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MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT GLOBAL 2016 
 
 

 

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 prop de tres centenars de persones de 
més de deu tradicions religioses diferents, 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 membres 
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 als nostres nombrosos materials pedagògics, són una gran contribució en la tasca 
de fer arribar a un ampli espectre i ventall de destinataris el conjunt de les nostres activi-
tats.   
 
Els socis i col·laboradors habituals de l’Associació són persones de totes les tradicions 
religioses, fonamentalment cristians (catòlics, protestants i ortodoxos), musulmans (sun-
nites, 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  persones de confessions diferents, escollides democrà-
ticament 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 4 persones entre voluntaris i col·laboradors. A més hi ha un equip de 4 
col·laboradors puntuals externs i d’altres voluntaris ocasionals. 
 
 

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 interreligiós. 
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 Coordina i promou 

  
 Sis grups permanents de diàleg interreligiós formats per creients de distin-

tes tradicions religioses o persones amb conviccions o expressions de cons-
ciència no religioses que es troben regularment, des d’una relació cordial i 
en un espai de respecte i llibertat. Són grups que volen prioritzar, fona-
mentalment, 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 cata-
lana (Principat, Alacant, València, Mallorca, Perpinyà i Andorra) i pertany a 
la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO. Gestiona la secreta-
ria tècnica, l’Assemblea Plenària anual i la Comissió Permanent d’aquesta 
Xarxa. 

 
 Fou la creadora (i actualment coordina) de la Xarxa Internacional sobre Re-

ligions 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 Religi-
ons 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 Mundial Reli-
gions per la Pau (http://www.rfp.org/) i col·labora amb el Consell per a un Parla-
ment 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 Urbanes 
(amb seu a Barcelona i sota l’auspici de la UNESCO) i pertany a la Federació Cata-
lana 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 insti-
tucions interessades, tot mantenint relacions estretes de col·laboració amb cen-
tres de formació religiosa de nivell universitari. També dissenya i organitza activi-
tats encaminades al coneixement de les tradicions religioses amb presència al nos-
tre país i activitats de formació en diàleg interreligiós, com ara xerrades, taules ro-
dones, cursos i jornades. 

 

 Fundà i, actualment, dóna suport i impulsa la “Coral Interreligiosa Per la Pau” la 
primera coral interreligiosa catalana, actualment amb 45 cantaires, única a tot 
l’Estat, l’objectiu de la qual és donar testimoni, mitjançant el cant, que la diferèn-

http://www.rel-med.net/ca/
http://www.uri.org/
http://interfaithcenter.org/
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cia 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, re-

lacionats amb el pluralisme religiós i les creences. Cal destacar, pel seu especial re-
lleu la renovada revista Dialogal, la revista Dialogales, en versió digital, i el Calen-
dari 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 diversi-
tat 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 internaci-
onal pel que fa al diàleg interreligiós. 

 
 

B.1.2 ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS                                
 
El 29 de juny de 2016, a les 18,30h tingué lloc l’Assemblea Anual de Socis de l’Associació 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós a la seu d’aquesta entitat (c/ Lledó, 11), amb el següent 
ordre del dia: 

1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea (10- VI – 2015) 
2.  Resum de les activitats dutes a terme de setembre de 2015 al juny de 2016 i  
informació dels projectes en curs i pendents.  

 La memòria de l’AUDIR de 2016 podrà ser consultada pels socis/es a partir 
de desembre de 2016 a la web d’AUDIR. 

3. La Revista Dialogal: canvis i situació actual 
4. Informacions sobre la tresoreria de l’AUDIR 

4.1 Situació econòmica actual de l’Associació. 
4.2 Presentació del balanç econòmic.  
4.3 Aprovació de pressupost de 2016. 
4.4 Gestions fetes per obtenir la Declaració d’Utilitat Pública. 
4.5 Augment de la quota de soci en motiu de la nova revista 
4.6 Campanya per a recaptar socis.  
4.7 Aprovació dels nous socis. 

5. Nomenament del càrrec de president de la Junta 
6. Altres informacions:  

 El Parlament Català de les Religions: breu informació 
 La nova web 

http://www.audir.org/
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7. Ratificació del permís concedit al secretari i tresorer per a fer les sol·licituds de sub-
vencions    gestions bancàries necessàries 
8. Precs i suggeriments. 

L’assemblea començà a les 19h i finalitzà a les 20,30h, amb una assistència de 35 socis 
que tingueren una activa i valuosa participació.  

 
 

2. PROGRAMA I DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS                               
 
 
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 activi-
tats s’adrecen a la societat en general i, especialment, a les persones membres de les di-
verses tradicions religioses i espirituals presents a Catalunya i a l’àrea geogràfica de cultu-
ra catalana, a tot l'estat espanyol i a Europa, i a totes aquelles persones interessades 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 UNESCO 
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 Cultu-
ra 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 
lletres, les formes de vida, les maneres de viure plegats, els sistemes de valors, les tradicions y les creences” 
(Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, preàmbul). 
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A continuació exposem una breu ressenya de les principals activitats dutes a terme a 
l’AUDIR al llarg de 2016  
 
 

C.2.1 GRUPS PERMANENTS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS DE L’AUDIR 
 
Una de les tasques fonamentals de l’AUDIR (Associació UNESCO per el Diàleg Interreligiós) 
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 religioses, 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 cohesió i 
la convivència social i la construcció d'una civilització del diàleg. 
 

Durant l’any 2016 l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ha promogut i coordinat 
l’activitat de 6 grups de diàleg interreligiós (Grup Inicial, Grup de Sostenibilitat, Grup de 
Dones, el Grup Abrahàmic, Grup d’Espiritualitat i Grup Jove). Són grups de vuit a catorze 
persones, membres, d’almenys, cinc tradicions religioses o perspectives no religioses dis-
tintes. Es reuneixen amb una periodicitat aproximada d’entre quatre i cinc setmanes, por-
ten a terme diversos projectes i participen en diverses activitats interreligioses i intercon-
viccionals al llarg de l’any.  
 
A més, AUDIR coordina i dinamitza altres grups de diàleg interreligiós que s'han anat in-
corporant els darrers anys com són els de Blanes i el de Salt, que havien estat vinculats a 
l’antic departament de diversitat i diàleg del Centre UNESCO de Catalunya i que, degut a 
la seva crisi financera, van haver de ser rescatats per AUDIR. Aquests dos grups són fona-
mentals per a la prevenció i cohesió social en zones de gran diversitat cultural i religiosa. 
Aquesta nova responsabilitat de l'Associació suposa esmerçar una considerable dedicació 
de recursos humans i de gestió.  
 
2.1.1 Grup Inicial                                                                                                       
  
El Grup Inicial, el més antic dels grups de l’AUDIR, es va constituir l’any 1997 i va esdeve-
nir el nucli fundador dels grups de l’Associació. Està constituït per creients de 7 tradicions 
religioses; va a ser el que, d’entre d’altres iniciatives, va posar en marxa l’edició del calen-
dari 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 hi participen a títol personal, però són 
membres significatius i rellevants de les tradicions respectives. 
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Prioritzen el diàleg per sobre de les exposicions o articles monogràfics. Així, doncs, des de 
2010 enregistren els diàlegs que, tot seguit, transcriuen i, després, sotmeten a lectura per 
a revisió, prèvia a l’edició final. D’aquesta manera aconsegueixen l’altre objectiu de la 
present etapa, que consisteix en palesar la vessant dialògica dels grups de diàleg perme-
tent veure com es pot parlar de diàleg també de manera dialogal y no només amb una 
metodologia més pròpia d’un seminari de treball. 
 
Actualment estan finalitzant el treball sobre el tema: “Els processos de reconciliació i me-
diació propis de les diferents tradicions religioses i espirituals”. 
 
Per ser aquesta una tasca de llarg recorregut, aquest 2016 l’han dedicat enterament a 
tancar els darrers serrells per a fer possible, pròximament, una publicació amb una trans-
cripció fidel de totes les reunions del grup, més els textos, recursos i bones practiques de 
cada tradició entorn a l’eix central de la reflexió.  
 
Amb la publicació d’aquest llibre, desitgen promoure l’estil propi del diàleg, més directe i 
espontani, ja que gravació i posterior posada sobre el paper d’aquestes converses, amb la 
mínima reelaboració possible, haurien de donar fe del caràcter essencialment constructiu 
del mateix procés de diàleg. La part més teòrica de textos i la part mes practica de les 
bones practiques afegits als diàlegs, oferiran una visió global del paper positiu de les tra-
dicions religioses i les conviccions en la construcció d’una convivència social sana i pacifi-
ca. 
 
Els temes que han tractat i reflexionat fins el 2016 són: 

- Les causes dels conflictes. 
- Els conflictes religiosos i la seva superació.  
- Textos i exemples de persones dins de cada tradició. 
- La murmuració, la sanció i el perdó. 
- L’alteritat. La relació amb l’altre. 
- El conflicte com una necessitat? El conflicte com a una oportunitat? 
- Lectures i interpretacions de fonts i Textos Sagrats. 
- Les identitats. 
- El diàleg com a desactivació de les dinàmiques del odi. 
 

Es reuneixen mensualment, els darrers dilluns de cada mes, 
 
2.1.2 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 vuit 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 Parla 
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ments Catalans de les Religions i altres trobades interreligioses per fer participar altres 
persones del camí que han fet. 
 

Els seus objectius principals són el trobar-se i dialogar de manera que puguin reconèixer-
se, recuperar i revaloritzar 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 trobada 
personal, no pas per arribar a acords ni consensos, sinó per arriscar-se a entrar en un pro-
cés de transformació mútua, de creixement compartit, de creació de sentit. El diàleg in-
terreligiós 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 treba-
llar i de compartir, dins i fora del grup en el que viuen. 
 
També forma part dels seus objectius el fet de recuperar i reclamar el patrimoni espiritual 
i religiós silenciat de les dones, posar-lo en valor i donar-li una nova visibilitat. 
 

En línia amb la reflexió sobre la creativitat que ha mantingut des dels inicis, el grup, for-
mat actualment per vuit dones, aquest 2016 ha reflexionat i treballat sobre temes com 
“La violència vers la dona”, “diàlegs sobre referents de llibertat, solidaritat feminitat i es-
pais de creixement”.   
 
Aquest és un grup molt cohesionat i amb bons lligams d’amistat. Es reuneixen mensual-
ment un divendres al migdia i trimestralment un diumenge a la tarda. A l’inici de cada 
trobada fan un espai de silenci per poder connectat amb la pròpia fortalesa interna. La 
posada en comú o espai de diàleg sorgeix després d’un espai d’interioritat profund.  
 
2.1.3 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 8 membres que pertanyen a distintes tradicions religioses: 
hinduisme, judaisme, budisme, brahma kumaris, bahá’í, cristianisme catòlic i humanisme 
laic.  
 
El nucli de l’espiritualitat entorn en el qual projecten el seu diàleg i el seu treball gira en-
torn els temes que consideren que conformen el més essencial de l’espiritualitat del dià-
leg 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. 
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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. 
 
El grup va iniciar el diàleg a finals de 2014 compartint la reflexió sobre el sentit que 
l’espiritualitat tenia per cadascun dels seus membres.  
 
Els membres del grup es troben cada sis setmanes.  
 
Durant les reunions dels 2016 cada membre del grup ha fet una exposició de les celebra-
cions més important dins la seva tradició espiritual. Després, s’ha donat pas a un enriqui-
dor un diàleg, el qual no només ha ampliat la informació sobre el tema, sinó que ha donat 
la possibilitat de poder copsar amb més finor el sentiment profund del que s’exposava.  
La valoració dels temes debatut enguany és molt positiva, no només per l’enriquiment 
que ha suposat sinó perquè s’ha pogut copsar i aprofundir fins a quin punt és important la 
pròpia fe. 
 
S’han reunit els dies: 25 de gener, 14 de març, 25 d’abril, 6 de juny, 19 de setembre, 24 
d’octubre i 21 de novembre i 12 de desembre. 
 
2.1.4 Grup de sostenibilitat                                                                                    
 
Actualment està format  quatre persones de les tradicions cristiana catòlica, hinduista, 
budista i de Brahma Kumaris, a l’espera que s’incorporin dues persones més a curt termi-
ni. 
 
Tenen trobades 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 prèvi-
ament decidiren portar a terme. Les reunions, per tant, han tingut com a objectiu la orga-
nització d’aquestes activitats programades. 
 
El projecte que han treballat aquest 2016 ha estat sobre la creació d’un cicle de cinema 
sobre Espiritualitat i medi ambient per fer cinefòrums a partir de pel·lícules i documentals 
sobre aquesta temàtica. Existeixen cicles de cinema espiritual i també de cinema sobre el 
medi ambient; però no n'existeix cap que uneixi espiritualitat i medi ambient. Creiem que 
aquest cicle cobriria aquest buit i contribuiria a potenciar la sensibilitat pel medi ambient 
des de les religions. 
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2.4.1.1 Activitats realitzades 
 

a. Cinefòrum natura i espiritualitat: 22-11-15 a la seu d'AUDIR. Projecció de frag-

ments de la pel·lícula Ayurveda comentats per Didi Mohanambal. 
 

b. Taller sobre els quatre elements: el foc. 12-6-16 a la seu de Brahma Kumaris. Va 
ser una proposta de reflexió i de meditació a partir de la natura, en aquest cas a 
partir de l'element foc. 
 

c. Preparació de la III Caminada conscient el 8-10 al Figaró que vam haver 
d’anul·lar per manca d'inscripcions 

 
2.1.5 Grup Abrahàmic                                                                                             
 

El grup està format per cristians catòlics, membres de l'Església d'Unificació. Tenen relació 

amb una musulmana per correu electrònic ja que treballa a l’estranger i estan cercant 

alguna persona de l’àmbit jueu, perquè la que hi participava ho ha deixat. 

  

Durant el curs 2014-2015 van anar recollint i ordenant els materials sobre els diàlegs del 

conte “El Petit Príncep” amb els diferents personatges de diverses religions abrahàmi-

ques, per tal de fer-ne un llibre il·lustrat. Els continguts reflecteixen les seves experiències 

personals d'alliberament relacionades amb les pròpies creences i traslladades a diàlegs 

sota la inspiració del llibre de Saint-Exupéry. Les il·lustracions són dibuixos confeccionats 

amb paraules, fets per ells mateixos. Recollit tot el material, un membre del grup li ha 

donat forma narrativa i dialogal per tal que sigui ben llegible i assequible a tothom. 
 

