 setembre; 22 d’octubre; 26 novembre; 17 desembre;
2.5 Grup Abrahàmic
El grup Abrahàmic va començar a configurar-se el març de 2009. Està format per dos musulmans
(home i dona), una ortodoxa sèrbia, un protestant luterà, 2 catòlics (home i dona), un jueu i un cercador.
El treball que ha pres més relleu al llarg de l’any 2012 ha estat:
 L’elaboració del document sobre Les arrels abrahàmiques, del que se n'ha publicat un extracte a la revista Dialogal.
 La confecció d’un vídeo sobre el text treballat titulat EL LLEGAT ABRAHÀMIC VIST PER
LES TRADICIONS RELIGIOSES QUE SE’N RECLAMEN HEREVES. QUÈ SIGNIFICA PER
NOSALTRES, SER FILLS D’ABRAHAM?
El dimecres, 18 d’abril de 2012, a les 19h es féu una presentació pública del vídeo al Centre UNESCO de Catalunya. En l’acte s’expressà l’experiència reflexionada i conjunta de les persones que
formen part del grup de diàleg de les Tradicions Abrahàmiques, i s’exposà les distintes maneres de
veure el patriarca Abraham segons les tradicions religioses presents al grup. De l’exposició se’n va
concloure un punt de coincidència: la visió d’Abraham com l’arquetip de creient que fecunda el caminar en la fe i en la confiança en Déu.
Calendari de les reunions: 2 febrer, 6 febrer, 8 de març, 22 de març, 18 d’abril, 10 de maig, 7 de juny
2.6. Grup de Blanes
El grup està format per membres significatius de les tres comunitats locals majoritàries (catòlics,
musulmans -magrebins i sud-saharians- i protestants).
Els continguts de les seves trobades giren entorn de la seva relació d'amistat i coneixement de l'al-
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tre, com a exemple de bona convivència i eina preventiva de conflictes socials.
El Grup existeix des del 2006, a rel del programa de sensibilització sobre la diversitat religiosa de
Blanes.
Han participat en les reunions, de manera esporàdica, blanencs budistes, testimonis de Jehovà i
bahá'ís.
Té una periodicitat de reunions bimensual o trimestral, a les seus de les diferents comunitats
2.7 Grup de Diàleg de Dones de Badalona
El grup de “Dones i creences i conviccions a Badalona” aglutina un grup de dones de diverses tradicions religioses presents a la ciutat amb l’objectiu de originar un espai permanent de reflexió i coneixement de les diverses creences i conviccions, i de diàleg entorn de qüestions o reptes compartits i
de cultiu de bones relacions interpersonals.
Tot i que en principi la participació en aquests grups es la títol personal, diverses comunitats van
nomenar directament uns persones per a participar de forma regular en els encontres del grup de
diàleg, com és el cas de les mormons, les esglésies baptistes i les adventistes.
A marge de les 8 reunions que ha fet el grup enguany, s’han fet varies trobades bilaterals entre la
coordinadora i algunes participants del grup de diàleg. Així mateix, s’ha creat una xarxa interna de
d’acompanyament entre alguns membres del grup (trucades, encontres fora de les reunions, etc.),
de manera que s’ha creat una ret d’amistats i s’han reforçat els lligams interpersonals mes enllà de
les diferencies de credos. El grup s’ està consolidant i s’està fent mes divers.
No ha estat fàcil elaborar un calendari de les trobades, donada la dificultat per a poder coincidir tothom. Les causes principals són: la diversitat d’horaris que hi ha entre les dones que treballen i les
que tenen fills petits, i els compromisos que les dones del grup tenen amb les seves pròpies comunitats.
L’esquema normal d’una trobada del grup és:
-

Un moment de silenci o de recolliment.
introducció del “tema del dia”.
intercanvis d’opinions i de vivències.
una part més informal de convivència de grup amb un petit berenar.

El setembre de 2011, AUDIR va haver d’agafar el relleu de la coordinació i el finançament del grup
de diàleg interreligiós de dones de Badalona que fins aleshores havia dut a terme el Centre UNESCO de Catalunya. El motiu fou que l’ajuntament de Badalona va decidir deixar de subvencionar el
programa de Convivència entre creences i conviccions que garantia l’animació i coordinació
d’aquest grup.
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2.8 Grup de Diàleg Interreligiós de Badalona
És aquest el segon grup de diàleg interreligiós que hi ha a Badalona amb més de 5 anys d’activitat.
El 2011 aquest grup, com el grup de dones, va haver de ser rescatat per l’Associació UNESCO per
el Diàleg Interreligiós, per causa del cessament de la col·laboració econòmica de l’ajuntament de
Badalona amb el Centre UNESCO de Catalunya.
En aquest grup hi ha confluït participants de tradicions diverses tals com els adventistes, catòlics,
evangèlics, mormons, musulmans, sikh, testimonis de Jehovà.
Les trobades s’ha fet a diferents llocs de culte de la ciutat.
De les temàtiques tractades enguany, cal posar de relleu una trobada on es va abordar el tema del
fracàs escolar amb la intervenció de dos convidats externs al grup, que van aportar la seva perspectiva com a pedagogs.
2.9. Taula de diàleg interreligiós de Salt
Va néixer a través del projecte que l’Ajuntament de Salt va suggerir per tal d’evitar conflictes després del tancament d’una de les seves mesquites, el febrer del 2008. De tot el ventall de possibilitats
que es van proposar, l’Ajuntament va rebutjar fer el mapa de llocs de culte perquè la seva pretensió
era crear un espai ecumènic, multireligiós i multicultural.
El primer contacte es va realitzar el 28 de maig del 2008 i després d’un treball de camp per conèixer
la realitat de Salt, es va valorar de posar en marxar la Taula de Diàleg per mantenir un ritme més
reglat.
La primera trobada del Grup de Diàleg Interreligiós es va fer el 26 de febrer del 2009 i, fins al dia
d’avui, han realitzat vint-i-una trobada amb una assistència mitjana d’unes deu persones.
A Salt, malgrat la diversitat, no existeixen massa tradicions religioses, només la cristiana, la musulmana i la Sikh. Evidentment aquestes tradicions tenen les seves branques i per tant existeixen diferents comunitats. De la tradició cristiana hi ha catòlics, representats per dues parròquies, evangèlics
representant diverses branques tals com l’Assemblea de Déu, Filadèlfia i els africans segons les
seves nacionalitats. Últimament hem incorporat un membre de la Fe Bahà'í.
Els musulmans, que són els potser representen el nombre més significatiu de fidels, s’agrupen en
tres oratoris i un centre cultural. El centre cultural i un oratori són majoritàriament de caire més salafisme, tots ells marroquins, un altre oratori rep en gran nombre els que agrupen tots els sudsaharians, i l’altre més minoritari el regenten els sufís d’attijania. També hi ha dues comunitats més sense
local propi, però són comunitats molt reduïdes, com són els sufís d’alawiya i els de muridia.
La comunitat Sikh tot i no ser una comunitat molt nombrosa, uns dos-cents cinquanta membres, és
una de les comunitats més vives i riques d’iniciatives i això fa que en molts dels seus actes apleguin
gent de la comarca i arribin a superar els cinc-cents.
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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.
Les trobades s’han fet des d’un lloc estable fins passar per totes les seus de les diferents comunitats. Actualment han retornat a un lloc fixa per problemes logístics i puntualment fan visites a llocs
on se’ls demana.
La dinàmica que duen a terme és la de coneixença entre els membres i la de les tradicions que
aquests representen. Sempre han intentat aprofundir en el significat religiós de les coses, però
malauradament s’han vist obligats a anar a remolc de les circumstàncies que han viscut a cada
moment. Han passat per moments de gran tensió i també de gran expectació sobretot pel que fa als
llocs de culte.