Han recollit diferents materials (articles de diari, de revistes de diferents autors musul-

mans etc...) sobre la islamofòbia, tema que havien acordat treballar en el curs 2015-2016, 

però al final per dificultats de trobar dies de reunió, no s’ha treballat aquest 2016. En can-

vi, els membres que han pogut i volgut s’han unit a la Comissió d’ Immigració 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, i també es manté el contacte 

amb diferents comunitats i associacions musulmanes de Catalunya. En algunes reunions 

de la Comissió hi participen els membres del grup amb l’objectiu de crear lligams, mutu 

coneixement i a la llarga la possibilitat de tirar endavant alguna acció conjunta. 

 

Al llarg de 2016 el grup Abrahàmic ha acabat d’escriure el llibret sobre el Petit Príncep 

amb les degudes correccions fetes per una dona jueva i una dona musulmana. 

Allò que tenen encara pendent de decisió sobre aquest treball és: 
 

La publicació del llibret amb il·lustracions (50 planes, de les quals unes 10 serien de 
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fotografies i dibuixos) 

 Difondre’l a escoles, entitats, institucions, comunitats religioses, grups de diàleg in-

terreligiós... 

 Fer-ne una presentació pública a AUDIR 

 Incloure’l en la plana web d’ AUDIR 

En el curs 2016-2017 seguim participant de Justícia i Pau en la Comissió esmentada. Tam-
bé hem participat de la Nit de les Religions. 
 
2.1.6 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 con-
viccions. No es tracta d’un diàleg teològic sinó de desenvolupar una sèrie de procedi-
ments, d’habilitats i capacitats que permetin als joves de les diferents tradicions religioses 
respectar i estimar la diversitat sense necessitat de compartir o adherir-se a cosmovisions 
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 di-
verses 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 harmònica-
ment 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 re-
ligiosos comunitaris que esdevindran espiritual i comunitàriament significatius. Les orga-
nitzacions 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 generació. 
 
Els membres que formen al grup de joves pertanyen a diverses comunitats religioses pre-
sents a Catalunya: cristians catòlics, cristians protestants, musulmans, sikhs, jueus, budis-
tes i hindús. Així mateix s’hi inclouen joves que no s’adhereixen a cap tradició religiosa 
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 significa-
tives. 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 joves per participar en el projecte i de les quals 
està prevista una presència significativa són principalment Barcelona, i, de manera pro-
gressiva, Badalona, Blanes, Sabadell, Salt i Sant Adrià del Besòs.  
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El grup jove del 2016 ha comptat amb dos tipus de participants. 10 joves que han estat 
plenament implicats amb el funcionament del grup, que han fet propostes i assistit regu-
larment a les trobades, i un altre grup o segon cercle d’unes 20 persones que han partici-
pat només de manera ocasional.  
 
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 i conviccions no religioses. El grup “ampli” compta, així mateix, amb 
persones de tradicions: sikh, jueva i mormona. 
 
Aquest any, l’activitat central del grup ha estat l’organització de la Nit de les Religions de 
Barcelona, celebrada el dissabte 17 de setembre de 2016. El grup ha realitzat un gran 
nombre de trobades per organitzar aquesta nit i, a més, ha visitat dues comunitats religi-
oses: el dojo zen Barcelona-Kannon i el Baisaki sikh. 
 
2.1.7 Grup de Blanes                                                                                                
 
El grup esta format per membres significatius de les tres comunitats locals majoritàries 
(catòlics, musulmans -magrebins i sud-saharians- i protestants). Els continguts de les se-
ves trobades han girat entorn de la seva relació d'amistat i coneixement de l'altre, com a 
exemple de bona convivència i eina preventiva de conflictes socials. S'ha fet una reunió 
amb l'Alcalde per estudiar el seu reinici i el suport municipal al grup en el futur immediat.  
 
2.1.8.Forum Hospitalet                                                                                              
 
El Fòrum l'Hospitalet treballa per la convivència a la nostre ciutat, en l'àmbit de la diversi-
tat de conviccions i tradicions religioses. 

 

Ens hem anat trobant gent de les tradicions catòlica, evangèlica, musulmana, jueva, 
Brahma Kumaris... i altres que expressen aquestes conviccions de forma no religiosa, de 
forma individual, o col·lectiva. 

Volem visibilitzar aquesta diversitat, tot i posant l'accent en aquelles conviccions que ens 
comprometen amb els nostres veïns i veïnes, i en la defensa dels valors del pluralisme, la 
tolerància, la solidaritat i la pau 
 
En el nostre horitzó hi ha una ciutat en la que les diferències entre opcions de conscien-
cia, pensament o religió no constitueixen motiu de desigualtat ni discriminació; tampoc 
d'enfrontament, ans d'enriquiment; i son una aportació positiva a la construcció d'un mon 
més just i solidari 
 
2.1.8.1 Objectius 
 

 Promoure la trobada i la confiança entre les diferents conviccions, confessions religioses 
i espirituals així com la defensa dels valors del pluralisme, la tolerància i la pau. 
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 Fer palesa la diversitat de la ciutat en aquest àmbit, i contribuir al coneixement, la re-
cerca i el debat sobre el paper de les diferents creences i conviccions en la construcció 
de la ciutat. 

 Posar en relleu aquelles conviccions que son per a nosaltres font de llibertat. 
 

 

2.1.8.2 Activitats darrer any  

 
 Pregària interreligiosa en motiu de les morts al mediterrani, i la tragèdia dels refugi-
ats pels camins d'Europa: El dia 23 d’octubre ens vam trobar gent de diferents confessi-
ons i conviccions, entorn el drama de les persones mortes al Mediterrani, i l’èxode de les 
refugiades pel camins d’Europa. 
 
Una trobada senzilla, senyal de que davant el drama no ens aïllem, sinó que cerquem 
l’altre, per fer camí junts. Una trobada com a creients, des de les diferents confessions, i 
també des de conviccions sense expressió religiosa; compartint estona de silenci, 
d’homenatge i obertura a l’altre, escoltant-nos en les paraules que ens donen vida… 
També va ser una ocasió d’expressar la nostra solidaritat, participant en la recollida 
d’aliments de la “Setmana de la Solidaritat de l’Hospitalet” 
 

 Participació al XI Congrés de UCIDCAT: Com l'any anterior vam ser invitats, i vam assis-
tir dues persones 

 

 Celebració del Nadal des de la diversitat de confessions i conviccions En temps de cerca 
de refugi, i acollida… Recordant els nostres orígens, Aportant la nostra llum… 
Ja el 21 de desembre de 2015, ens vam començar a trobar gent de diferents conviccions i 
confessions de l’Hospitalet de Llobregat, per celebrar i posar en valor l’acollida a l’altre, 
missatge tan adient i present durant les festes del Nadal. Primer vam escoltar unes parau-
les, i cançons de les diferents tradicions, i després vam passar a compartir la taula i la 
conversa, a l’interior de l’Equipament municipal de lleure “Antic Cine Romero” 
 
ANY 2016 

 

 Església Betel, un nou Inici. El passat dia 10 de gener 2016, tres companys del Fòrum 
l’Hospitalet vam acompanyar els amics i amigues de l’església evangèlica Betel en la cele-
bració d’inici d’una nova etapa: Des d’ara seran una sola comunitat amb l’església Sant 
Pau, del carrer Aragó.  
 

 Dins de la setmana de  Mundial de l’Harmonia Interconfessional promoguda per la ONU, 
aquest any s’ha centrat en "El somriure diví" L’ humor que fa perdre la por. Desdramatit-
zar la religió. (2 febrer 2016) Van intervenir Jorge Burdman, de la comunitat Jueva, i Jean 
Bosco Botshó catòlic d’origen africà . L’acte va tenir lloc a auditori de Tecla Sala. 
  

 Les Parròquies St Enric, St Anton i Sta. Gemma de Pubilla Casas, dins un cicle de xerra-
des sobre la Misericòrdia, ens van proposar organitzar-ne una des de la perspectiva evan-
gèlica, catòlica i jueva. El 16 de Març vam poder compartir una estona amb gent de la 
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parròquia a partir del testimoni de membres de l'església Betel - Sant Pau, i de la comuni-
tat jueva Betshalom. 
 

 Cerimònia de consagració de la sinagoga i celebració del 10è Aniversari de Bet Shalom 
El dissabte 12 de març alguns membres del Fòrum vam participar a aquesta cerimònia, ja 
que algun dels seus membres viuen o treballen a l’Hospitalet, i per això participen del 
Fòrum. 
 

 Viure i conviure. El dia 11 de maig ens vam trobar a la Parròquia Sant Ramon Nonat, on 
el grup de Justícia i Pau havia preparat un acte per donar a conèixer el Fòrum l’Hospitalet. 
L’acte va començar per un col·loqui amb representants del Fòrum, la comunitat jueva Bet 
Shalom, la Comunitat islàmica Camí de la Pau, i Brahma Kumaris.  
 

 El dia 21 de maig de 2016, es va organitzar una trobada entre gent de les parròquies de 
Pubilla Casas (St.Enric, St.Anton i Sta.Gemma) i Can Serra (St. Benet), i del Fòrum 
l’Hospitalet, i la comunitat musulmana ALHUDA de L’Hospitalet de Llobregat, a la seva 
seu. Una ocasió de coneixença, i una estona per compartir més enllà de la curiositat cultu-
ral. Ells mateixos la van definir com una trobada entre creients. 
 

 Exposició Religions del món - Pau mundial – Ètica Universal al Centre Cultural Collblanc 
La Torrassa, de l'1 al 13 de juny. La mostra, realitzada per la Global Ethic Foundation, ha 
estat adaptada per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i presentada 
pel Fòrum l'Hospitalet, que vam imprimir un nou pòster degut a la presència dels sikhs a 
la ciutat. Amb aquesta exposició volíem visibilitzar una diversitat, també present a la nos-
tra ciutat,  posant l'accent en aquelles conviccions que ens comprometen amb els nostres 
veïns i veïnes, i en la defensa dels valors del pluralisme, la tolerància, la solidaritat i la pau.    
Volem fer-la itinerant per tal d'apropar aquesta experiència de diversitat al món de l'edu-
cació, l'associacionisme i de tota la ciutat, i per això n'estem preparant un duplicat amb 
AUDIR, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet. 

 

 Iftar popular 2016 El dissabte 2 de juliol, el Fòrum l’Hospitalet va organitzar un acte 
públic entorn l’iftar, moment de trencament del dejuni diari durant el Ramadà, per tal de 
fer visible la diversitat, trencar suspicàcies, afavorir la coneixença, establir lligams… amb 
motiu d'aquest mes que  és un temps important per a moltes persones de l’Hospitalet, 
musulmanes. 
Van intervenir Tahir Rafi, en nom del Fòrum, Rabbi Stephen Berkowitz, de la comunitat 
jueva progressista Bet Shalom, Mn Quim Pons Rector de la Parròquia Mare de Déu de 
Bellvitge, Sr. Enric Vendrell, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Cata-
lunya, Jesús Husillos,Tinent d’Alcalde i Regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, Muhammad Iqbal, portaveu de la Comunitat Islàmica Camí de la 
Pau i Saqib Tahir de  Pak Federación. 
 
A les diferents intervencions es va destacar el Ramadà i el dejuni com un moment per 
vèncer-se a si mateix i obrir-se a l'altre, al que passa més necessitat. També el valor de 
compartir les pròpies conviccions, com una altra forma de fer ciutat. Per una altra part es  
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va posar en relleu el fet que, enmig la joia de tants iftars organitzats per la comunitat mu-
sulmana, aquest aportava el fet que s'organitzava per una entitat que agrupa gent de di-
ferents conviccions, i que cerca impulsar espais de trobada i celebració. 
En finalitzar les intervencions, qui va voler va poder assistir a la pregària, gràcies a 
l’oferiment del pati de l’escola parroquial Sant Ramon, un exemple més de convivència i 
acollida entre tradicions diferents. Vam acabar, com en tantes tradicions, entorn la taula, 
compartint bastant més que el menjar. 

 

 Festa a l'oratori de la Comunitat Islàmica Camí de la Pau 
El 25 de setembre, ens vam trobar unes 40 persones en un acte molt cordial. Volien invi-
tar als altres companys del Fòrum, i que fos ocasió per invitar altres persones, com l'asso-
ciació de veïns, o el servei de mediació comunitària. 
En el marc de l’elaboració del mapa de la diversitat de creences i conviccions: 

 Visita a la comunitat musulmana de la mesquita Alarkkame Ebniabi de l’avinguda Nord 
de la Florida. 

 Visita al Centro Cristiano La Roca, de Collblanc, a més de participar a les activitats que 
desenvolupen en aquests moments sobre el 5è centenari de la Reforma. 

 Visita a l'Església de Pubilla Casas (Assemblea de Germans). 
 

Aquestes activitats es poden trobar a http://www.forumlhospitalet.cat/ 
 

2.1.8.3 Calendari d’activitats des del nostre l’inici (tardor de 2012) 
 

 Preparació del Fòrum Teologia i Alliberament a L‘Hospitalet 2013 (Compartim el que ens 
dona vida).  

 Celebració de la Setmana de pregària per la unitat dels cristians a l’Església evangèlica 
Betel (Gener 2013) 

 Acollida al Gurudwara Sikh, compartint la pregària, el menjar i l’explicació de qui son i 
que viuen amb veïns i entitats del barri de Collblanc – La Torrassa. (Abril 2013) 

 Presentació a L’Hospitalet del llibre “Con cartones por la calle” d’un membre del grup, 
voluntari d’Arrels 

 Impuls de la presentació a L’Hospitalet, del llibre “¿Qué hacemos por una sociedad lai-
ca?”. 

 Setmana mundial de l’harmonia interconfessional 2014, amb la participació del Sufi 
Grup de Badalona, i un grup de cantaires de la parròquia Mare de Déu de Bellvitge 

 Participació al Fòrum Català de teologia i Alliberament 2014 (Com ens ha canviat la crisi) 

 Festa d’inici de curs amb l’Associació de famílies Pakistaneses... 

 Celebració del Nadal 2014 musulmans  i cristians 

 “Quan les religions conten relats sobre la pau” conjuntament amb AUDIR 

 Fòrum Teologia i Alliberament a L‘Hospitalet 2015 

 Visita a la Comunitat Islàmica El Fath (“Mesquita carrer Fortuna”) amb gent de les par-
ròquies de Bellvitge i Gornal (18 d'abril 2015) 

 Participació a l'Iftar a la Comunitat Islàmica El Fath (4 de juliol 2015) 

 Iftar Popular Parc de la Marquesa (9 de juliol 2015) 
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2.1.9 Taula de Diàleg Interreligiós de Salt                                                   
 
Aquest 2016, a Salt s’han fet sis trobades, seguint el ritme bimensual acordat des que es 
va constituir la Taula de Diàleg Interreligiós. 

 

La participació del grup és molt variada, des dels rectors de les diferents parròquies pas-
sant pels pastors d’algunes comunitats, fins els líders d’algunes associacions. També assis-
teixen a la Taula interreligiosa representants assignats per algunes comunitats. 