3. II JORNADA DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS DE JOVES A CATALUNYA
La joventut és més oberta i creativa, més dialogant, més disposada a trobar-se amb el qui és diferent. El futur de la nostra societat es construirà entre tots i, per això, és inevitable i imprescindible el
diàleg dels joves. A Catalunya hi ha diverses organitzacions i iniciatives dedicades al diàleg interreligiós d’adults, però hi ha molt poques iniciatives per als joves en aquest àmbit.
Aquesta Jornada va ser un espai inicial per alguns dels participants i de continuïtat per la resta, un
espai inclusiu i respectuós, per tal d'enfortir i construir aquest diàleg. El dissabte 15 de Desembre,
de 10 a 18 hores, es van trobar a la seu d’AUDIR uns 18 joves de diferents llocs de Catalunya (Olesa de Montserrat, Badalona, Blanes, Santpedor, Sant Carles de la Ràpita i Barcelona) i vinculats a
diverses comunitats de diferents tradicions religioses. Es van trobar per parlar de com volem dialogar i de les eines fonamentals que necessitem per al diàleg des del respecte fonamental envers la
identitat religiosa de cadascú, des de la cultura del diàleg i de la pau que promou la UNESCO i prenent com a eix vertebrador la importància de la religió com a eina de resolució de conflictes. El seguiment de joves previ a la trobada va ser d’un total de 30 joves. Es procurà que hi hagués presència d’ambdós gèneres, en la mesura que les comunitats religioses ho permetessin. Es van trobar
joves significatius de cinc comunitats: catòlics, protestants, musulmans, jueus i budistes. Una de les
joves participants es va definir com a agnòstica de tradició cultural musulmana.
L’objectiu genèric ha estat promoure els drets humans, la tolerància i desautoritzar qualsevol temptació de justificació de narratives de l’exclusió i del rebuig de l’altre, afavorint el respecte i la coneixença mutus entre joves de diferents tradicions i mostrant que la descoberta de l’alteritat no amenaça la pròpia identitat i es pot desenvolupar en una atmosfera lúdica.
La trobada va començar amb una dinàmica per tal de trencar el gel, on els participants es coneixien
els uns amb els altres, intercanviant informacions, fent-se preguntes i en definitiva, creant un clima
de companyonia i confiança que va ajudar a desinhibir aquells joves de tarannà més tímid o menys
extravertit. Es pretenia doncs iniciar una dinàmica de diàleg informal que ajudés posteriorment a
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aprofundir en un diàleg de caire interreligiós.
Tot seguit les 2 dinàmiques següents amb els joves van anar a càrrec de Sarah Sayeed. La Sarah
Sayeed ha estat involucrada en activitats interreligioses a la ciutat de Nova York durant més d'una
dècada, des del seu càrrec de responsable de projectes i de comunicació de l' Interfaith Center of
New York. Actualment la Sarah dirigeix el "Rabbi Marshall T. Meyer Retreats for Social Justice, and
programs" que ajunta catòlics i musulmans per tal de dur a terme partenariats en l'àmbit dels serveis
socials. Sarah ha estat fins fa poc la presidenta de Women in Islam, Inc., una organització de voluntariat en temes de justícia social i drets humans, dedicada a l'empoderament de dones a través del
coneixement i la pràctica de l'Islam.
Sarah Sayeed va presentar primerament la tasca que fa tant l'Interfaith Center de New York com
l'organització Women in Islam, presentant bones pràctiques i donant exemples d'activitats que contribueixen a la Resolució de conflictes, la reconciliació i el diàleg interreligiós”.
Posteriorment, la Sarah va fer un taller sobre els diferents estils o tipologies que cadascú té a l’hora
de solucionar conflictes. Per tal de dur a terme aquest taller, els joves van haver d'omplir un qüestionari d’autoavaluació sobre quin era el seu estil personal de resoldre conflictes.
Abans del dinar es va fer un taller sobre " Les xarxes socials i la seva aplicació en el fet religiós". La
dinàmica va anar a càrrec de Sílvia Cobo, periodista i blogger, especialista en xarxes socials i internet. El taller aprofundia en l'ús que es fa a les xarxes socials per parlar de religió des d'un punt de
vista institucional i personal i la contribució que les xarxes poden tenir en la promoció del diàleg
interreligiós de joves.
Durant la pausa per dinar plegats es va continuar produint aquest diàleg entre joves de diverses
tradicions. Els joves es feien preguntes informalment sobre dubtes i curiositats que tenien envers
tradicions molt diferents a les seves.
Acabat el dinar, els joves van demanar poder disposar de més temps per tal de fer preguntes a la
Sarah Sayeed doncs el temps del matí se'ls va fer curt. Posteriorment, Francesco Conte, especialista en diàleg interreligiós d'AUDIR, va dur a terme una dinàmica de diàleg prenent com a punt de
partida unes preguntes preparades pels propis participants.
Finalment, abans d'acabar es va intentar recollir propostes factibles per dur i desenvolupar aquest
compromís en favor del diàleg als nostres entorns. Es va fer un compromís comú de continuïtat
anual de les trobades. Durant l’any vinent i fins la propera trobada, es farà un seguiment de la relació coordinat per AUDIR.
Als joves se’ls va lliurar una sèrie de material interreligiós així com el calendari interreligiós del 20122013.
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4. TROBADA GENERAL DELS GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS.
Dissabte, 9 de juny de 2012, tingué lloc la trobada anual de portes obertes dels grups de diàleg interreligiós d’AUDIR, de les 10 a les 14h, al Centre UNESCO de Catalunya.
La participació estigué entorn de 50 persones, algunes de les quals no pertanyien als grups de diàleg interreligiós d’AUDIR, sinó que, donat que l’acte era de “portes obertes” s’hi varen inscriure amb
la voluntat de conèixer la identitat i la dinàmica d’aquests grups.
La configuració de la trobada fou la següent:
 Es va iniciar la matinal amb la pràctica de meditació/silenci a càrrec de Montse Castellà,
presidenta de la Coordinadora d’Entitats Budistes.
 En acabar, Jordi Pigem, Doctor en filosofia, feu una ponència de quaranta-cinc minuts de
duració sobre el tema “Crisi i canvi de paradigma. Vers un món postmaterialista”.
 Hi hagué després una estona de debat en petits grups sobre, el qual donà lloc a un posterior
diàleg amb el ponent.
 Després d’un descans on els participants pogueren trobar-se en un diàleg distès tot compartint un senzill refrigeri, es feu la projecció d’un vídeo realitzat pel grup de diàleg interreligiós
Abrahàmic sobre la persona d’Abraham, i es posà fi a la trobada amb la informació sobre la
Jornada Interreligiosa anual adreçada a tots els grups de la Xarxa Catalana d’Entitats de
Diàleg Interreligiós, prevista pel 6 d’abril de 2013, la qual tindrà com a tema central “El diàleg com a desactivació de les dinàmiques de l’odi”.
Com a fruit d’aquesta trobada cal posar de relleu que algunes de les persones que hi assistiren per
primera vegada es varen interessar per la identitat i la dinàmica dels grups de diàleg interreligiós
d’AUDIR, així com també per la coral interreligiosa d’AUDIR. Conseqüència d’aquesta trobada ha
estat la participació de dues persones als grups de diàleg interreligiós i de tres a la coral