 

Consideren que la dinàmica que han dut a terme és la millor eina per a la coneixença en-
tre els membres i la de les tradicions que aquests representen. 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 han realitzat un total de 45 trobades i el que han constatat és la 
davallada de participació, possiblement per manca de renovació dels propis interlocutors 
i també perquè durant aquest temps han canviat molt el context i la població. Enguany 
s’ha fet un canvi d’horari, però tampoc ha estat la solució. 
 
Consideren que caldria tornar a visitar totes i cada una de les comunitats per engrescar-
les de nou a la participació a la Taula de diàleg, la qual cosa presenta dificultat de temps i 
de disposició personal. 
 
Des del 2015, i per tant també aquest 2016, una vegada a l’any es fan trobades en llocs 
alternatius amb el Grup de Diàleg d’Olot, on es fan intercanvis d’experiències. 

 
D.2.2 TROBADA GENERAL DELS GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS  

  
Un any més, els grups de diàleg interreligiós de l’AUDIR tingueren un encontre de forma-
ció i de convivència el mes de novembre.  
 
Fou una trobada de portes obertes amb l’objectiu de donar a conèixer la identitat i activi-
tats d’aquests grups a totes les persones que, sensibles al diàleg interreligiós,  poguessin 
estar interessades en conèixer-los per a prendre-hi part. 
 
Tingué lloc dijous, 24 de novembre, de les 18,30 a les 21, a la seu d’AUDIR.  
 
Amb una assistència d’unes 50 persones, tingué el següent format: 
 S’inicià amb una taula rodona amb 5 ponents de distintes tradicions religioses (budis-

me, islam, sikisme, judaisme i bahà’í ) que tingué com a tema central “L’hospitalitat a 
les religions”. 

 A continuació s’obrí un espai de diàleg, comentaris, preguntes per part dels assistents. 
 Es tancà amb una estona d’agradable convivència, tot compartint un piscolabis. 
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E.2.3. LA COORDINACIÓ DEL GRUPS DE DIÀLEG                          
 
Cadascun dels grups de diàleg interreligiós té un coordinador, que és el qui vetlla per la 
cohesió i la bona marxa de les reunions mensuals. Els coordinadors assumeixen els serveis 
de convocar, fer les actes de les reunions - sempre que sigui necessari- 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 tro-
bada anual per a posar en comú els temes de diàleg i les activitats que cada grup s’ha de 
programar, i per fer una avaluació conjunta de la tasca ja feta. La propera està prevista 
pel gener de 2017. 
 

 
 

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.  
 
El projecte, que va sorgir amb la pretensió de ser una expressió pròpia del diàleg intercul-
tural i interreligiós a Catalunya, vuit anys després es va consolidant com a fruit de la vo-
luntat de fer explícit el desig de germanor, pau i harmonia entre les diferents cultures i 
tradicions 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  
 



 
 

 
 

20 
 

 

 
fer experiència d’escolta i diàleg amb «el diferent»; oferir la possibilitat de poder expres-
sar, 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, mitjançant 
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 50 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 9,30 a les 11,30 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 

musical de les diverses tradicions  

 
 
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 musical compostes al si d’aquestes tradicions, que s’interpreten en actes públics de 
caràcter religiós o festiu. 
 
L’ampli repertori de la Coral per la Pau està format per les peces musicals següents: 
 

• 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. 
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• 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 desapareguts a muntanya). 
• This Little Light of Mine, cant espiritual negre. Gospel cristià Evangèlic. 
• Imagine, Ben E. King. 

 
Peces musicals estrenades el 2016: 

 Go down Moses, cant negre espiritual 

 Diversos canons fàcils per treballar l'afinació 

 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) 
 
 

G.3.2 CONCERTS I PARTICIPACIONS DE LA CORAL EN DIVERSOS ESDEVENI-
MENTS SOCIALS DURANT EL 2016  

 
 6 de febrer a les esglésies romàniques de Terrassa 

 18 de febrer: a l’escola de la Immaculada dels Maristes en motiu del 20è aniversari 
de la fundació de l’AUDIR 

 10 de juny: Concert a la parròquia de St Josep de L'Hospitalet de Llobregat 

 17 de desembre: encontre de comunitats budistes de Barcelona. 
 

Altres activitats: 
11 de juny: Jornada de convivència. Visita a la Fundació Migra Studium i dinar al Cen-
tre Hare Krisna. 
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H.3.3 AMICS I AMIGUES DE LA CORAL INTERRELIGIOSA 
 
Amics i amigues de la Coral Interreligiosa (AACI) és un programa de l’Associació UNESCO 
per al Diàleg Interreligiós que es va iniciar el 2014, amb la finalitat de donar suport a les 
activitats de la Coral, ampliar la seva base social, augmentar la seva visibilitat a la societat 
civil.   
 
El projecte és una via oberta a totes les persones i entitats que vulguin contribuir a fer 
possible la viabilitat i sostenibilitat de la Coral Interreligiosa a mig termini mitjançant 
aportacions econòmiques. 
 
AACI aspira a ser un motor decisiu en el creixement i l’expansió de les activitats de la 
Coral, enfortir-la i augmentar el seu relleu i prestigi. Enguany s’ha treballat per fer arribar 
aquest programa a col·lectius sensibles al diàleg interreligiós. Els membres de la coral han 
estat compromesos a col·laborar activament en aquest projecte 
 
 

I.3.4 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 sor-
geixin 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. 
 
 

 
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 con-
nectar 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 Barce-
lona, Tarragona, Lleida, Girona, Perpinyà, València, Alacant, Mallorca i Andorra. Actual-
ment, l’AUDIR és responsable de la Coordinació de la Xarxa que agrupa 20 entitats de tota 
l’àrea geogràfica de cultura catalana. 
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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 con-
vivència. 
 
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 identitats 
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 co-
munitats 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 entitats 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. 
 
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. 

 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 Reflexió 
de la Xarxa, entre d’altres.  
 

 

J.4.1 ENTITATS MEMBRES DE LA XARXA CATALANA   
 

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

 
A més hi ha els grups de diàleg interreligiós d'Olot i de Berga que són observadors. 

 
 
K.4.2 ACTIVITATS HABITUALS DE LA XARXA CATALANA 
 
K.1.2.1 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 diversitat 
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. 
 
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 

http://www.audir.org/index.php/xarxa-catalana-dentitats-mainmenu-32?task=view&id=12
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 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  
 
La seu del proper Parlament està en període obert de presentació de candidatures, al 
qual seguirà el necessari discerniment i selecció per part de la propera Assemblea Plenà-
ria del 2017. 
 
K.1.2.2 Celebrar una “Assemblea Plenària” anual on 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, 12 de novembre de 2016. 
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 socialitzen 
a través de l’espai que la Xarxa té a la web d’AUDIR i del programa Dropbox.  
 
L’Ordre del dia de l’assemblea plenària del 12 de novembre fou:    

 

1. Lectura de l’acta de la plenària anterior i aprovació, si s’escau. 
2. Informació de l’avaluació feta pe la Comissió Permanent de la Xarxa sobre el darrer 
   Parlament Català de les Religions. 

3. Propostes i suggeriments respecte la candidatura dels proper Parlament Català de 
   les Religions. 

4. Propostes i suggeriments sobre la Jornada Interreligiosa del 6 de maig de 2017. 
5. Breu informació de les darreres activitats i bones pràctiques dutes a terme al llarg 
   de l’any per les entitats i grups de la Xarxa. 

6. Altres. 
 
Els acords que es prengueren foren: 

 

1. Deixar obert un període de presentacions de candidatures per el proper Parlament 
Català de les Religions 

2. Concretar la propera Jornada Interreligiosa pel 13 de maig de 2017 
3. Escollir mitjançant una votació que el tema de la propera Jornada Interreligiosa se-

rà “Hospitalitat, llocs de culte i nouvinguts”. 
4. Concretar la dinàmica de la Jornada de la següent manera: 

Matí: formació: una xerrada introductòria i treball en petits grups) 
Dinar 
Tarda: Comunicació de bones pràctiques. 

 
K.1.2.3 Convocar dues reunions anuals de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana.  
 

Aquest punt 3, queda explicitat en l’apartat L.4.3 
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K.1.2.4 Organitzar la Jornada Interreligiosa cada quatre anys 
 

És aquesta una trobada de reflexió i convivència que s’organitza cada quatre anys i que va 
adreçada 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 6 de maig 2017. El tema central de la jornada serà “Hospitali-
tat, llocs de culte i nouvinguts”. 
 
k.1.2.5 Dedicar una atenció especial a la creació de relacions entre persones de referèn-
cia de les entitats en l’àmbit de lideratge i de formació. En aquest sentit, durant el 2016 
s'han intensificat les relacions encetades el 2015 pel que fa a personalitats de referència 
d'algunes entitats membres com les de Salt, Lleida, Manresa o Santa Coloma de Grame-
net amb la coordinació de la Xarxa.  
 
k.1.2.6 Moltes de les activitats que duen a terme les entitats o grups de la Xarxa són pre-
sentades i divulgades a través dels mitjans de comunicació generals i específics, especial-
ment a través de les pròpies webs, de la web de l’Associació, de la revista de diàleg inter-
religiós Dialogal i de la revista digital Dialogales.  
 
 

L.4.3 LA COMISSIÓ PERMANENT 
 

El 2016 la Comissió Permanent s’ha reunit dues vegades: dimarts 26 d’abril i 13 de 
desembre. En aquesta darrera reunió, la comissió ha abordat ja aspectes sobre la Jornada 
Interreligiosa que ha de tenir lloc el 13 de maig de 2017.  
 
Per mor d’aconseguir una més gran eficàcia en l’optimització i agilització de recursos, la 
Comissió Permanent de la Xarxa, reunida el 17 de novembre de 2015, acordà integrar la 
Comissió de Formació (creada el 2010) a la Comissió Permanent de la Xarxa a fi de cana-
litzar, coordinar i potenciar millor les ofertes de formació en el diàleg interreligiós que 
duen a terme les distintes entitats que la formen, així com també oferir materials i meto-
dologia per preparar i aprofundir els temes de les Jornades Interreligioses que es celebren 
cada quatre anys.   
 

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 socialitzen 
a través de l’espai que la Xarxa té a la web d’AUDIR i del programa Dropbox.  
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5. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ EN DI-
VERSITAT CULTURAL I RELIGIOSA I DIÀLEG                              
 

Donat l’èxit de les formacions i els programes oferts els anys anteriors, aquest 2016 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.  

 
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 pluralisme. 
Creiem que l’educació en el pluralisme ens farà més tolerants i farà possible la convivèn-
cia 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 esdevin-
gui realment plural, democràtica i inspirada en els drets humans, des de la convicció 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 monogrà-
fics, o integrats en un marc més ample, sobre diversitat religiosa, diàleg interreligiós, me-
diació interreligiosa de conflictes i prevenció de la radicalització religiosa o conviccional.  
 
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. 
 
Tenim experiència acreditada, sigui a través de l’elaboració de cursos sencers o partici-
pant 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.). 
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En tant que elaboradors i productors de materials educatius en els diferents àmbits temà-
tics que són objecte de les formacions, acostumem a oferir-los i utilitzar-los, d’una mane-
ra pedagògica, per a les nostres formacions, completant-los amb materials provinents 
dels millors experts internacionalment acreditats. 

 
En aquesta línia, els objectius i l’activitat d’AUDIR en la línia  formació dels mesos de ge-
ner a desembre de 2016 ha estat la següent: 

 
M. 5.1  SESSIONS DE FORMACIÓ A LÍDERS RELIGIOSOS I SOCIALS       
 
Foren impartides dins del marc d’un programa d’acollida i inclusió de líders religiosos, 
enfocat des dels valors de la cultura de la pau i de la interculturalitat, promogut per la 
UNESCO. Les sessions foren adreçades als membres de comunitats religioses de les diver-
ses tradicions presents a Barcelona i a altres indrets de Catalunya. 
 
Hi col·laboren també la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós i Xarxa Internaci-
onal sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes (http://www.rel-med.net/ca). 

 
5.1.1 Objectius generals 
 

L'objectiu principal és afavorir la inclusió social de col•lectius immigrants a través de la 
formació de líders religiosos i comunitaris, així com donar a conèixer la diversitat cultural i 
religiosa i fomentar el diàleg i el respecte mutu dins del marc de la cultura de pau i diàleg 
promoguda per les Nacions Unides, 
 
El projecte pretén promoure una millora en l'acollida i inclusió social de persones i 
col·lectius socials amb identitats religioses i conviccionals diverses, mitjançant el diàleg 
organitzat amb persones i col·lectius autòctons, així com mitjançant la formació en el co-
neixement del marc legal i social internacional, estatal i català sobre diversitat. S’oferí 
també eines i procediments de diàleg intercultural, amb una especial atenció als recursos 
per a la mediació per aconseguir una millor cohesió social.  
 
Per aquest motiu es creu convenient mantenir, a ser possible, contactes personalitzats i 
regulars amb les persones i col·lectius, especialment amb les comunitats religioses de 
diversos municipis de Catalunya, per conèixer la seva percepció de la diversitat cultural i 
conviccional i estimular i acompanyar la seva implicació en dinàmiques de caire intercul-
tural a la ciutat.   

 
Es vol continuar en aquesta tasca d’acollida i inclusió de líders religiosos a partir de la va-
loració dels recursos propis de les tradicions culturals i religioses pròpies dels ciutadans, 
en molts casos immigrants,  que contribueixen i són aliats en la construcció d’una societat 
tolerant i plural com la catalana. Per fer això ens plantegem també oferir un suport i un 
seguiment creixent dels discursos, activitats i formacions en la tolerància i en el respecte  

http://www.rel-med.net/ca
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de la diversitat i del diàleg intercultural que es puguin anar produint a l’interior de les 
comunitats o que aquestes puguin oferir i compartir amb la seva societat local. 
 
5.1.2 Accions principals  
 

5.1.2.1 En primer lloc, formació de líders i persones de referència de les comunitats religi-
oses i d'immigrants en el coneixement de la diversitat religiosa i en cultura del diàleg.  

   Durant els mesos d'abril i maig de 2016 es va contactar amb les xarxes de dià-
leg interreligiós local de les ciutats de Manresa i Lleida, llocs on es durien a 
terme, a posteriori, les dues formacions de quatre hores de durada a líders i 
persones de referència de diverses comunitats religioses. 

   Pels mesos de maig i juny es contactà amb els formadors, es revisà i es preparà 
el contingut i es fixaren les dates en les que es durien a terme els dos cursos 
de formació. 

   De juny a novembre es feu la difusió de les formacions a través de la llista de 
correu i les xarxes socials d'AUDIR, així com a través de les xarxes locals de 
Manresa i Lleida. 