5. TROBADA DE COORDINADORS DELS GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
El 15 de maig, els coordinadors dels grups de diàleg Interreligiós d’AUDIR, tingueren la reunió anual de treball, l’objectiu de la qual fou l’avaluació del 2011 i la programació del 2013, alhora que se’ls
donà tota la informació sobre les dinàmiques de participació a la Jornada Interreligiosa anual de la
Xarxa Catalana (prevista pel 6 d’abril de 2013), donat que els grups d’AUDIR en són membres.

6. LA PÀGINA WEB, www.audir.org
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 internacional pel que fa al Diàleg Interreligiós.
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Durant l’any 2012 la pàgina web ha rebut gairebé 9.700 visites d’uns 6.500 visitants únics, navegant
per un total de 1.450.000 pàgines amb 2.500 referències. El 40% dels visitants ho fan des
d’Espanya, el 21% des d’Estats Units i així fins a un total de 135 països diferents.
Compta amb un fons documental que creix constantment i que hores d’ara té uns 155 documents de
gran interès per al diàleg interreligiós. El document Cultura religiosa per als ciutadans de demà, en
les seves dues versions, en català i castellà, ha tingut quasi 6.600 descàrregues. Altres com La
Tierra, Regalo de Dios y Legado a nuestra posteridad s’acosta a les 4.400 descàrregues. Estan
propers a aquesta xifra Ecología personal – Emociones y espacios sagrados amb 3.330; Congreso
Internacional de Ecología amb 2.265 y Religiones i Dret a la llibertat religiosa amb 1.590.
Hi ha una col·lecció d’enllaços de gran interès, 165, classificats temàticament en 23 categories i que
rep constantment múltiples visites, podent comptabilitzar, hores d’ara, més de 30.000 en total.

7. CONTACTES I ACTIVITATS AMB DISTINTES COMUNITATS RELIGIOSES
L'associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós al llarg de 2012 ha continuat en la línia de desenvolupar un seguit de contactes regulars per a mantenir i generar confiança amb representants oficials
de les institucions religioses més significatives de Catalunya. Aquests contactes, en la majoria dels
casos, sota el format de reunions bilaterals o/i àpats compartits, 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.
De manera significativa, s’ha treballat en la línia d’aconseguir una creixent aproximació i bona
col·laboració amb el Grup de Treball Estable de les Religions, amb el secretari del qual s’han tingut
vàries reunions intentant trobar fórmules de col·laboració en diferents projectes. Els hi hem ofert
participar en alguna activitat però ells s’han mostrat més interessats en mantenir relacions amb el
Centre UNESCO de Catalunya. Hem continuat intentant millorar l’intercanvi d’informació, la generació de confiança mútua i el reconeixement de la identitat complementària de les respectives iniciatives.
A més a més, des de l’Associació s’ha procurat cultivar també les relacions amb creients significatius de les diverses tendències i corrents minoritàries de les diverses tradicions religioses i espirituals presents a Catalunya, especialment amb la voluntat de garantir el respecte de la diversitat intrareligiosa, tot afavorint el diàleg intrarreligiós. En aquest darrer any s’han intensificat les relacions
amb representants de les comunitats jueves, protestants, musulmanes i dels Testimonis de Jehovà.
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. Particularment s’ha mirat de preservar la presència del president d’ateus per Catalunya en un grup de
diàleg interreligiós, en el qual participa ja fa uns anys. Un conflicte interpersonal entre ell i un membre d’una comunitat religiosa va posar en perill la continuïtat de la presència d’ambdós. Actualment
els dos membres s’han sotmès a un procés de mediació intern que desitgem acabi positivament,
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garantint espais de continuïtat per a les dues persones a través d’una o altra fórmula d’integració. 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 religioses.
Aquest 2012 hem continuat el suport i la coordinació del Grup de Diàleg Interreligiós de Sant Roc,
de Badalona, amb la participació de representants de les comunitats cristiana catòlica (parròquia de
Sant Roc i escola Lestonnac), musulmana (comunitat paquistanesa vinculada al centre Islàmic Camí
de la Pau i magrebina Bilal) i comunitat ravidassia (escissió de la comunitat sikh), amb participació
puntual de Testimonis de Jehovà i de Mormons. El grup s’ha reunit amb una periodicitat aproximadament mensual. El treball del Grup de Diàleg Interreligiós de Sant Roc s’orienta cap a la millora de
la convivència al barri, especialment en aquests moments en què l’actitud del govern municipal és
de clara hostilitat envers la diversitat religiosa perquè la identifica injustament amb el fenomen immigratori i els conflictes de convivència veïnal. En aquest sentit s’ha perdut tota mena de suport econòmic municipal en la tasca de manteniment del grup de diàleg de Sant Roc. Malgrat tot i mentre
ens sigui possible, ara més que mai creiem que hem de continuar treballant per la convivència en
aquest barri on hi ha una gran diversitat religiosa.
A partir de setembre de 2011, AUDIR ha agafat el relleu del Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat en la coordinació del grup de diàleg interreligiós de dones de Badalona, perquè l’ajuntament
de la ciutat ha decidit finalitzar el programa de convivència entre creences i conviccions que garantia
que Unescocat pogués animar i coordinar aquest grup. D’ara endavant, AUDIR mantindrà la coordinació i animació del grup de dones.

8. IRU (Iniciativa de les Religions Unides)
AUDIR és membre fundador de la Iniciativa de les Religions Unides, IRU, una xarxa internacional de
grups de diàleg de base que va néixer formalment el juny del 2000, Aquesta xarxa inclou actualment
580 Cercles de Cooperació (CC) a uns 82 països, cadascun dels quals representa una entitat dedicada al diàleg interreligiós amb un mínim de set membres que han de pertànyer, a tres o més tradicions religioses distintes.
Des de 2006, AUDIR forma part del Consell Executiu de la Iniciativa de les Religions Unides a Europa (amb seu a Anvers) i des de desembre de 2008 Elisabeth Lheure, com a representant de
l’AUDIR a l’IRU, és membre del Consell Global de la IRU amb seu a San Francisco. També és la
secretària de la Junta de la IRU Europa.
Com a tal dur a terme les següents funcions:



Assisteix a les trobades de la junta europea (un total de 3 reunions presencials i 6 reunions via
conferencia telefònica o via skype);
Du a terme el seguiment de quatre organitzacions de diàleg interreligiós a Europa (“Religious
Forum” de la ciutat d’Helsinki, “BRIDGE” de la ciutat de Roma en Itàlia, “Pacific Teams”, en
França, “GUNE”, País Basc), i en el mes de setembre 2012 va fer una trobada amb els mem-
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bres de ADIM de Madrid.
Col·labora habitualment amb el butlletí informatiu de la URI-Europa “URI Europe Dialogue Letter” que es fa difusió a traves la xarxa i té uns 300 receptors;
Ha participat a un taller sobre “Diversitat religiosa, construcció i deconstrucció de prejudicis”a
Berlin, en el marc de les primers “NIT de les Religions” organitzades per l’ajuntament de la ciutat
de Berlin (Setembre 2012);
Ha participat a les jornades de formació sobre la diversitat religiosa per joves musulmans, catòlics i ortodoxos, durant el cap de setmana del 5-7 d’octubre a Sarajevo (Bòsnia).