   Els dies 15 d'octubre i 5 de novembre es dugueren a terme les formacions a 
Lleida i a Manresa, respectivament. 

 
5.1.2.2 En segon lloc, formació de professionals que treballen amb diversitat, per tal d'a-
favorir el seu millor coneixement i gestió de la diversitat cultural i religiosa. 

 
 Durant els mesos de gener, febrer, març, i abril es mantingué contacte amb 

l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i amb l’Ajuntament de Sabadell i Associació 
de veïns Torreguitart de Sabadell per tal d’oferir-los formació especialitzada en 
diversitat religiosa. 

 De maig a juny es contactà amb els formadors i es fixaren les dates de les for-
macions corresponents. 

 Les formacions professionals centrades en l’àmbit de la salut i de 
l’administració local es dugueren a terme esl dies 7, 9, 14, 16 , 21 i 23 de no-
vembre a l'Institut Català d'Oncologia  i el dia 13 d'abril a Sabadell al local de 
l'Associació de Veïns de Torre Guitart. 

 
5.1.2.3 En tercer lloc, la formació del conjunt de la població en diversitat religiosa i en 
cultura del diàleg a través d'exposicions, d'activitats lúdico-culturals com els relats de sa-
viesa i la música de diverses tradicions religioses. 
 

 Durant els mesos d’abril, maig i juny es contactà amb les xarxes de diàleg interreli-
giós local per tal d’oferir-los les sessions de contacontes, els concerts, i el trasllat de 
l’exposició “Hans Küng: Religions del món, pau mundial - Ètica universal”. 
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 Pels mesos de maig i juny es contactà amb les persones responsables d’explicar les 
històries de saviesa de les diferents tradicions religioses, així com els músics encarre-
gats d’oferir els concerts interreligiosos. 
 

 El dia 18 de novembre es dugué a terme la sessió de contacontes al Casal Pere 
Quart, de Sabadell, amb ponents de tradició cristiana, Brahma Kumari, musulmana i 
bahà’í. Els concerts interreligiosos, amb músics de tradició cristiana, musulmana i 
hinduista, es dugueren a terme a la sala polivalent de Palau Mercader, a Barcelona, el 
dia 17 de setembre, i a la biblioteca municipal de L’Hospitalet de Llobregat el dia 30 
de gener, havent-se hagut de posposar la data per qüestions alienes a la voluntat 
d’AUDIR. L’exposició “Hans Küng: Religions del món, pau mundial - Ètica universal" es 
desplaçà i s’exposà al Centre Cívic Collblanc, de L’Hospitalet de Llobregat durant el 
mes de juny, i a l’escola Vedruna de Vic durant els mesos de novembre i desembre). 
 

 De juny a desembre es feu l’avaluació de les activitats per part dels assistents, els 
ponents i els membres de les xarxes locals. 

 
A través d'aquests espais de trobada i formació s’ha pretès assolir l'objectiu d'afavorir la 
inclusió i la dignificació social de col•lectius immigrants de diferents comunitats religioses i 
facilitar el contacte entre elles i amb la resta de la societat catalana. 
 
La formació s’ha fet sobre els temes següents: 
  

 Recursos educatius i recursos per a la mediació interreligiosa  

 La informació de la diversitat religiosa a Catalunya 

 El marc legal de la llibertat religiosa 

 El diàleg interreligiós i interconviccional 

 La mediació interreligiosa 

 La construcció d’estereotips 

 Sobre prejudicis i radicalització religiosa, adaptant-la segons les necessitats de 
cada lloc. 

 
S'ha utilitzat un sondeig per valorar l'apreciació qualitativa de les formacions. S'ha acon-
seguit oferir informació i formació a líders religiosos locals (27) i, a través d'ells, als  mem-
bres de les seves comunitats locals (previsiblement més d'un miler de persones). Pel que 
fa a la formació de professionals, es va fer una enquesta de valoiració als assistents de 
l'ICO (12 persones professionals de la salut) que van apreciar i valorar molt la formació. La 
valoració de la formació a Sabadell es va fer in situ al final de la formació i va ser molt po-
sitiva. En ambdós casos van mostrar el seu interès per fer algun mòdiul d'aprofundiment 
en un futur. L'equip de formació de l'ICO va mostrar el seu interès en continuar la forma-
ció i oferir-la en un futur en una franja i modalitat horària que sigui més assequible a la 
resta de professionals. És difícil de mesurar la repercussió que els aprenentatges adquirits 
poden tenir en els usuaris de la salut i en el conjunt dels veïns de la zona de Sabadell.  Pel 
que fa a la resta d'activitats formatives (exposicions i activitats lúdico-culturals de diversi-
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tat religiosa) cal dir que han arribat a més d'un miler de persones en conjunt. La valoració 
qualitativa s'ha fet a través de les valoracions dels nostres partners i dels seus educadors. 
 
El projecte ha tingut impacte a tot Catalunya, centrant la seva repercussió especialment a 
les ciutats de Barcelona, Manresa, Sabadell, Lleida, i L'Hospitalet de Llobregat. en total 
calculem que la població beneficiaria estimada arriba a les 3000 persones. 

 
 
N.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 palesa amb més evidència és 
el de la salut. En aquest àmbit de la vida humana el pluralisme de creences i conviccions 
presenta una sèrie de nous desafiaments. La informació i formació que reben els profes-
sionals de la salut en diversitat religiosa i la seva cogestió els/les ha de permetre conèixer 
i gestionar adequadament la diversitat.  
 
Amb aquest projecte hem volgut oferir als professionals de la salut (metges, infermers, 
treballadors socials, educadors, psicòlegs, etc.) de l'Institut Oncològic de Catalunya la di-
versitat religiosa i la seva relació amb la salut, amb una presentació descriptiva, rigorosa i 
empàtica de la diversitat religiosa, dels seus valors per a la convivència i la salut, i, des 
d’aquesta perspectiva, de la cogestió viable d’aquesta diversitat en l’àmbit de la seva pro-
fessió, atenent sobretot als recursos i a les eines que els poden permetre una cogestió 
positiva, creativa i innovadora que afavoreixi la tasca dels professionals i el benestar dels 
usuaris de la salut i dels seus familiars i amics.  
 
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 creences principals presents en el 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.  
 
AUDIR va elaborar i entregar un dossier pels participants, uns casos pràctics per a analit-
zar durant la formació i altres materials complementaris relatius al diàleg interreligiós. 
 
En total s’han beneficiat dels cursos uns 40 professionals de l’àmbit de la salut. La majoria 
de les valoracions han manifestat que els interessava el tema però que creien que la for-
mació havia de ser encara més extensa. 
 
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 religiosa 
atenent a la realitat socioreligiosa de Catalunya i sobre les seves creences, costums, ritus i  



 
 

 
 

32 
 

 

 
sensibilitats que donen a la persona no tan sols una manera determinada de concebre 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 so-
bre les creences i conviccions no religioses que facin possible conèixer i afrontar la diver-
sitat religiosa i conviccional des del coneixement del malalt i el respecte mutus.  

 
El curs ha desenvolupat, doncs, aquests dos nivells de lectura o graus d’aproximació: un 
de més introductori i general i un altre de més aprofundit i específic. 

 

1.Obtenir informació i coneixement de les creences i conviccions en la seva diversitat i 
formes a Catalunya. 
2.Facilitar una formació bàsica del fet religiós en general i dei marc legal general i con-
cret de la diversitat religiosa i conviccional. 
3.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 religio-
ses. 
4.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.  
 

5.2.2 Continguts 
 

1.- Marc legal de la llibertat religiosa i de la diversitat religiosa i conviccional al nostre pa-
ís. Garantia de l’exercici del dret a l’assistència religiosa en els centres hospitalaris. La di-
versitat religiosa i espiritual atenent especialment a 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, 
sikhs, 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 el tractament de la malaltia; 
l’alimentació; donació i transplantaments d’òrgans i teixits; mort i dol; donació i accepta-
ció d’òrgans i teixits. 
 
4.- Presentar els actors, criteris, eines i habilitats per a la cogestió de la diversitat religiosa 
en l’àmbit sanitari, amb una especial atenció a l’atenció espiritual i religiosa i als llocs, 
espais o centres de silenci o de culte. 
 
5.- 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.  

  
6.- Identificar els prejudicis, estereotips, tensions i conflictes més habituals que la diversi-
tat religiosa pot propiciar en l’àmbit de la salut i com es poden gestionar a partir dels sug-
geriments, propostes i recomanacions de les guies especialitzades i de les experiències 
reeixides de gestió. Estudi de casos: exemples i bones pràctiques de gestió. 
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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, man-
tenen relacions directes amb els malalts, inclosos els seus àmbits familiar i d’amistat. 

 

5.2.4 Format i metodologia del curs 
 

El curs és un curs presencial que oferim amb el següent disseny: 16 hores. El professorat 
fou el següent: Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al Diàleg Inter-
religiós i doctor en teologia i llicenciat en Història de les Religions i en filosofia; i Elisabeth 
Lheure, experta en diàleg interreligiós i coordinadora de l’àrea de diversitat religiosa i 
salut d’AUDIR. A més, van participar experts d'algunes tradicions religioses.  

 
AUDIR ha estat innovador i pioner 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 dià-
leg intercultural i interreligiós i el respecte al dret de llibertat de pensament consciència i 
religió (art. 18 de la DUDH i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics) combinat amb 
l’atenció empàtica a la sensibilitat de les diferents creences i conviccions. Tot això sense 
renunciar a l’ús i les aportacions de les ciències de les religions i les aportacions d’experts 
de les diferents tradicions religioses i conviccions no religioses.  

 
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 i de les conviccions no 
religioses de manera que el resultat final a més de reflectir el rigor acadèmic pugui ser 
també reconegut com a digne i valuós pels adherents, seguidors, fidels, creients i practi-
cants de les diverses tradicions religioses i de les conviccions no religioses presents al nos-
tre país. 

 
Es procurà que aquest complex equilibri quedés reflectit en els continguts de les formaci-
ons, en la pedagogia que es va fer servir, en les eines i en els procediments i didàctica. 
 

Es combinaren exposicions teòriques amb el suport de materials específics de recurs en 
paper, de recursos audiovisuals i del treball en grup, dinamitzat per experts en formació 
en gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit sanitari. Es donà el relleu necessari a l’estudi 
de casos concrets fruit de l’experiència pràctica.  
 
5.2.5 Llistat de les creences i conviccions 

 

Cristiana catòlica 

Cristiana evangèlica o protestant 

Cristiana ortodoxa 

Islam sunnita 
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Islam xiïta 

Judaisme 

Budisme o Buda Dharma 

Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (Mormons) 

Testimonis de Jehovà 

Fe Bahá’í 

Hinduisme o Sanatana Dharma 

Sikhisme 

Tradicions xineses 

Ateisme (la única convicció no religiosa organitzada; agnòstics i indiferents no tenen cap 
institució que els aglutini) 

 
 

5.2.6 Cronologia i continguts segons sessions 
 
 

Data i horari Títol del tema / Mòdul Docent 
7 Novembre- 15.30 a 18 h. Marc de la llibertat religio-

sa, de la diversitat religiosa i 
conviccional i de 
l’assistència religiosa. La re-
alitat sociològica de la di-
versitat religiosa 
 

Francesc Torradeflot 
 

9 Novembre - 15.30 a 18 h. Trets essencials i sanitària-
ment rellevants de la diver-
sitat religiosa a Catalunya 

Francesc Torradeflot 

14Novembre - 15.30 a 18 h. Com veuen les religions la 
salut, la malaltia i la mort 

Francesc Torradeflot 

16 Novembre - 15.30 a 18 h. Cogestió de la diversitat re-
ligiosa en l’àmbit sanitari 

Elisabeth Lheure 

21 Novembre - 15.30 a 18 h. Recursos de religions i con-
viccions per a la acompa-
nyament i el benestar 

Francesc Torradeflot 

23 Novembre - 15.30 a 18 h. Dificultats. Estudis de casos Elisabeth Lheure 
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O. 5.3 LA NIT DE LES RELIGIONS   
                                                 
La Nit de les Religions de Barcelona és un projecte que ha dut a terme el Grup Interreligi-
ós i Interconfessional de Joves de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR).  
 
Durant la tarda-nit del dissabte 17 de setembre, 25 comunitats religioses de la ciutat de 
Barcelona obriren les seves portes i oferiren diferents activitats per tal que la ciutadania 
es pugues 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 infor-
mació recollida en un fulletó i en la nostra pàgina web, pot decidir quines són les comuni-
tats 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 veri-
table, lluny de les imatges sovint distorsionades que ens arriben sobre les diferents tradi-
cions religioses que conviuen a la nostra ciutat. 
 
Els programes d’activitats han estat elaborats per les mateixes comunitats religioses i in-
clouen visites guiades, tallers, música, teatre, conferències i degustacions de menjar típic. 
Algunes de les comunitats, a més, oferiren activitats o xerrades centrades en el paper de 
la dona en les religions. 
 

5.3.1 Fases de la preparació del projecte: 
 

 Setembre-Desembre 2015. Pluja d’idees entre el grup jove i decisió de dur a terme 
“La Nit de les Religions” 

 Gener-Març de 2016. Preparació i contacte amb les comunitats interessades en par-
ticipar en la Nit de les Religions. 