9. JORNADES DE FORMACIÓ, TROBADES I REUNIONS
Com cada any, l’activitat d’AUDIR dels mesos de gener a desembre de 2011 ha consistit en
l’organització de jornades de formació, xerrades, taules rodones, tallers per escoles, trobades, pregàries, conferències i un llarg etc... que ha configurat i determinat el que ha estat el projecte de
l’Associació, sempre a favor d’una cultura del diàleg i de la pau.
A continuació fem un resum d’algunes de les d’activitats més significatives.
9.1 Trobades i jornades
Hem participat com a formadors en cursos de formació en diversitat religiosa i diàleg interreligiós
organitzats pel Departament d’Educació d’Unescocat, com ara, les Jornades de Formació
d’educadors socials dels Salesians a Catalunya (4 de setembre de 2012) o les dels de les Plataformas Sociales Salesianas de tota Espanya a Madrid (24 i 25 d’octubre de 2012), sobre diversitat
cultural i religiosa.
Hem participat en la taula rodona “Multireligiositat a Catalunya” en el marc dels Espais d’Actualitat
del Cicle de conferències sobre justícia i societat del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat, el 26 de setembre de 2012.
Dins el programa de formació hi ha hagut la nostra participació en el Curs de Donació i Trasplantaments organitzat pel Departament de Transplantaments d’òrgans de l'Hospital Vall d'Hebron. El curs
de 2012 ha tingut com a tema central: El procés de donació i trasplantament d’òrgans i teixits. Pilar
Claret hi ha participat amb la ponència: "Les diferents cultures i religions davant la mort i la posició
de les religions davant la donació d’òrgans". També s’ha participar en dues ponències als locals de
la Parròquia de St. Oleguer sobre “El diàleg interreligiós” i “Diversitat religiosa a Catalunya”.
Hem organitzat:
 per al Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, les X
Jornades d’atenció espiritual i religiosa sota l’epígraf “Les religions i la Salut Mental, celebrades el 17 i 18 d’octubre.
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 per al Centre cultural Garbí, un curs anual de formació en diversitat religiosa, que inclou un
seguit de ponències i visites a centres de culte.
 una sessió formativa sobre diversitat religiosa i islam per a 40 estudiants d’universitats nordamericanes per a l’organització CEA Global Education el 16 de gener de 2012.
 una sessió de formació d’un matí per a l’equip de formadors de pastoral dels Germans Maristes de Catalunya sobre la diversitat religiosa i els seus materials educatius, a la seu de la
Casa Provincial del carrer Vallespir, el 23 de febrer de 2012.
 una sessió de formació al personal sanitari de l’hospital Psiquiàtric del Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu sobre l’Atenció espiritual en el marc del pluralisme religiós el 17 d’abril de
2012.
Es va assessorar en l’organització d’una taula rodona amb líders religiosos sobre Llibertat religiosa
en unes Jornades de formació de jutges (35) que va celebrar el Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat, a porta tancada, a Poblet, el 21 de
maig de 2012.
A través de la nostra web i de la nostra ampla llista de distribució, ens hem fet ressò puntualment de
l’oferta formativa en els eixos temàtics de la llibertat religiosa, la diversitat religiosa, el diàleg interreligiós i la relació entre religions i drets humans, tant en l’àmbit nacional, com estatal i internacional,
en els seus diversos formats (conferències, seminaris, cursos, congressos, màsters, potsgraus,
etc.).
9.2. Celebració de l’Assemblea General anual de socis de l’AUDIR
L’assemblea general de l’AUDIR és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part
per dret prop i irrenunciable.
Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen,
per majoria, els assumptes que són de la seva competència.
Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els
qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
L'Assemblea General de socis de l’AUDIR s’ha reunit en sessió ordinària el dimarts, 11 de desembre de 2012, de les 18:30 a les 20h. a la nova seu c/ lledó, 11
9.3. La junta d’AUDIR
La Junta de l’AUDIR està formada per 10 persones que pertanyen a set tradicions religioses distintes. És un òrgan que administra i representa l'Associació. Està constituïda pel president, vicepresidenta, secretari, tresorer i 6 vocals.
L'elecció d’aquests membres, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General,
càrrecs que exerceixen per un període de quatre anys.
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El 2012, la junta s’ha reunit els dies 10 d’abril i el 16 d’octubre, de les 18:30 a les 20h. per a tractar
les qüestions prioritàries i necessàries per a la bona marxa de l’Associació.

10. XARXA CATALANA D’ENTITATS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
La Xarxa Catalana, creada per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, aplega les iniciatives de divuit entitats i grups interreligiosos estables de l’àrea territorial de llengua catalana on, a
banda d’haver-hi grups a diverses ciutats del Principat, Mallorca, València i Alacant, també n’hi ha al
Rosselló i a Andorra.
Des dels inicis de la Xarxa, l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós n’ha assumit, per consens, la coordinació, servei des d’on impulsa i promou la constitució i consolidació de nous grups o
plataformes interreligioses que afavoreixen la comunicació, l’intercanvi d’informació, de bones pràctiques i d’ofertes de formació per al diàleg interreligiós.
La Xarxa ha convocat al llarg del 2012:
 dues reunions plenàries anuals dels representants de tots els grups o entitats membres.
 dues reunions de la Comissió Permanent, formada per cinc membres, que es reuneixen per
a tractar qüestions més immediates o per a preparar les reunions plenàries.
 Una Jornada Interreligiosa bianual, adreçada a tots els grups i entitats de la Xarxa.
 Un Parlament Català de les Religions cada quatre anys.
 Els anys que es convoca el Parlament Català de les Religions té lloc una reunió plenària extraordinària amb la finalitat de preparar l’esdeveniment.
 Calendari de les reunions plenàries: els dissabtes 28 d’abril i 10 de novembre de 2012.
 Calendari de les reunions de la Comissió Permanent: 19 de gener i 20 de setembre de 2012
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 i de la revista de diàleg interreligiós Dialogal.
A escala internacional, la Xarxa està connectada amb la “Xarxa de Ciutats Associades al Consell del
Parlament de les Religions del Món”. Com a representant de la Xarxa, l’AUDIR forma part de
l’Assemblea Municipal de Religions de Lleida.
10.1 Comissió Formació Interreligiosa de la Xarxa Catalana.
La Comissió de Formació es va crear el 2010 amb l’objectiu de coordinar l’intercanvi d’informació i
de bones pràctiques que cada entitat ofereix de manera regular o puntualment, així com també per a
ser un element motivador i creador d’ofertes de formació adreçades a les entitats i grups de la Xarxa
sobre diversitat religiosa i diàleg interreligiós.
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Per dur a terme aquestes funcions, aquesta comissió al llarg del 2012 ha tingut el següent calendari
de trobades: 13 de febrer, 26 de març i el 8 d’octubre.
L’eix central de la tasca que dut a terme en les trobades de 2012 ha estat el dissenyar, preparar i fer
arribar a tots els membres de la Xarxa Catalana els materials que han de treballar els seus grups i
les entitats per a celebrar la primera Jornada Interreligiosa prevista pel 6 d’abril de 2013.
En les reunions plenàries, les entitats i grups de diàleg de la Xarxa Catalana són regularment informats dels avenços de la tasca de la Comissió de Formació, els qual es socialitzen a través de
l’espai que la Xarxa té a la web d’AUDIR i a les webs de les altres entitats membres.