 Abril-Juny 2016. Reunions amb les comunitats. Recepció dels programes d’activitats 
de cadascuna de les comunitats 

 Juliol 2016. Disseny i impressió dels fulletons i els cartells de difusió de la Nit de les 
Religions 

 Setembre 2016. Difusió de l’activitat 

 17 de setembre de 2016. Realització de la Nit de les Religions. 
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5.3.2 Comunitats que han participat en el projecte 
 

1. Església i monestir Nostra Senyora de Pompeia  
Av. Diagonal, 450  
2. Parròquia de Sant Ignasi de Loiola  
Carrer de Provença, 544  
3. Parròquia de Sant Pau del Camp  
Carrer de Sant Pau, 101 
4. Església Protestant Barcelona-Centre  
Carrer Tallers, 26  
5. Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta  
Carrer de Ginebra, 35  
6. Església Evangèlica Assemblea de Germans de Gràcia  
Carrer de Terol, 22  
7. Església Evangèlica Unida de Barcelona  
Carrer Santapau 102  
8. Església Adventista del Setè Dia de Barcelona-Urgell  
Carrer Compte d’Urgell, 133  
9. Església Ortodoxa- Protecció de la Mare de Déu  
Carrer Aragó, 181  
10. Testimonis Cristians de Jehovà  
Carrer Blasco de Garay, 49  
11. Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Mormons  
Carrer Cantàbria, 31  
12. Centre Cultural Islàmic Català  
Carrer de Rafael Capdevila, 1-3 
13. Associació Musulmana Minhaj Ul Quran  
Carrer d’Erasme de Janer, 9-11  
14. Ass. Cultural Ponterapia. Música Sufí, amb Dr. Jordi Delclòs i Escola de Música 
Turca i Sufí  
Carrer Nena Casas 37 - 47  
15. Associació Cultural Centre Sufí  
Carrer Pere Llobet 3  
16. Comunitat Jueva Atid  
Carrer Río Rosas 47  
17. Comunitat Jueva Bet- Shalom  
Carrer Sardenya, 414, baixos  
18. Dojo Zen Barcelona Kannon  
Ronda de la Universitat, 14  
19. Centre Zen de Barcelona  
Carrer Bacardí, 10  
20. Casa del Tibet de Barcelona  
Carrer de Rosselló, 181  
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21. Centre Bahà’i de Barcelona  
Carrer Galileu 336 
22. Associació per a la Consciència de Krishna  
Plaça Reial 12  
23. Gurdwara Sikh del Raval  
Carrer Hospital, 97  
24. Wicca Celtíbera  
Carrer Fusina 1  
25. Acte inaugural de la Nit de les religions de Barcelona  
Carrer dels Lledó 11, 1r pis 
 

5.3.3 Ressó als mitjans de comunicació  

 

5.3.3.1 Diaris 

El Punt Avui: 
 http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1002470-la-religio-no-nomes-es-
queestio-de-fe.html  
Lliure i Millor:  
http://lliureimillor.cat/2016/09/13/barcelona-es-prepara-per-a-la-nit-de-les-religions/  
Catalunya Cristiana:  
http://www.radioestel.cat/noticia_extendida.php?idnot=3618  

Catalunya Religió:  
http://www.catalunyareligio.cat/ca/esdeveniment/nit-religions-barcelona  
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/209554  
Xarxanet: 
http://xarxanet.org/projectes/noticies/barcelona-es-prepara-la-nit-de-les-religions 
La Veu d’Àfrica:  
http://www.laveudafrica.com/la-nit-de-les-religions-aplegara-vuit-tradicions-
diferents/  
La Flama: 
http://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=20473&newlang=spanish&
idsource=2  
L’Avenç: http://www.lavenc.cat/   
Time Out:  
http://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/la-noche-de-las-religiones-de-
barcelona#tab_panel_4  

 
5.3.3.2 Agències de Notícies 

Europa Press: 
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-ofrece-puertas-abiertas-24-
comunidades-religiosas-sabado-primera-vez-20160913192014.html  
 
 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1002470-la-religio-no-nomes-es-queestio-de-fe.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1002470-la-religio-no-nomes-es-queestio-de-fe.html
http://lliureimillor.cat/2016/09/13/barcelona-es-prepara-per-a-la-nit-de-les-religions/
http://www.radioestel.cat/noticia_extendida.php?idnot=3618
http://www.catalunyareligio.cat/ca/esdeveniment/nit-religions-barcelona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/209554
http://xarxanet.org/projectes/noticies/barcelona-es-prepara-la-nit-de-les-religions
http://www.laveudafrica.com/la-nit-de-les-religions-aplegara-vuit-tradicions-diferents/
http://www.laveudafrica.com/la-nit-de-les-religions-aplegara-vuit-tradicions-diferents/
http://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=20473&newlang=spanish&idsource=2
http://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=20473&newlang=spanish&idsource=2
http://www.lavenc.cat/
http://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/la-noche-de-las-religiones-de-barcelona#tab_panel_4
http://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/la-noche-de-las-religiones-de-barcelona#tab_panel_4
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-ofrece-puertas-abiertas-24-comunidades-religiosas-sabado-primera-vez-20160913192014.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-ofrece-puertas-abiertas-24-comunidades-religiosas-sabado-primera-vez-20160913192014.html
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5.3.3.3 Radio 

Paraules de Vida de Catalunya Radio: 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/paraules-de-vida/paraules-de-
vida/audio/932269/ 
Radio Valors:  
http://www.valors.org/barcelona-celebra-la-primera-nit-de-les-religions/   
La Cope: 
https://www.facebook.com/ElMirallEsglesia/photos/a.191649290881745.50940.1916
41690882505/1153560561357275/?type=3&theater 
Radio Estel:  
http://www.reccficheros.com/audio/20160921-23_00TEMPSDEDIALEG.MP3 
BTV Ràdio: BUSCAR EL LINK 

 

5.3.3.4  Altres entitats que se n’han fet ressò 
 

Descobrir.cat:  
http://www.descobrir.cat/ca/agenda/la-nit-de-les-religions-de-barcelona-163744.php  
Església de Barcelona:  
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9075 
Fundación Pluralismo y Convivencia:  
http://www.pluralismoyconvivencia.es/noticias/archivo/117172.html  
Afers Religiosos Generalitat: 
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nit-de-les-Religions  
Fundació Tot Raval:  
http://totraval.org/altaveu/597/1a-nit-de-les-religions-de-barcelona  
Fundació Al-Fanar:  
http://www.fundacionalfanar.com/nit-de-les-religions-de-barcelona-17-de-
septiembre/  
Guia de Barcelona:   
http://guia.barcelona.cat/es/detall/la-nit-de-les-religions-de-
barcelona_99400459492.html  
Esguard de dona:  
http://www.esguarddedona.cat/2016/09/nit-de-les-religions-de-barcelona.html  
Blog Gabriel Jaraba:  
http://gabrieljaraba.com/barcelona-ofereix-una-nit-de-les-religions-per-al-
coneixement-de-les-diferents-fes/  
Torre Jussana:  
http://www.tjussana.cat/noticia.php?id=252  
 Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO:  
http://fcacu-unesco.org/ca/activitats/1390-nit-de-les-religions-de-barcelona.html  
Acció Catòlica Obrera:  
http://acoesp.org/   

 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/paraules-de-vida/paraules-de-vida/audio/932269/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/paraules-de-vida/paraules-de-vida/audio/932269/
http://www.valors.org/barcelona-celebra-la-primera-nit-de-les-religions/
https://www.facebook.com/ElMirallEsglesia/photos/a.191649290881745.50940.191641690882505/1153560561357275/?type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ElMirallEsglesia/photos/a.191649290881745.50940.191641690882505/1153560561357275/?type=3&hc_location=ufi
http://www.reccficheros.com/audio/20160921-23_00TEMPSDEDIALEG.MP3
http://www.descobrir.cat/ca/agenda/la-nit-de-les-religions-de-barcelona-163744.php
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9075
http://www.pluralismoyconvivencia.es/noticias/archivo/117172.html
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nit-de-les-Religions
http://totraval.org/altaveu/597/1a-nit-de-les-religions-de-barcelona
http://www.fundacionalfanar.com/nit-de-les-religions-de-barcelona-17-de-septiembre/
http://www.fundacionalfanar.com/nit-de-les-religions-de-barcelona-17-de-septiembre/
http://guia.barcelona.cat/es/detall/la-nit-de-les-religions-de-barcelona_99400459492.html
http://guia.barcelona.cat/es/detall/la-nit-de-les-religions-de-barcelona_99400459492.html
http://www.esguarddedona.cat/2016/09/nit-de-les-religions-de-barcelona.html
http://gabrieljaraba.com/barcelona-ofereix-una-nit-de-les-religions-per-al-coneixement-de-les-diferents-fes/
http://gabrieljaraba.com/barcelona-ofereix-una-nit-de-les-religions-per-al-coneixement-de-les-diferents-fes/
http://www.tjussana.cat/noticia.php?id=252
http://fcacu-unesco.org/ca/activitats/1390-nit-de-les-religions-de-barcelona.html
http://acoesp.org/
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P.5.4 PROJECTE DE REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES I DIVULGATIVES 
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 po-
dria dur a conflictes socials i a un deteriorament de la cohesió i de la convivència. En 
aquest sentit, les experiències positives de països com el Regne Unit, Estats Units i Cana-
dà 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 adminis-
tracions públiques, de les tradicions religioses i espirituals i conviccions no religioses i de 
les organitzacions de la societat 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 aprofundir 
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 forma-
ció 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 desenvolupa 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 tradicions 
religioses amb implantació a Catalunya: origen, els seus principis bàsics, les pràctiques 
principals, les festivitats més importants, etc. 

 Aconseguir que els alumnes identifiquin els preceptes i les pràctiques religioses 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 comunicar 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. 

 
 



 
 

 
 

40 
 

 

 
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 Catalunya 
(origen històric, doctrina, organització, divisions internes, etc.): 

Cristianisme 
Judaisme 
Islam 
Budisme 
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 pres-
tació 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 impacta 
aquest fet en la gestió pública d’aquesta diversitat i en la cohesió social i la convivència a 
Catalunya, adreçada als col·lectius professionals vinculats a àmbits específics. 

 
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 dinàmiques 
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 pràcti-
ca 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 ses-
sions. 
 

5.4.5 Material didàctic 
 

Dossier de curs que recull els principals documents, articles, informes que s’han treballat 
al curs o que puguin complementar la informació de l’alumne.  
 
 
 



 
 

 
 

41 
 

 

 
S’han projectat també PowerPoint elaborats pel professorat en cadascuna de les sessions. 
A més s’han utilitzat materials complementaris com a mapes de la diversitat, projeccions 
de vídeos breus de documentals o pel·lícules, pòsters de llocs de culte, publicacions escri-
tes en paper, com ara el Calendari Interreligiós o revistes sobre diversitat religiosa i inter-
religioses, etc. 
 
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 empatia 
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 di-
dàctiques, així com la valoració de la seva experiència en docència. 
 
5.4.7 Modulació i temporització 

 

5 cursos de formació de 15 hores en tres mòduls de 5 hores cadascun. 

5 sessions de divulgació i sensibilització de dues hores cadascuna. 
 

5.4.8 Professorat 
 

Data i horari Lloc Docent 
11 juliol – 10 a 14h Col·legi d’Educadors socials. BCB 

 
Francesc Torradeflot 
 

12 juliol – 10  14h  Col·legi d’Educadors socials. BCN 
 

Francesc Torradeflot 

13 de juliol – 10 a 14h Col·legi d’Educadors socials. BCN 
 

Francesc Torradeflot 

6 de setembre – 16,30 a 20,30h AMCR  Tarragona 
 

Francesc Torradeflot 

8 de setembre – 16,30 a 20,30 AMCR  Tarragona 
 

Francesc Torradeflot 

17 de setembre – 10 a 14h AMCR – Tarragona 
 

Elisabeth Lheure 

29 de setembre – 13 a 15h  Dixit – Barcelona 
 

Francesc Torradeflot 

1 d’octubre – 10 a 14h 
 

AMCR  Tarragona Francesc Torradeflot 

8 d’octubre – 9,30 a 14,30h 
 

AMCR  Lleida Francesc Torradeflot 

11 d’octubre – 15  20h 
 

Col. Educadors Socials.  BCN Quim Cervera 

15 d’octubre -  9,30 a 14,30h  AMCR  Lleida Clara Fons 
 
 

18 d’octubre – 15 a 20h         Col. Educadors Socials.  BCN Quim Cervera 
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20 d’octubre – 17 a 19h  
 

        Dixit – Girona Francesc Torradeflot 

22 d’octubre – 9,30 a 14,30h 
 

        AMCR  Lleida Francesc Torradeflot 

25 d’octubre – 15 a 20h 
 

   Col. d’Educadors Social. BCN Francesc Torradeflot 

10 de novembre – 18 a 20h 
 

   Col. d’Educadors Socials. BCN Quim Cervera 

15 de novembre–18,30 a 20,30h 
 

Terrassa Elisabeth Lheure 

16 de novembre – 10 a 15h 
 

Hospital de Tortosa Jaume de Marcos 

23 de novembre – 10 a 15h 
 

Hospital de Tortosa Jaume de Marcos 

24 de novembre – 17 a 19h 
 

Vic Jaume de Marcos 

30 de novembre – 10 a 15h 
 

Hospital de Tortosa Francesc Torradeflot 

 
 
 

Q.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 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 conèi-
xer 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 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 gene-
ralitzada, campanya que es manté oberta. Considerem que per evitar l’analfabetisme cul-
tural i religiós, és imprescindible una formació bàsica en el fet religiós i conviccional que 
consideri la religió com un fet cultural valuós, expressió del patrimoni humà, ètic i espiri-
tual comú (http://www.audir.org/ca/fons-documental-2/cat_view/9-declaracions). L’ in-
terès 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.  
 
 
 

http://www.audir.org/ca/fons-documental-2/cat_view/9-declaracions
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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  
 
 
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 joves i els 
“ancians” de les principals tradicions dialoguen i així són també un model positiu 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. 

 
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 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, espi-
rituals 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 conviccio-
nals a col·lectius de gent gran: relats curts, actants, simbolisme i religió, etc; ele-
ments de comunicació oral.   
 

5. Planificació i preparació de sessions de conta-contes o de relats de diverses tradici-
ons, per part dels joves prèviament habilitats, a la gent gran de residències d’avis. 

  

6. Realització de sessions d’una hora o menys, en les quals, noies i nois de batxillerat 
han narrat una sèrie d’històries breus de diferents creences i conviccions a grups 
d’avis que viuen sols en residències. Durant aquestes sessions s’han fet debats 
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. 
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En la dinàmica de l’activitat s’ha pretès presentar històries de saviesa que ofereixin conei-
xement 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 n’han estat els relators de les narracions i els dinamitzadors de l’acte.  
 
La coordinació de les activitats educatives l’ha duta AUDIR. S’han coordinat educadors 
(professors de religió de batxillerat) i alumnes. Les activitats les han dutes a terme els 
alumnes amb l’ajuda dels tutors i l’assessorament d’AUDIR. 
 
A més, AUDIR, juntament amb l’escola, ha facilitat la identificació i selecció prèvia i les 
relacions amb les residències 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 
 

1.Sessions de formació bàsica en diversitat religiosa als alumnes i d'habilitació als joves 
(20 sessions d'una hora, d'octubre a gener). 
 
2.Sessions de conta-contes d’històries de saviesa amb avis: 

• 20 sessions de febrer a juny, previsiblement 2 o 3 contes per sessió. 
• 20 avis i 10 alumnes per sessió, en dos grups: cada grup de 10 avis i 5 alumnes.  
• Quan s’ha passat dels 30 alumnes, s’han buscat més residències per replicar el ma-

teix procés o s'ha alternat la realització amb la preparació i avaluació permanent. 

 
5.5.3 Pla d’avaluació i seguiment 

 
Alumnes i professors, i quan ha calgut, la coordinació d’AUDIR, han fet reunions regulars 
de l’equip de dinamització per fer el seguiment de la preparació i la realització de les acti-
vitats. 
 
S’han fet memòries breus de cada activitat. També s’ha confeccionat un informe final de 
les activitats, en les que s’ha tingut en compte els següents indicadors: 
 

a)  Nombre d’avis assistents a les activitats 
b) Nombre d’activitats o sessions de narratives breus 
c) Valoracions qualitatives i propostes dels assistents a les activitats 
d) Valoracions i suggeriments dels relators 
e) Recull de memòries de les activitats 

 
El primer trimestre del curs –darrer trimestre de l’any- s’han realitzat les 20 sessions inici-
als formatives (formació bàsica) i s’han identificat les residències d’avis que col·laboraran 
amb el projecte durant el 2016. En les sessions formatives a més de les exposicions del 
professorat d’AUDIR s’han convidat a representants de la Comunitat Israelita de Barcelo-
na (Jorge Burdman), de la comunitat musulmana (Abdelwadud Sabaté) i de la comunitat  
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budista (Thbuten Wangchen). Els nois i noies han pogut així aprofundir en el coneixement 
de les tradicions religioses preguntant i interactuant amb líders religiosos significatius 
d’aquestes tres comunitats. Aquests líders els hi ha valorat molt el seu compromís amb la 
diversitat religiosa i amb l’acompanyament i solidaritat amb els avis de les residències. 
 

 
R.5.6 LA DIVERSITAT RELIGIOSA ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALU-
NYA                                                                                                        
 
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 po-
blació reclusa caracteritzada per una creixent diversitat cultural i religiosa, i on la necessi-
tat d’un pla d’actuació per a assegurar la prevenció de la radicalització en  l’àmbit peni-
tenciari, tot respectant una política social centrada en la rehabilitació. Enguany, AUDIR ha 
elaborat i desenvolupat un programa educatiu de divulgació i sensibilització envers la plu-
ralitat 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 creences. 

 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 radicalitza-
ció 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 xerra-
da sobre l’exposició i un taller de “conta contes” o de “música i espiritualitat”  

 
La proposta 2016 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 for-
mats 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, 1 o 2 sessions setmanals. 

 

 Lluny de l’adoctrinament i el proselitisme, l’objectiu del grup és fomentar el conei-
xement mutu entre persones de tradicions culturals, religioses i lingüístiques dife-
rents i oferir-los eines per possibilitar la superació d’estereotips i idees preconcebu-
des. Els grups de diàleg intercultural i interreligiós estan formats per un conjunt es-
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table 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.  

 
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’altre presenten 
l’essencial de les creences i tradicions de religions majoritàries i presents al nostre 
país i una reflexió sobre el seu missatge comú.                   

 

Mentre l’exposició és al centre: una xerrada sobre el contingut de l’exposició per 
part d’un expert amb el suport d’un PowerPoint. 

 

Mentre l’exposició és al centre: un taller per a conèixer 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. Hi han participat dos o tres músics representatius de tres comu-
nitats distintes i un coordinador/dinamitzador per part d’AUDIR. S’ha proposat a 
cada CP la possibilitat d’escollir entre dos tallers: “Conta-contes” o “Música i espiri-
tualitat”. Enguany tots els centres han optat per Música i espiritualitat. 

 

En coordinació amb el Responsable de la Unitat de Nous Projectes i Programes de Contin-
gut Transversal i els mediadors i educadors dels centres penitenciaris, aquest projecte 
s’ha desenvolupat a:  

 

1.CP Puig d’en Basses (Figueres) Grup de diàleg, juliol-agost 
2.CP Lledoners (Manresa) Grup de diàleg, juliol 
3.CP Quatre Camins (La Roca del Vallès) Grup de diàleg, juny-juliol 
4.CP de Dones Wad Ras (Barcelona) Visualització de la diversitat, setembre 
5.CP Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) Grup de diàleg, octubre 
6.CP Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires)Grup de diàleg, octubre-novembre 
7.CP Ponent (Lleida) Visualització, desembre 
8.CP Dones Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) Visualització, desembre 
 

 

S.5.7. FORMACIÓ SOBRE MODELS SOCIALS I DIVERSITAT RELIGIOSA. CENTRE 
D’ESTUDIS JURIDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA             

 
 
El curs es va fer als locals del Centre d'Estudis Jurídic i Formació Especialitzada del Depar-
tament de Justícia de la Generalitat els dies 14, 16, 21 i 23 de març de 2016  de 9:30 h. 
fins a 14:30 hores  
 
S’ha ofert una formació bàsica en diversitat religiosa, per facilitar el millor desenvolupa-
ment de les competències dels professionals de l’execució penal dels treballadors i dina 
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mitzadors socials i d’altres professionals que tracten amb la diversitat religiosa en l´àmbit 
penitenciari.  
 
5.7.1 Objectius principals 
 

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

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

Identificar models de funcionament social vinculats a les diferents realitats religioses. 

 
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 l 
  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 recur-
sos ètics i espirituals per afavorir la cohesió social 

 Definició de l’àmbit i presentació de la naturalesa i funcions de la mediació interreli-
giosa. 

 Presentació i desenvolupament dels elements específics principals de la mediació 
interreligiosa. 

 
5.7.3 Continguts 

 

5.7.3.1 Introducció: Fet religiós, diversitat religiosa i laïcitat 

 Fet religiós: definició i desplaçaments actuals 

 Religions i conviccions. 

 Dret a la llibertat religiosa i de culte: instruments internacionals i legislació autonò-
mica i estatal. 

 El moviment interreligiós. 
 

5.7.3.2 Diversitat religiosa i espai públic a Catalunya 

 La diversitat religiosa a Catalunya. 

 La gestió de la diversitat religiosa en l’espai públic. Administracions i  
  societat civil. 

 La qüestió dels llocs de culte 

 Laïcitat i democràcia. El model català de laïcitat. 
 Llibertat religiosa a Catalunya: desafiaments i conseqüències 
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5.7.3.3 Drets humans i religions 

 El paper de les creences i les religions en la gènesi i desenvolupament dels DDHH. 

 L’ètica religiosa: conflictes i analogies amb els drets humans.  

 Universalitat dels DDHH: els seus equivalents funcionals en altres cultures 

 Drets humans a l’interior de les tradicions religioses i el seu impacte  social. 

 
5.7.3.4 Religions entre la convivència i el conflicte social 

La religió entre el conflicte i l’alliberament. 

 Tipologia de conflictes relacionats amb diversitat religiosa:  intracomunitaris, in 
   trareligiosos, interreligiosos, entre comunitats religioses i societat civil, entre 
   comunitats religioses i administracions públiques.  

Fonamentalismes religiosos i conviccionals 

La violència amb motivació religiosa 

La religió com a font d’inspiració ètica i espiritual 

El diàleg interreligiós i la creació de xarxes comunitàries transversals com a  
  eina de transformació de conflictes 

 
5.7.3.5 Els recursos de qualitat i espiritualitat humana per a la mediació. 

Recursos ètics i la seva gestió 

Discursos filosòfico-teològics i la seva gestió: el discurs i la narrativa confessional    
sobre l’alteritat i la seva incidència social 

Recursos espirituals i la seva gestió: les iniciacions, els acompanyaments i les pràcti-
ques de silenci. 

L’hermenèutica simbòlica dels textos sagrats com a eina de mediació 

El perfil de la mediació 

 
5.7.3.6 Eines pràctiques per a una gestió democràtica i pluralista de la diversitat religio-

sa 

Recursos humans i recursos materials 

Eines educatives i de sensibilització 

Principals desafiaments 
 

El curs es va omplir (25 persones). Es van haver de deixar sol·licituds de persones interes-
sades del per 
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T.5.8 PROJECTE CONSTRUCTORS DE PONTS SOBRE JOVES I DIVERSITAT RE-
LIGIOSA                                                                                          

 
5.8.1 Introducció al projecte 

 

 El projecte Constructors de Ponts és un projecte innovador que té com a principal 
objectiu l’apoderament i l’educació en valors de joves de diferents tradicions religio-
ses 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 
mateixos 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 ha constat de dues fases principals: una primera fase formativa i de co-
neixença 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: di-
versitat religiosa i diàleg interreligiós, estereotips, prejudicis i discriminació i disseny i 
posada en marxa de projectes socials. Es van realitzar un total de 3 sessions formati-
ves 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 dissenyat  i posar en marxa projectes ideats per 
ells mateixos que tenien un impacte positiu en l’entorn.   

 

 D’aquesta manera, Constructors de Ponts ha cercat ser un projecte que afavorís la 
formació i l’apoderament dels joves i que treballés el diàleg interconviccional a través 
de l’acció conjunta. Així mateix, s’esperava que a través del projecte, els i les joves 
actuessin 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 reli-
gioses i entorns socials, prevenint i afavorint la transformació de possibles actituds dis-
criminatòries i hostils. 
Objectiu 2: Dotar els i les joves d’eines i habilitats que poden afavorir una futura inclusió 
social i laboral: capacitat d’organització i gestió, presa de decisions, lideratge, treball 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. 
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5.8.3 Destinataris del projecte 

Els destinataris del projecte han estat joves d’entre 18 i 30 anys de diferents comunitats 
religioses i de conviccions no religioses, de Barcelona i rodalies.  La diversitat de partici-
pants és la clau principal de Constructors de Ponts. Es volia arribar a joves de diverses 
tradicions religioses i espirituals però també a joves procedents de diversos entorns soci-
als, donant especial rellevància a aquells que podien patir situacions de risc social o de 
risc de tancament en les pròpies 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, coordinat 
per tres entitats: l’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. Arrel del projecte i amb la 
col·laboració de la “Direcció General de Cultes del Govern” de la ciutat de Buenos Aires, 
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 pro-
jecte s’ha implementat ja en diverses escoles. 
 

 Aquí podeu trobar un audiovisual que explica millor el projecte que es va desenvolupar a 
l’Argentina: http://www.inconciente.com/311/constructores-de-puentes.html  
Donat 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 ne-
cessitats 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. 
 

5.8.5 Primera edició del projecte a Barcelona 

El projecte va començar a Barcelona al novembre de 2015 amb la recerca de joves in-
teressats 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 partici-
pació va caure una mica però vam mantenir la implicació de 22 joves de les següents cre-
ences i  conviccions: cristianisme protestant, islam, hinduisme, sikhisme, església de Jesu-
crist dels sants dels darrers dies, església de scientology, zoroastrisme i agnosticisme. 
 
 
 

                                                      
 

http://www.inconciente.com/311/constructores-de-puentes.html
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Les formacions es van centrar en les temàtiques abans citades i van comptar amb la parti-
cipació de la Xarxa BCN Antirumors i de la Fundació Tot Raval. Les valoracions de les for-
macions per part dels joves han estat molt bones, amb una nota mitjana de 4,3 sobre 5. 
A partir del mes de març de 2016 i fins ara, hem realitzat la fase de disseny i posada en 
marxa dels petits projectes socials. S’han creat 3 grups interreligiosos, cadascun dels quals 
amb 6-7 participants i un/a educador de suport. Les temàtiques escollides per desenvolu-
par els tres petits projectes són: educativa (grup educatiu), social (grup social) i diversitat 
religiosa (grup de diversitat religiosa).  
 

En aquesta fase del projecte, cada grup s’ha centrat en treballar plegats per dur a terme 
el projecte en el que estan implicats i s’han fet, a més, reunions mensuals grupals en les 
que s’ha aprofitat per establir diàlegs al voltant de temàtiques interessants pels i les jo-
ves. En una d’aquestes trobades, al mes de maig, 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 s’han 
realitzat en les comunitats dels i les joves del grup, permetent-nos acostar-nos a la diver-
sitat religiosa d’una manera directa i viscuda. Entre l’abril i l’octubre de 2016 hem visitat 
les següents comunitats: Església de Scientology, Església de Jesucrist dels Sants dels Dar-
rers Dies, Minhaj Ul Quran i Gurdwara sikh de Sant Adrià i temple Hare Krishna de Sant 
Adrià. 
 
5.8.6 Els projectes que estan duent a terme els diferents grups de “Constructors de 
Ponts” són: 
 

 El grup educatiu ha preparat petits esqueixos de teatre social per treballar els drets 
humans amb els infants. Van dur a terme l’obra de teatre en una el 29 de novembre 
de 2016. 

 

 El grup social ha organitzat diferents activitats per sensibilitzar la ciutadania sobre la 
realitat de les persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. Han preparat una sè-
rie de fulletons informatius que varen repartir el 2 d’octubre de 2016. Van realit-
zar una xerrada final en un institut el 7 de desembre. 

 

 El grup de diversitat religiosa va organitzar una xerrada per presentar a l’espai Jove 
La Fonta el 26 de novembre de 2016. En aquesta xerrada, els i les joves partici-
pants varen parlar de les seves tradicions religioses des de l’experiència, i de què 
els ha aportat l’experiència de Constructors de Ponts. 

 
Els i les joves dels projectes s’han mostrat molt motivats, disposats i oberts a col·laborar 
entre ells i a conèixer les diverses tradicions religioses que els envolten. Els projectes han 
estat tot un èxit però estem convençuts que ja hem avançat molt en l’objectiu principal 
del projecte: crear espais de diàleg, de coneixement mutu i de cooperació.  
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Mitjançant la difusió del projecte en diversos mitjans esperem que Constructors de Ponts 
sigui un exemple del que els joves de diferents tradicions religioses poden construir quan 
treballen conjuntament. 
 

5.8.7 Projectes dels tres grups de Constructors de Ponts 
 

5.8.7.1.Grup Social: Projecte Junts per als Sense sostres de Barcelona 
 

El Grup Social ha realitzat diverses accions relacionades amb la sensibilització amb la 
qüestió dels sense sostre: 

 Han col·laborat amb les diferents entitats de la xarxa de sense llar de Barcelona, per 
donar suport material i humà, molt especialment, amb “Esperança BCN” i menjadors 
socials.  

 Han participat en formacions relacionades a aquest sector com: L’Hospitalitat en les 
religions.  

 Han participat en promocions de entitats del sectors como: La Fira Solidaria Sense 
Llar Barcelona. 

 Han publicat testimonis personals del component del grup en la seva tasca amb els 
Sense Llar. 

 Han  fet una visita conjunta a un grup de Sense Llar, per oferir-li suport.  

 Han realitzat un vídeo amb els component del Grup Social, sobre què significa ser 
part d’aquest projecte.  

 Han creat un fulletó de conscienciació, que van repartir al carrer, per generar diàleg 
urbà amb els joves.  

 
5.8.7.1.1 Fases del projecte del Grup Social:  
 

 1 de juny al 30 d'agost de 2016: contacte personal i individual amb les diferents as-
sociacions de la xarxa. 

 Entre l'1 de setembre al 30 novembre de 2016: voluntariat en el projecte escollit 
pel grup i camp d’acció al carrer de difusió i conscienciació. 