11. EXPOSICIONS
AUDIR disposa de 3 exposicions interreligioses itinerants.
11.1 Exposició “Mirades en Diàleg”
És una exposició itinerant per diferents poblacions catalanes, fruit del diàleg constant entre les comunitats religioses i un equip de treball de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. La mostra combina, en un mateix espai, un material que pretén donar a conèixer la diversitat religiosa de
Catalunya i el diàleg interreligiós per tal de transmetre un missatge harmònic i unitari.
Les religions que configuren l’exposició són el cristianisme, l’ islam, el budisme, el sikhisme, el judaisme, la fe bahà’í, l’ hinduisme i també s’hi fa present el punt de vista humanista.
“Mirades en Diàleg”, que s’ha convertit en una exposició de referència de la diversitat religiosa, disposa del suport d’un documental de 25 minuts amb testimonis de joves de les diverses tradicions
religioses, i existeix en 2 formats (uns panells en cartó ploma en versió catalana i en enrotllables en
tres versions català, castellà i francès.)
Al llarg del 2012, amb la col·laboració del Consell Interreligiòs de Terrassa, s’ha mostrat en el mes
de octubre a la Masia Freixa, amb visites organitzades per les escoles, han rebut la vista d’una 600
persones (alumnes, professors i altres visitants)
11.2 Exposició “Déu en la Mirada”
Amb l’exposició “Déu en la Mirada”, la foto periodista Anna Boyé ens proposa un viatge a través de
la diversitat de l’experiència religiosa i espiritual, tot fent èmfasi especial en el paper i les vivències
de les dones. Des del Japó fins a Zimbabwe, passant per Palestina, Anglaterra, l’índia, el Nepal i
Nova York, les mes de 80 fotos de la mostra ens presenten persones i contextos per als quals religió
i espiritualitat són part indestriable de la vida quotidiana.
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11.3 Exposició Hans Küng "Religions del món, pau universal, ètica global"
L'exposició “Religions del món - Pau mundial – Ètica Universal” concebuda per la Fundació Ètica
Universal amb la finalitat de fer més proper el món complex de les religions, convida el visitant a
familiaritzar-se amb les creences i conviccions i a entendre el seu missatge ètic i la seva rellevància
en la nostra societat actual. En concebre aquesta exposició, els autors han volgut dissenyar una
eina de sensibilització adreçada al públic en 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.

12. PUBLICACIONS
12.1. Calendari Interreligiós setembre 2012 – desembre 2013
L’Associació publica cada any un calendari de paret en català i castellà que recull les principals festes de quinze tradicions religioses diferents, així com les celebracions civils catalanes i internacionals més importants.
El Calendari Interreligiós de creences i conviccions vol ser una eina que ajudi a visualitzar i normalitzar la pluralitat religiosa del nostre país i del planeta. A banda d’explicar breument totes les festes, el
calendari explora cada any una temàtica concreta que és presentada, cada mes, des de la perspectiva d’una tradició diferent.
Al llarg de setze mesos, el Calendari interreligiós ressegueix les festes assenyalades que marquen
el cicle anual de les principals tradicions religioses del món i també algunes no religioses. Presenta,
també, la perspectiva que les celebracions de les diverses religions tenen respecte del tema central.
Enguany el calendari desenvolupa el tema “MÚSIQUES SAGRADES en harmonia amb la divinitat”.
Aquest eix temàtic remarca que, arreu del món, les músiques són tan variades com les llegües parlades i que el cant i la música tenen, doncs, un paper essencial en els ritus religiosos, havent deixant aquestes una profunda empremta en les diverses tradicions musicals de la humanitat.
L’Associació en coordina la traducció i la revisió dels textos, per tal d’adaptar-los a la realitat del
nostre context i l’edició; en aquesta tasca, AUDIR esta assessorada pels consultors de les diverses
comunitats religioses. Una revisió per part de les comunitats garanteix l’adequació dels textos a la
realitat de cada tradició al nostre país i facilita la seva identificació amb el calendari.
12.2. Revista Dialogal
És una revista trimestral sobre religions i diàleg interreligiós, publicada per l’AUDIR i promoguda i
dirigida per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. En fa l’edició l’editorial El Ciervo 96.
Vol ser un espai per a la divulgació seriosa, la informació rellevant i la reflexió plural que ajudi a
conèixer les religions i les seves tradicions, apropi al lector allò que aquestes comparteixen entre
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elles, miri de transmetre amb fidelitat com les tradicions religioses veuen el món i doni a conèixer la
seva gent i els seus representants.
Aquest 2012 l’AUDIR ha realitzat un esforç extra de difusió a partir d’un nu tríptic, donat que ha pogut oferir un bonic redisseny de la revista i la creació de noves seccions.
Els quatre exemplars del 2012 han estat:
 Primavera, nº 41 “Pregar i meditar”
 Estiu, nº 42 “Proselitisme. El testimoniatge mal vist”
 Tardor, nº 43 “Com pot acabar tot. Relats religiosos i científics sobre la fi dels temps
 Hivern, nº 44 Com creuen les dones. Religió i feminitat.
12.3 Fitxes descriptives de les celebracions religioses
Les “Fitxes descriptives de les celebracions religioses” són una publicació virtual oberta i àgil a la
web de l’AUDIR per permetre que tota la població pugui accedir amb facilitat al sentit, característiques i funcionament de les principals celebracions i festes de les principals tradicions religioses i
espirituals presents al nostre país.
Ofereixen recomanacions per a un comportament correcte i un respecte adequat per part dels no
religiosos o dels creients d’altres creences. Es recullen els elements fonamentals (nom, sentit, durada, espais, organització objectes, actes, persones, indicacions i recomanacions, etc.) de les celebracions així com els seus preparatius previs. Una comissió interreligiosa d’AUDIR ha participat en
la definició, execució i seguiment del projecte.
Les fitxes volen promoure el valor del coneixement i del reconeixement de la diversitat religiosa; per
això proposen criteris laics, a fi de facilitar la consecució d’una relació respectuosa i adequada amb
aquesta diversitat. La publicació vol visualitzar el dret a la llibertat religiosa oferint una eina fonamental de consulta sobre el significat, característiques i funcionament de les diverses celebracions religioses a Catalunya.
Es tracta d’una publicació virtual rigorosa i acreditada que recull les principals celebracions per millorar la sensibilització de la població pel que fa referència al respecte a la llibertat religiosa i ser útil en
escoles i llocs de treball així com en l’àmbit del treball social i de la interculturalitat. Se’n fa difusió
davant dels principals mitjans de comunicació. La importància que tenen el conjunt d’aquests trets
les converteixen en un referent privilegiat de consulta per al gran públic.
Els destinataris són la població en general, la religiosa i la no religiosa. En una societat plural els no
religiosos tenen dificultat en accedir a informació que garanteixi el rigor científic i el respecte a les
creences i conviccions. La informació sobre celebracions religioses és una de les més imprescindibles en el dia a dia i tenint en compte el nombre creixent de parelles mixtes.
L’ AUDIR esta treballant conjuntament amb l’Escola Pia de Barcelona per a completar i enriquir el
projecte amb altres eines, com ara els pòsters digitals dels llocs de culte.
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A partir de la publicació digital a la web de l’AUDIR, se’n féu una àmplia difusió mitjançant un mailing
d’AUDIR (més de 10.000 registres) i un altra de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós
(que agrupa 19 entitats presents a tot Catalunya, Andorra, Perpinyà, Alacant, València i Mallorca). A
final d’any s’ha fet una presentació pública a càrrec de Quim Cervera i Jordi Puig (els autors) en
presència del president de l’AUDIR, el Sr. Jaume de Marcos i el secretari general, el Sr. Francesc
Torradeflot.
12.4 Llibre: Catalunya i el diàleg interreligiós: aportacions innovadores al diàleg interreligiós
des dels valors de les Nacions Unides
Després d’una sèrie d’anys d’iniciatives de diàleg interreligiós inspirades en la doctrina de les Nacions Unides, i més concretament de la UNESCO, hem cregut necessari posar per escrit no només
l’experiencia i el know how adquirit a través de les relacions internacionals, l’estudi i l’anàlisi i el reball sobre el terreny, sinó també la creativitat i innovació que el treball en equip i la voluntat de servei
a la societat catalana han anat generant. Per aquest motiu, i amb l’ajuda de la Direcció General
d’Afers Religiosos, hem decidit publicar la primera versió d’aquest esforç col·lectiu amb el llibre “Catalunya i el diàleg interreligiós: aportacions innovadores al diàleg interreligiós des dels valors de les
Nacions Unides”.
La publicació recull una breu historia de les iniciatives de diàleg interreligiós vinculades a la UNESCO, les raons de la seva existencia i els seus objectius, els seus principals fonaments teòrics, els
principals eixos temàtics, les seves publicacions i relacions internacionals, el seu finançament i les
perspectives de futur, així com una sèrie d’annexos complementaris i una bibliografía básica sobre
diàleg interreligiós i diversitat religiosa. Hi han col·laborat diversos autors.

13. CORAL INTERRELIGIOSA “PER LA PAU”
La primera coral interreligiosa catalana “Per la Pau” i única a tot l’Estat, va néixer el 2007 com a
projecte de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, fruit de la voluntat de mostrar a la societat catalana, avui tan multicultural i plurireligiosa, que la cultura del diàleg i la pau és un repte
urgent i irrenunciable.
El projecte es va consolidant com a fruit de la voluntat que tenen els seus membres de fer explícit el
desig de germanor, pau i harmonia entre les diferents cultures i tradicions religioses. És el seu un
testimoni de que la diferència és un enriquiment personal i de grup que porta a conviure en un intercanvi de relacions que esdevenen alhora experiència musical, diàleg i trobada.
Assagen cada dilluns de les 9:30 a les 11h, estona que reparteixen entre l’assaig dels cants amb el
director de la coral, el Sr.Josep Mª Gironell i les tècniques de vocalització amb la professora de cant
Àngels Busquets.
Actualment està formada per 40 membres, entre veus femenines i masculines de diferents tradicions: Cristiana, Hindú, Budista, Baha'i, Musulmana Sufí, Brahma Kumaris, Unificacionista. Cal desta-
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car la participació de persones agnòstiques, que tenen un fort convenciment per treballar a favor
d’una cultura de la pau.
El seu repertori (supervisat per músics experts de cada tradició religiosa), està format per cants que
pertanyen a distintes religions que interpreten en actes públics de caràcter religiós i/o festiu.
Concerts i participacions de la coral en diversos esdeveniments socials durant el 2012.
 Concert, el 24 de maig, a la Casa Elizalde, en motiu de la celebració de l’aniversari de la
proclamació del Bab.
 Participació, el 23 de juny, en el Parc de l’Estació del Nord, en el Dia Mundial del Ioga.
 Participació, el 27 de juny, a l’Auditori del Caixa Forum, en motiu del festival Tiflollibre 2012,
organitzat per l’Associació Discapacitat Visual Catalunya.
 Concert, el 29 de setembre, a la parròquia dels Àngels de BCN, en motiu de la jornada interreligiosa: “La figura angèlica en les diverses tradicions religioses”, organitzada per
l’Associació Amics dels Àngels.
 Concert, el 28 de novembre, en el Pati Manning, en motiu de les Jornades sobre l’aportació
social de les religions, organitzades per la Direcció General d’Afers Religiosos.

14. MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ha ofert assessorament i orientació als grups, comunitats i als professionals de la comunicació que li ho han demanat, pel que fa al coneixement i
tractament de la diversitat religiosa.
Febrer
6- Assistència d’Elisabeth Lheure a l’Espai del programa “Nines russes” de Ràdio Ciutat de Badalona dedicat a Unescocat. Entrevista a Berta Espona, del Grup Jove d’Unescocat, a propòsit del projecte europeu E-mpowering.
21- Entrevista a Francesc Torradeflot als informatius de Catalunya Ràdio a propòsit de l’ofensa de
les tropes americanes contra l’Islam.
Març
2- Entrevista de la BBC Ràdio i acompanyament de l’equip productor (Clare Bealgley i David ) en la
visita a les mesquites de Badalona.
Abril
2-Espai del programa “Nines russes” de Ràdio Ciutat de Badalona dedicat a l’activitat d’Unescocat.
Maig
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7- Reunió telefònica amb URI Alemanya per a la preparació del taller que tindrà lloc a Berlín els dies
1 a 3 de setembre.
Novembre
6- URI – conference Call Global Council.