 El 30 de novembre de 2016 va finalitzar el compromís d’AUDIR amb els patrocina-
dors, però aquest grup va continuar actiu fent una xerrada a un institut el 7 de 
desembre del mateix any, tot treballant pels Sense Sostres de Barcelona.  

 
5.8.7.2 Grup Educatiu: Projecte Teatre Fòrum sobre els Drets Humans 
 

 El Grup Educatiu al llarg del 2016  s’ha centrat en organitzar la representació d’un 
teatre fòrum sobre el tema dels Drets Humans. El procés de creació d’aquesta inici-
ativa ha seguit diverses fases: 

 Elecció de la temàtica: després de valorar diverses opcions, el mes de març de 2016, 
els joves del Grup Educatiu van decidir, primer, que el seu projecte consistiria en 
una obra de teatre fòrum i, en segon lloc, que tractaria la temàtica dels Drets Hu-



 
 

 
 

53 
 

 

mans en el context escolar. Aquesta obra tenia la intenció de sensibilitzar els estu-
diants sobre els Drets Humans i sobre la problemàtica del bullying. 

 Elaboració de l’estructura i contingut de l’obra: en diverses sessions entre l’abril i el 
juliol els joves van estructurar l’obra i van desenvolupar els sketches que formarien 
part de l’obra. 

 Contacte amb les escoles: en paral·lel a la creació de l’obra, es va contactar amb es-
coles per tal de representar l’obra. L’escola Collserola de Cerdanyola del Vallès va 
acceptar que representessin l’obra el 29 de novembre. 

 Assajos per representar l’obra: els joves han fet vuit assajos per practicar l’obra, 
abans de posar-la en escena. 

 Representació de l’obra: la representació de l’obra s’ha realitzat el 29 de novembre 
a l’escola Collserola de Cerdanyola i molt possiblement hi hauran més representaci-
ons a altres escoles i espais. 

 
5.8.7.3 Grup de Diversitat Cultural: Projecte de conferència sobre la diversitat religiosa 
 
El març de 2016 els joves d’aquest grup van valorar la possibilitat de fer alguna activitat a 
una universitat perquè volien involucrar a altres estudiants, tot conscienciant-los sobre la 
diversitat religiosa a través d’alguna xerrada, compartint menjar típics. Però els joves es 
van adonar que aquesta via es presentava com molt difícil i no trobaven la manera 
d’accedir a l’espai universitari per realitzar aquestes activitats.  
Finalment, el mes de juliol, es va decidir fer una xerrada sobre les religions, no pas des 
d’una perspectiva molt acadèmica, sinó que tingués molt en compte l’experiència perso-
nal dels joves sobre les seves religions. Els joves van començar a preparar individualment 
les seves conferències i es va trobar un espai interessat on es podia realitzar la conferèn-
cia, a l’Espai Jove La Fontana, on es realitzà l’activitat el 26 de novembre.  
 
5.8.8 Acte de cloenda 
 
El 3 de desembre, a les 11.30 h, es va realitzar l’acte de cloenda del projecte, a la seu 
d’AUDIR. En l’acte, en primer lloc, van intervenir en Francesc Torradeflot, l’Aida Guillen 
(representant de l’Ajuntament) i la Isabel Escandell (representant de la Generalitat). Des-
prés van intervenir les persones que han coordinat el projecte: Veronica Sartore, Jose 
Troncoso,  Alba Tarroc  i Sergio Arévalo. Tot seguit, els joves que han participar en el pro-
jecte van explicar les seves experiències i, finalment, es va fer entrega dels diplomes als 
participants. 
Van participar una cinquantena de persones a l’acte. 
 
5.8.9 Valoració final 
 

 S’ha aconseguit crear espais de diàleg entre els joves, que tinguin un coneixement 
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 promo-
guin la pau. 
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 S’ha potenciat la capacitat d’organització i gestió, presa de decisions, lideratge, tre-
ball en equip, empatia, esperit crític i diàleg dels joves. 

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

 Des d’una perspectiva global, aquest projecte ha creat una incipient xarxa interreli-
giosa jove, la qual promou valors de convivència i el coneixement de la diversitat re-
ligiosa a Catalunya. 

 
5.8.10 Perspectives de futur 
 
Els objectius per a futures edicions del projecte Constructors de Ponts serien: 
 

Consolidar la incipient xarxa jove interrelegiosa, 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 gene-
rat en aquests grups. Els mateixos joves tenen motivació i molt interès en continuar 
treballant junts. 

Si existeix la possibilitat, ampliar el nombre de participants en aquesta xarxa jove in-
terreligiosa. 

 

 

U.5.9. SOBRE ELS GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS EXISTENTS A LA CIUTAT 

I SOBRE LA NECESSITAT DE LA NOVA CREACIÓ DE GRUPS DE DIÀLEG INTER-

RELIGIÓS                                                                                                          
 
En el marc del Programa de diàleg entre creences i conviccions a Barcelona 2016 l’AUDIR 
ha elaborat l’informe final sobre els grups de diàleg interreligiós existents a la ciutat i so-
bre la necessitat de la nova creació de grups de diàleg interreligiós.  
 
Pel que fa a la tasca realitzada al llarg de 2016 en aquest marc cal posar de relleu el se-
güent: 
 

 
 
5.9.1 ENTREVISTES, VISITES, CONTACTES I REUNIONS REALITZADES. 

 

A començament del mes de maig el director d’AUDIR, Francesc Torradeflot, va convocar 
els responsables del projecte - Emili Egea, Quim Cervera i  José Antonio Troncoso- a la seu 
de l’ entitat. Acordaren contactar amb la OAR de l’ Ajuntament per tenir una trobada ini-
cial d’orientació amb Cristina Monteys. 
 
Pel mes de maig es reuniren amb Agustí Esglésies de A.R i amb Joan Hernández del GTER, 
per assessorar-se sobre altres iniciatives de diàleg interreligiós a Catalunya i així recollir  
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suggeriments per poder aplicar. També es van demanar els informes actualitzats dels di-
ferents grups de diàleg que ja funcionen. 
 
Pel juny, després de diverses reunions presencials, per telèfon i correus electrònics, ja 
tenien perfilat el camp de treball on iniciar el projecte. Es va acordar que seria en els bar-
ris de Barcelona de Ciutat Meridiana - Torre Baró i La Marina de Sants: el Port. 
Es va decidir començar la tasca visitant les comunitats de Ciutat Meridiana i Torre Baró 
amb la finalitat tenir-los com a referent. S’elaborà una Fitxa (veure annex) per fer les En-
trevistes-Visites a les Comunitats religioses i una altra (veure annex) per entrevistar i visi-
tar les entitats els barris, segons el que farien més endavant. 
 
5.9.1.1 Ciutat Meridiana i Torre Baró 
 

S’envià per correu electrònic a totes les comunitats una carta de presentació (veure an-
nex ). La primera a respondre fou L'Església Evangèlica Ciutat Meridiana. 
Es va dialogà amb el Pastor Rafael Quintero, i s’observà i valorà la important acció social 
que la seva comunitat realitza. És una comunitat on la majoria de la seva feligresia són 
nous vinguts i també amb residència fora del barri. El mateix pastor no resideix al barri, 
però va mostrar un gran interès a participar en grups de diàlegs. 
 
Al mes de juliol es va poder visitar la parròquia de Ciutat Meridiana on copsaren la gran 
obra social  que Salesians Sant Jordi-Plataforma Educació Social (PES) Cruïlla realitzen en 
la formació, la magnífica relació que mantenen amb la comunitat musulmana i el gran 
interès que mostren pels grups de diàleg interreligiós i amb les entitats del barri que no 
només coneixen molt bé, sinó que hi participen activament.  
 
Per l'agost es contactà amb la parròquia de Sant Lluc. El rector comentà que es jubila i 
que està esperant que li assignin un substitut, suggerint, per tant, que aquest assumpte ja 
el tractaran amb ell. També es va contactar amb l’Imam de l’ Oratori Madani de Ciutat 
Meridiana (on hi participen pakistanesos) que va mostrar una gran disposició per a un 
grup de diàleg i per relacionar-.se amb les entitats del barri. 
 
Pel setembre es visità l'Associació Islàmica Ciutat Meridiana del barri de Torre Baró. Es 
parlà amb el secretari, que també va mostrar interès per participar en el grup de diàleg i 
per relacionar-se amb les entitats del barri. Es visità l'Església Pentecostal: Christ Revela-
tion Church International, comunitat 100% africana (sobretot de nigerians), i hi hagué 
contactes amb el Centre Cívic i d'entitats i l'Associació de Veïns de Torre Baró, el qual dis-
posa d'un local on, previ avís,  es poden fer les reunions. Encara que l'associació de veïns 
comentà que no participaria, perquè consideren que la religió és una afer privat. Amb 
l'única comunitat que no s’ha pogut contactar, perquè no han respost ni a trucades ni 
correus electrònics, és la Pentecostal Desperta Espanya. 
 
El mes d’octubre s’entrà en contacte amb el tècnic del barri, després d’incorporar-se 
d’una baixa laboral. L'entrevista amb en Guillem, el Tècnic de Zona Nord, va anar molt bé.  



 
 

 
 

56 
 

 

 
Amb ell es va contrastà la informació que es tenia de les comunitats visitades, constatant 
que tot estava correcte. Els informaren de l’existència d’una altra associació de veïns a 
Ciutat Meridiana prop de la Parròquia, tot i que la quasi totalitat del moviment associatiu 
va a càrrec de l'escola taller (Salesians Sant Jordi-Plataforma Educació Social (PES) Cruïlla). 
A nivell social, està tot concentrat per Creu Roja ja que hi havia hagut alguns problemes. 
Sobre les activitats que realitza el Pla Comunitari es va comentar que no n’hi ha de caràc-
ter religiós. En el passat es feren concerts, però es suprimiren perquè certes comunitats 
aprofitaven per fer proselitisme. 
 
Diumenge 23 octubre es celebrà una jornada de menjars tradicionals, amb la participació 
de diferents comunitats Llatinoamericanes i musulmanes (ho fan cada any per aquestes 
dates). És l'única activitat pública de trobada de zona. La convivència és bona, de respecte 
en general. 

 
Propostes de temes per al grup de diàleg interreligiós amb els líders: 

 L'acollida als nous vinguts. 

 Aportació de valors per a la convivència. 

 L'Hospitalitat. 
 
S’han fet dues reunions amb els representants de les diverses tradicions religioses (catòli-
ca, evangèlica i musulmana) en les que hi ha hagut molt interès per conèixer cada comu-
nitat, per anar consolidant el Grup de diàleg i per tirar endavant alguna activitat oberta a 
tothom de cara el barri. 
 
5.9.1.2 La Marina de Sants, el Port.  
 

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 persones 
procedents del Bangla Desh, del Pakistan, de la Índia i del Marroc. També es va connectar 
amb una de les esglésies de Filadèlfia del barri i s’establi contacte amb el responsable de 
la zona de les Esglésies de Filadèlfia de Catalunya. Es parlà amb el responsable dels Testi-
monis 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 contactes 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 sobre 



 
 

 
 

57 
 

 

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. 
 

 

V.5.10 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. 
 
 

X.5.11 CURS ON LINE SOBRE DIVERSITAT RELIGIOSA I DIÀLEG  
 
5.11.1 Presentació del curs 

 
Es tracta d'un curs on-line sobre diversitat religiosa i diàleg ofert on-line als professionals 
de Mémora3. 
 
Per al bon ús i funcionament del nou servei que suposa la publicació Duellum - Guia sobre 
celebracions funeràries de creences i conviccions que s’oferirà a l’usuari, és essencial ga-
rantir que els professionals de l’empresa que desenvolupen diverses tasques relacionades 
amb l’atenció al públic tinguin els coneixements bàsics i puguin desenvolupar habilitats de 
gestió de la diversitat religiosa i conviccional que garanteixin l’ús òptim dels nous recur-
sos, així com la possibilitat d’anar-los consolidant, actualitzant i enriquint progressiva-
ment. Per això i en aquest sentit, oferim una formació adaptable a les necessitats i possi-
bilitats de l’empresa. Es tracta d'una formació on-line que s'oferirà a través del campus 
virtual de Mémora. Tot curs on-line ha d'aconseguir una òptima integració de múltiple 
recursos tecnològics, organitzatius, de gestió i didàctics.  

                                                      
3
Vehiculat provablement a através del campus virtual de Grupo Mémora 
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En el curs s'ofereixen els coneixements i eines bàsiques per a que el participant en el curs 
aprengui a gestionar la diversitat religiosa en l'àmbit de l'atenció al públic usuari dels ser-
veis de l'empresa. Es presentarà la diversitat religiosa a l'estat espanyol i les eines per al 
seu coneixement i gestió adequats. 
 
Als alumnes se'ls oferirà la informació pràctica que fa referència a la forma en què es du-
ran a terme els aspectes generals del procés formatiu: objectius, metodologia, planifica-
ció, sistema d'avaluació, etc. 
 
Les dinàmiques pedagògiques i metodològiques estan basades en la col·laboració, la co-
municació i l'accés a una gran quantitat d'informació. S'integraran eines i recursos a tra-
vés de la tecnologia d'Internet/Intranet. Es faran servir eines de comunicació síncrones 
com asíncrones que facilitin l'intercanvi i la col·laboració  entre els diferents usuaris que 
formin part de la comunitat d'aprenentatge i coneixement de Grupo Mémora.  
 
5.11.2 Objectius principals del curs 
 
1.Aproximar-se al marc legal i a la seva doctrina sobre diversitat; 
2.Conèixer la pluralitat religiosa en l’entorn i la seva transcendència en els models de re-
lació social i en la seva perspectiva sobre la vida, la mort i les celebracions funeràries; 
3.Identificar models de funcionament social vinculats a les diferents realitats religioses. 
 

Professor/a: Clara Fons, Elisabeth Lheure i Francesc Torradeflot 
 

El curs s'encomana finalment el mes d'octubre del 2016 i s'ha d'entregar finalitzat el mes 
de gener del 2017. 
 

 
 

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 comunitats 
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 copartícips a les comunitats dels objectius generals.  
 
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 valorant-
les sinó sobretot referint-se a elles i reconeixent-les públicament. Aquest fet multiplica 
molt l’impacte de l’Associació en l’espai i en el temps. 
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Aquests contactes s’han continuat desenvolupant, en la majoria dels casos, sota el format 
de reunions bilaterals o/i àpats compartits, i han servit per presentar i explicar les iniciati-
ves, 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 religioses i 
espirituals presents a Catalunya, amb la voluntat de garantir el respecte de la diversitat 
intrareligiosa, tot afavorint el diàleg interrreligiós.  
 
S’han mantingut també relacions amb representants de conviccions no religioses en vis-
tes 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 cre-
ients 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. 
 