15. ACTES, CURSOS I ESDEVENIMENTS ORGANITZATS O PARTICIPATS PER
AUDIR, RELACIONATS AMB LA DIVERSITAT RELIGIOSA.
Gener
11- Reunió del grup de diàleg de dones del Centre Penitenciari de Brians I.
12- Reunió amb Gna Baby, de l’Església Evangèlica Jesus is Lord – Tàpies.
13- Reunió amb Elisa Caño i Joe Ervine, a propòsit de la publicació de Les religions i els ODM en anglès
16- Sessió informativa sobre el Centre UNESCO de Catalunya i l’actvitat que duu a terme en l’àmbit del
diàleg interreligiós, adreçada a un grup de 40 estudiants de la CEA Global Education, de la Universitat de
San Diego, Califòrnia.
17- Reunió amb Julio Zino, del Departament de Justícia.
17- Reunió amb Consol Prados, parlamentària, a la seu del Parlament de Catalunya.
17- Entrevista amb Najem Al Hassan del Centre Islàmic de Barcelona.
17- Reunió de junta de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans.
18 - Acompanyament de la visita d’un grup d’alumnes de l’Escola Pia al Gurdwara i Hare Krishna.
19- Visita Al Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib, en el marc del cicle “Rutes Espirituals” que
organitzen el Centre UNESCO de Catalunya i Audir a petició del Centre Cultural Garbi.
20- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones, a la seu del Centre Brahma Kumaris.
21- Reunió del grup de diàleg interreligiós de Sostenibilitat.
23- Participació en un sopar fòrum sobre el diàleg interreligiós, organitzat pel restaurant A Contraluz.
23- Reunió del Grup de diàleg sobre Pau i Diversitat d’Audir.
24- Reunió amb la nova junta del Gurdwara Guru Darshan Sahib.
24 - Trobada interreligiosa de dones organitzada per la Lliga de Dones de Minhaj ul Quran.
24- Reunió del grup de diàleg interreligiós sobre sostenibilitiat d’Audir.
25- Reunió amb Banta Singh Bhola, president de la comunitat Ravidassia.
26- Reunió amb Sergi Arévalo i amb Clara Fons, redactors de Dialogal.
29- Assistència a l’any Nou Xinès.
30- Reunió del Grup de Diàleg Inicial d’Audir.

Febrer
2- Reunió de Francesc Torradeflot amb Enric Masllorens i amb Pere Vilaseca, de l’Editorial Cruïlla.
2- Reunió de Manuel Pérez amb Sergi Arévalo i amb Clara Fons, redactors de la revista Dialogal.
6- Reunió d’Elisabeth Lheure amb Mercè Iglesias, dissenyadora dels pòsters de llocs de culte.
8- Reunió amb el pastor Juan Miguel Torres, de l’Església Evangèlica Capítol 29.
9- Reunió amb el pastor Antonio Valverde, de l’Església Evangèlica Nom de Jesús de Nou Barris.
10- Reunió de l’equip d’AUDIR per a preparar el projecte de trobada internacional de joves, que es
presentarà al Consolat d’EUA a Barcelona.
12- Assistència a la festa de la comunitat Ravidassia.
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13- Reunió de la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.
14- Visita a un local del carrer Santa Madrona per a una comunitat musulmana.
16- Reunió amb Darby A. Parliament i amb Eulàlia d’Ortado, del Consolat dels EUA a Barcelona.
16- Reunió del grup abrahàmic de diàleg interreligiós.
20- Reunió telefònica de la Iniciativa de les Religions Unides.
20- Reunió del grup de diàleg interreligiós de Badalona, a l’Església Baptista Nova Salem.
22- Presentació de l’activitat de diàleg interreligiós del Centre UNESCO de Catalunya i AUDIR en un
taller que organitza el Centre Científic Multicultural de Botkyrka, en el marc de la futura creació del
Centre UNESCO de Botkyrka.
23- Reunió de Manuel Pérez amb Josep Lluís Marjalizo, de la Direcció de Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona.
23- Sessió de formació de Francesc Torradeflot sobre diversitat religiosa als educadors de primària
dels Maristes.
23- Visita a l’Església de Filadèlfia, en el marc del cicle “Rutes Espirituals” que organitzen el Centre
UNESCO de Catalunya i Audir a petició del Centre Cultural Garbi. I assistència al culte de la tarda.
24- Reunió de la Iniciativa de les Religions Unides Europa.
24- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones, a la seu del Centre Brahma Kumaris
25- Reunió del grup de diàleg interreligiós de Sostenibilitat
25- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones d’Audir.
27- Reunió amb Jamal El Attouaki i amb Lancen Saou, del Consell Islàmic de Catalunya.
27- Reunió telefònica de la Iniciativa per a les Religions Unides.
27-Reunió del grup de diàleg interreligiós “Inicial”
28- Reunió de Manuel Pérez amb Miquel Lirio, gerent de El Ciervo, per estudiar noves vies de difusió i finançament de la revista Dialogal.
28- Junta de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans.
Març
7.-Assistència a un acte organitzat per GTER sobre la Setmana Internacional per a l’Harmonia Interreligiosa, al Parlament de Catalunya.
7- Reunió de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana
8- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Abrahàmic”
12- Reunió amb Elena Tornero, guionista i dramaturga del Gentil i els Tres Savis de Ramon Llull.
12- Reunió amb Marià Corbí, Teresa Guardans i Marta Granés, del CETR.
12- Reunió amb Ali Abbas, de la comunitat xiïta
14- Reunió amb Kate Byrnes, consellera per a Afers Culturals i de Premsa de l’Ambaixada dels EUA
a Madrid, i amb Elena Pujol, del Consolat dels EUA a Barcelona.
15- Reunió amb Rafael Jorba, de la Vanguardia.
15- Visita a l’Oratori Musulmà Camí de la Pau, en el marc del cicle “Rutes Espirituals” que organitzen el Centre UNESCO de Catalunya i Audir a petició del Centre Cultural Garbi.
15- Reunió amb Imad Elboucharbi, professor de l’Escola Universitària d’Infermeria.
15- Acompanyament d’un grup d’alumnes del curs de Talia a una sinagoga.
16- Acompanyament d’un grup d’alumnes del curs de Talia a una sinagoga.
18- Reunió del grup de diàleg interreligiós de Sostenibilitat.
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20- Acompanyament de la visita dels membres del Centre Cultural Garbí al Centre d’Estaca de
l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies.
20- Reunió de junta de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans.
21- Visita d’alumnes del curs “La Barcelona de les institucions” de l’Escola de la Dona, a la seu de
l’OAR.
22- Visita d’alumnes del curs “La Barcelona de les institucions” de l’Escola de la Dona, a la seu de
l’OAR.
22- Reunió amb Vicenç Villatoro i FrancescTorralba, coautors del llibre de cartes creuades Amb
Déu o sense, per gravar un diàleg per a la revista Dialogal.
23- Assistència a la jornada sobre Llibertat religiosa i societat actual, que organitzen la Fundació
Joan Maragall i el Col·legi d’Advocats de Barcelona.
23- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones d’Audir.
26- Reunió de la comissió de formació de la Xarxa.
26- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Inicial”
27- Reunió del grup de diàleg interreligiós sobre sostenibilitat d’Audir.
28-Reunió amb Xavier Puigdollers, director general d’Afers Religiosos.
28 Reunió amb Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
29-Reunió amb Xavier Sobrevia i Verònica de Pascual, de la Caixa, per fer el seguiment del projecte
sobre la salut i la religió.
31- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones, a la seu del Centre Brahma Kumaris.
Abril
2-Reunió amb Elisabeth Joanola, promotora d’una associació xilena que està creant un centre artístic interreligiós
12-Reunió amb Elisabeth Joanola, promotora d’una associació xilena que està creant un centre
artístic interreligiós.
16-Reunió del Grup de Diàleg Interreligiós de Badalona.
17-Sessió sobre diversitat religiosa adreçada al personal dels hospitals de Sant Joan de Déu
17-Reunió de junta de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans.
17-Reunió de junta d’Audir.
18-Acte públic de presentació del vídeo “Hereus d’Abraham” que ha elaborat el grup de diàleg abrahàmic d’Audir.
20-Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones d’Audir.
22- Reunió del grup de diàleg interreligiós de Sostenibilitat
24- Reunió amb Ignasi Garcia Clavel, comissionat d’afers religiosos de l’Ajuntament de Barcelona.
24-Reunió del grup de diàleg interreligiós sobre sostenibilitat d’Audir.
25-Taula rodona sobre música i espiritualitat, a la presó Model de Barcelona, coordinada per Elisabeth Lheure.
27-Intervenció en una sessió per a tècnics sobre gestió municipal de la festa del sacrifici del xai, que
organitza la Fundació SerGi.
27-Acompanyament dels alumnes de l’Escola Concepció a comunitats budistes, jueves i musulmanes.
28-Reunió plenària de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.
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30- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Inicial”
Maig
2-Reunió amb Hardev Singh, de la comunitat sikh.
2- Acompanyament del guru Nirajan Dass Ji i el seu deixeble guru Surinder Dass Bawa Ji a la reunió
amb la presidenta del Parlament de Catalunya Núria de Gispert.
3- Reunió amb Miquel Angel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació
de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
5 al 26- Reunió amb Miquel Angel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
7- Reunió del Grup de Diàleg Inicial d’Audir.
8- Reunió IRU Europa.
9- Visites d’alumnes de l’Escola Pia a la Comunitat Israelita de Barcelona i al Centre Islàmic Camí
de la Pau.
9- Reunió amb Júlia Marmaz, estudiant de l’ISOR, per fer una entrevista sobre les actuacions en
diversitat religiosa als centres penitenciaris i als hospitals.
10- Visita amb Ignasi Garcia Clavel al Centre d’Estaca de l’Església de Jesucrist dels Sants dels
Darrers Dies.
15- Reunió de junta de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans.
15- Reunió de coordinació dels grups de diàleg interreligiós d’AUDIR.
18- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones, a la seu del Centre Brahma Kumaris.
24- Participació en la taula rodona “Les petjades de Constantí en el diàleg intereligiós a Catalunya”,
en el marc de la Jornada sobre l’Emperador Constantí, amb motiu dels 1700 anys de l’Edicte de
Milà, que organitzen la Casa Eslava i l’associació Fent Història.
24- Tancament del número d’estiu de la revista Dialogal.
27- Reunió del grup de diàleg interreligiós de Sostenibilitat.
28- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Inicial”.
Juny
3- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones, a la seu del Centre Brahma Kumaris.
7- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Abrahàmic”.
11- Reunió Xavier Torrento i altres membres d’una comunitat xiïta.
12- Reunió amb Mercè Iglesias, a propòsit dels pòsters de llocs de culte.
13- Reunió amb Roser Cabra, del Centre Cultural Garbí.
13- Reunió telefònica de la Iniciativa de les Religions Unides.
14- Sessió sobre el col·lectiu africà al curs de formació bàsica per a policies a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya14- Sessió sobre el col·lectiu magribí al curs de formació bàsica per a policies
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
14- Visita amb Ignasi Garcia Clavel a l’Església Ortodoxa Sèrbia.
14 Sessió sobre el col·lectiu d’Amèrica Llatina al curs de formació bàsica per a policies a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
15- Sessió sobre el col·lectiu africà al curs de formació bàsica per a policies a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
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15- Sessió sobre el col·lectiu d’Amèrica Llatina al curs de formació bàsica per a policies a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya.
17- Reunió del grup de diàleg interreligiós de Sostenibilitat.
25- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Inicial”.
27- Assistència al Segon Fòrum Interreligiós Iberoamericà, que acull a Barcelona els dies 25, 26 i 27
de juny el Grup Estable de Treball de Religions.
27-Visita a la Fundació Migra Studium.
27- Reunió de la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.
Setembre
1.Participació en un taller sobre “Construcció i deconstrucció de prejudicis”, organitzat per IRU Europa, en el marc dels actes que tenen lloc a Berlín, els dies 1 i 2 de setembre, sota el lema “La nit de
les religions”
5- Reunió de la junta del Centre UNESCO de Catalunya
12- Reunió amb Masud Ahsan, president de la Bangla Desh Nacionalista Cultural Associació, a
l’oratori Baba Jalal Shah
14- Reunió amb Jose Aguerri i amb Joseba Osa, de la Xarxa Basca de Diàleg Interreligiós, per a
l’edició de la versió castellana de la revista Dialogal
18- Tancament del número de tardor de la revista Dialogal
18- Reunió de junta de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans
19. Reunió amb Joaquim Cervera i amb Jordi Puig per tractar el tema de les fitxes de les celebracions religioses.
20- Reunió de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.
20-Reunió del grup de diàleg interreligiós “Tradicions Abrahàmiques”
21-Sessió informativa sobre la feina del departament de diversitat i diàleg interreligiós a una delegació de líders musulmans sufís de Pakistan coordinada pel Centre de Recursos Internacional per la
Pau de Barcelona
21-Intervenció en una taula rodona sobre llibertat religiosa en el marc d’una sessió de formació per a
jutges i magistrats, que organitza el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i que té lloc al Monestir de Poblet els dies 20 a 22 de juny
22- Sessió de treball sobre les fitxes per a les sessions dels cursos del programa Talia
23- Assistència al VIII Congrés d’Imams i Comunitats Musulmanes de Catalunya, organitzat pel
Consell Islàmic Cultural de Catalunya.
24- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Inicial”.
24- Reunió del grup de diàleg interreligiós de “Sostenibilitat”.
26 Conferència al Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya sobre “Religió i justícia:
punts de fricció i de connexió”.
26- Reunió del grup de diàleg interreligiós sobre sostenibilitat d’Audir.
28- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones, a la seu del Centre Brahma Kumaris.
Octubre
8 Reunió de la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana.
10- Reunió de la Comissió Permanent Xarxa Catalana.
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11-Reunió del grup de diàleg interreligiós “Tradicions Abrahàmiques”.
11- Acte de presentació, a la seu de Cosmocaixa-Madrid, de la Guia per a la gestió sanitària de la
diversitat religiosa en el final de la vida, elaborada per Unescocat, amb el suport de la Caixa.
16 Junta ordinària AUDIR Junta ordinària AUDIR.
17- Jornada de Sant Joan de Déu.
18- Jornada de Sant Joan de Déu.
22- Reunió del grup de diàleg interreligiós de “Sostenibilitat”.
26- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones, a la seu del Centre Brahma Kumaris.
29- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Inicial”.
Novembre
6. Reunió per parlar del tema de les relacions amb la FCACU.
8- Reunió a Direcció general d’Afers Religiosos.
8- Presentació del calendari interreligiós.
10- Reunió Plenària de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.
11- Reunió per a preparar la pregària de la Pau del 31 de gener.
14- URI / conference call / projecte “Bridge builders”.
19. Garbi / Rutes Espirituals / Xavier Melloni.
26- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Inicial”.
26- Reunió del grup de diàleg interreligiós de “Sostenibilitat”.
29- Reunió del grup de diàleg interreligiós “Tradicions Abrahàmiques”.
Desembre
1- Reunió del grup de diàleg interreligiós de dones, a la seu del Centre Brahma Kumaris.
11- Assemblea ordinària de socis de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.
15 Trobada de joves – Consolat americà.
17- Reunió del grup de diàleg interreligiós de “Sostenibilitat”.
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