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 co-
munitats religioses o, fins i tot i en alguns casos, dels domicilis particulars dels represen-
tats de les comunitats. A més, les relacions es desenvolupen també a través dels contac-
tes que s'estableixen en actes i esdeveniments de caire públic. La llista completa es pot 
consultar a l'agenda privada de l'Associació. 
 
Aquest 2016 s’ha dut a terme un treball d’enfortiment dels contactes amb les comunitats 
religioses mitjançant entrevistes i visites regulars i sistemàtiques per: 
 

 Copsar el pols d’aquestes comunitats. 

 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. 

 Oferir-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 
d’onze mil registres, que no només ofereixen informació dels contactes personals i insti-
tucionals, 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'Associa-
ció 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 dema-
nen orientació.  
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Representants qualificats i diversos experts de les comunitats han estat regularment con-
tactats per demanar-los revisions i assessorament en diversos projectes d’activitats i de 
publicacions de l’Associació.  
 
 
 

7.  XARXA INTERNACIONAL SOBRE RELIGIONS I MEDIACIÓ EN ZONES UR-
BANES (www.re-med.net/ca/)                                                   

 
  
 

La Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes és una plataforma per 
a l’intercanvi –presencial o a distància- de bones pràctiques i reflexions conjuntes sobre 
“mediació interreligiosa”. Aquest concepte fa referència a l’àmbit de la prevenció, media-
ció i transformació de conflictes d’alguna forma (no necessàriament negativa) relacionats 
amb el fet religiós, que és essencialment divers. 
 
La Xarxa Internacional està principalment oberta a la participació de persones expertes o 
interessades i vinculades des d’entitats de la societat civil (organitzacions religioses, inter-
religioses, interconviccionals o no religioses) i entitats públiques (administracions, institu-
cions i organitzacions locals, regionals, nacionals, estatals o internacionals). Es va gestar 
en el marc d’un congrés internacional celebrat a Barcelona el desembre del 2006 sota els 
auspicis del Sector de Ciències Socials i Humanes i Cultura de la UNESCO i es va constituir 
en una trobada internacional celebrada a Lleida el març del 20074. 
 
Entre els factors descrits per les persones participants de Barcelona 2006 i Lleida 2007 i 
que justifiquen la creació d’aquesta Xarxa Internacional amb una doble vessant teòrico -
pràctica, destaquen: 
 

 En conflictes socials que es donen en zones urbanes, la dimensió religiosa i cultural 
en la seva diversitat intrínseca i essència relacional- és sovint un element significatiu 
no sempre negatiu i alhora poc o mal conegut –sobre el qual existeixen molts pre-
judicis i estereotips- i encara menys treballat. 

 Aquests conflictes, per tant, demanen una resposta urgent, adaptada i innovadora, 
sobretot per evitar que degenerin en situacions de tensió o violència. 

 Qualsevol conflicte, a més a més, té un fort component de novetat i complexitat i 
les persones que es dediquen a la mediació necessiten dotar-se constantment de 
noves eines. 

 Alhora, sempre existeix una distància entre la teoria i els processos de la pràctica de 
la mediació. 

                                                      
4
 http://www.unescocat.org/fitxer/1207/final%20report%202006_eng.pdf i http://www.rel-

med.net/fitxer/437/final_report_lleida_2007_ENG.pdf 

http://www.re-med.net/ca/
http://www.unescocat.org/fitxer/1207/final%20report%202006_eng.pdf
http://www.rel-med.net/fitxer/437/final_report_lleida_2007_ENG.pdf
http://www.rel-med.net/fitxer/437/final_report_lleida_2007_ENG.pdf
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 Històricament, i avui encara molt sovint, s’ignoren els recursos positius concrets, 
tant pràctics com teòrics, que les tradicions religioses, espirituals i filosòfiques po-
den oferir en processos de mediació de conflictes. 

 
Per tot plegat, de seguida es va veure la necessitat de crear una pàgina web que facilités 
la comunicació i el treball a distància entre les entitats i persones participants i que també 
les permetés arribar a altres entitats i persones interessades. Aquesta decisió s’ha revelat 
eficaç per mantenir la Xarxa en temps de manca de recursos financers. 
 
L’Associació porta la coordinació de la Xarxa i la gestió i dinamització de la seva web que, 
en l’actualitat, i davant la pràctica impossibilitat d’organitzar reunions internacionals pre-
sencial, és, de facto, l’estructura bàsica de la Xarxa. 

 
Y.7.1 OBJECTIUS DE LA XARXA INTERNACIONAL PEL 2016  
 

 Promocionar el diàleg interreligiós com eina de cohesió social. 

 Donar a conèixer totes les activitats d’AUDIR a traves diferents xarxes, tant a nivell 

europeu com a nivell mundial. AUDIR està desenvolupant un conjunt d’activitats en 

el camp del diàleg interreligiós com a eina de cohesió social, i, el fet de ser membre 

actiu de diferents xarxes, li permet presentar aquestes activitats com a “bones prac-

tiques” en diferents fòrums europeus e internacionals. 

 Consolidar i desenvolupar AUDIR com a coordinadora de la Xarxa Internacional so-

bre Religions i Mediació en Zones Urbanes (www.rel-med.net). 

 Consolidar Catalunya com a un referent a nivell internacional en l’àmbit del diàleg 

interreligiós i liderar diferents projectes de diàleg interreligiós de base, fora del país. 

A través de la seva estreta col·laboració amb la diferents entitats internacionals, 

l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) té l’oportunitat de donar a 

conèixer, a nivell mundial, el “model català” del pluralisme religiós i de la convivèn-

cia entre les diferents creences i cultures. 

 Relacionar la reflexió teòrica internacional amb les millors praxis locals. 

 Liderar la participació d’altres grups de diàleg interreligiós en tot l’Estat. Per una 

banda, AUDIR esta en contacte amb varies entitats de diàleg de tot el Estat i per al-

tra, és l’únic representant i referent per a les xarxes internacionals de diàleg interre-

ligiós. L’objectiu, doncs, és encapçalar les altres entitats de diàleg interreligiós de 

base de la resta del Estat. 

 A nivell de l’Estat, AUDIR manté contactes regulars i col·labora amb varies entitats 

de diàleg interreligiós (GUNE del País Basc; ADIM, a Madrid;  AMICS a Alacant; Aso-

ciación Plataforma para el Diálogo Espiritual e Interreligioso de Canaries “Encuentro 

de Caminantes”; Grupo de Diálogo Interreligioso de Mallorca “En diálogo cordial  
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con las religiones”; Comisión Ibérica del DIM (Diálogo interreligioso monástico), i les 

20 entitats de la Xarxa Catalana de Diàleg Interreligiós. 
 

AUDIR fou convidada a participar en tres tallers del Parlament de les Religions del Món 

que tingué lloc del 15 al 19 de octubre 2015 a Salt Lake City, amb aproximadament 10,000 

participants d'uns 80 països. 

 
Z.7.2 ACTIVITATS QUE LA XARXA HA DUT A TERME EL 2016     
 

Z.7.2.1 Recerca de materials 
 

Recerques regulars de bones practiques tan a nivell nacional de tota Catalunya com a ni-

vell estatal i a nivell internacional; posada al dia del material del qual disposem per a con-

servar, en possible, la web d’aquesta xarxa al dia. 

 
S’han fet diverses recerques de materials per a les bones pràctiques, per als recursos es-
pirituals i per als fonaments teòrics (darrer trimestre de l’any). S’ha treballat en enfortir 
les relacions amb les entitats membres i també amb algunes de noves. S’ha iniciat la con-
fecció d’un informe/mapa sobre les entitats de diàleg interreligiós a la Mediterrània (juny-
octubre). 
 
Z.7.2.2  Relacions amb la IRU 
 
El projecte es desenvolupà al llarg del 2016, tenint com a fites bàsiques les trobades tri-
mestrals arreu d’Europa i les reunions trimestrals amb junta directiva mundial als Estats-
Units: 

- El representant d’AUDIR es membre assessor del Consell Global de la IRU. Això ha supo-

sat una reunió trimestral per via de teleconferència. 

- A Barcelona, durant mes de juliol, es visita Maria Eugenia Crespo de Mafia, Directora 

d’enllaç i d’assistència amb els Cercles de la Cooperació (CC) de la IRU, amb seu a Buenos 

Aires, Argentina. Ella manté la comunicació amb els CC de tot el món i gestiona el procés 

d'aprovació de CC. La visita de 5 dies de la Sr. Crespo tenia com objectiu ampliar la coope-

ració entre AUDIR i IRU i també participar en una sessió de la formació dels joves del pro-

jecte “Constructors de Ponts”. La Sra. Crespo es va entrevistar amb Francesc Torradeflot, 

director d’AUDIR i Alba Tarroc, coordinadora del projecte Constructors de Ponts  i mem-

bres de diferents grups de diàleg d’AUDIR.   

- A Europa, s’han dut a terme 3 trobades a Bruxelles (gener, maig i setembre)  
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Z.7.2.3 Activitats mes puntuals amb altres organitzacions internacionals 
 
Amb les seves actuacions en diferents fòrums, l’AUDIR ha tingut l’oportunitat de donar a 
conèixer, a nivell internacional, el “model català” del pluralisme religiós i de convivència 
entre les diferents creences i cultures. 
 
AUDIR dóna a conèixer la praxis local del diàleg interreligiós com eina de cohesió social i 
les actuacions d'AUDIR a nivell europeu i mundial. Per altre banda en les seves relacions 
internacionals dóna a conèixer al conjunt de la societat catalana la realitat i les expectati-
ves del diàleg interreligiós i les bones pràctiques arreu del món. 
 
EL representant d’AUDIR ha estat nomenat membre assessor del Consell Global de la 
URI/IRU i la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós és informat i connectat regu-
larment de la projecció internacional del diàleg interreligiós català a través d'AUDIR 
 
Les activitats i relacions que manté l’AUDIR a nivell internacional serveixen per visualitzar 
la llengua i cultura catalanes arreu del món i com, des d'una llengua no majoritària, es pot 
exercir un lideratge internacional real i concret en l'àmbit del diàleg interreligiós. 
La Projecció internacional de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós conjumina la 
reflexió teòrica internacional i la millor praxis local que es fa a Catalunya. 
 

 

AA.7.3 DIFUSIÓ 
 
La Xarxa Internacional ha tingut una àmplia difusió. Hem arribat a membres d'entitats 
internacionals i persones membres de les diverses tradicions religioses presents a Catalu-
nya i persones interessades en la diversitat religiosa, el diàleg interreligiós i la promoció 
de la cultura de pau. Quan les bones pràctiques catalanes són seleccionades com a refe-
rents, aleshores és incalculable el nombre de gent a les que poden arribar. 
 
Comptem amb la difusió que es fa des de l’Associació a través de la seva àmplia base de 
dades, que inclou les dades de comunitats religioses, d’iniciatives interreligioses i  
 
d’organitzacions internacionals de l’àmbit, que fan d’aquesta base una de les més com-
pletes de l’estat en el seu camp.  
 
Des de l'any 2013, AUDIR, conjuntament amb la coordinadora de la Xarxa Basca d’Entitats 
de Diàleg Interreligiós, Gune, ha iniciat la primera revista on-line de diàleg interreligiós en 
castellà, DIALOGALES. El seu àmbit és tot el món hispà i es fa amb la col·laboració 
d’experts en diàleg interreligiós de tota Iberoamericà. El 40% dels articles d'aquesta revis-
ta son articles traduïts de l'original català, la revista Dialogal. 
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Les actuacions de la Xarxa Internacional de Religions i Mediació en Zones Urbanes han 

estat divulgades, per primer cop aquest any, a través de les xarxes socials i de la web cen-

tral d'AUDIR, a més de la seva web específica. 

 
 
 

8. EXPOSICIONS ITINERANTS DE DIVERSITAT I DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
 

 

AUDIR disposa de 3 exposicions interreligioses itinerants. 
 

 
BB.8.1  “MIRADES EN DIÀLEG”  
 
Aquesta exposició itinerant consisteix de 10 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 Ca-
talunya 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 bahà'í. “Mirades en Diàleg”, té el suport de diferents 
materials complementaris a la 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 2016 l’exposició ha estat a:  

 

 Escola Immaculada de Barcelona, febrer 

 Seu de l’AUDIR, activitat grup de joves, abril 

 CP Ponent, novembre-desembre 

 CP Brians 1, Biblioteca dones, desembre 

 
 
CC.8.2 “DÉU EN LA MIRADA” 
 
L’exposició conté 44 fotografies emmarcades, i altres sense, amb més de 80 fotografies. El 
conjunt proposa un viatge a través de la diversitat de l’experiència religiosa i espiritual, 
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 sacerdots anglicanes, la diversitat a l’interior del juda-
isme i el cristianisme, la situació de les vídues a la ciutat índia de Vrindavan, la tradició 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.  
 
 

DD.8.3 EXPOSICIÓ HANS KÜNG "RELIGIONS DEL MÓN, PAU UNIVERSAL, 
ÈTICA GLOBAL” 
 
L'exposició Religions del món - Pau mundial – Ètica Universal concebuda per la Fundació 
Ètica 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 con-
viccions, 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 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 pre-
sent 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 2016 s’ha pogut veure a: 

 CP Brians 2, gener 

 Centre Cívic Collblanc de l’Hospitalet de Llobregat, juny  

 CP Dones Wad Ras, setembre 

 Escola Vedruna Vic, novembre-desembre 

 Llibreria Claret, desembre   

 
 
9. NOVES PUBLICACIONS 
 
 

EE.9.1 DICCIONARI DE LES RELIGIONS PER A NOIS I NOIES DE 10 A 14 ANYS 
 

Ente les principals activitats de l’organització figura l’elaboració de materials educatius i 
de divulgació sobre diversitat religiosa i societat plural. 

Darrerament s'han publicat Fitxes descriptives de les celebracions religioses a Catalunya, 
Religiones y pluralismo – Las vías del dialogo interreligioso en España (amb l’Observatorio 

http://www.weltethos.org/
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del Pluralismo Religioso en España, que depèn del Ministeri de Justícia), la publicació per 
a l’Obra Social de “la Caixa” de la Atención religiosa al final de la vida – Conocimientos 
útiles sobre creencias y convicciones, i la publicació per a Memora de la guia on-line Due-
llum, celebracions funeràries segons les diverses creences i conviccions. També volem 
destacar que hem publicat el Diccionari de les Religions, amb el suport de la Direcció Ge-
neral d'Afers Religiosos i del TERMCAT. 

L’arribada de gent d'arreu del món ha transformat Catalunya i l'estat espanyol d’una ma-
nera global en una societat caracteritzada per la pluralitat cultural i religiosa. Aquesta 
diversitat cultural i confessional genera 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 diversi-
tat 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 reconei-
xement i una adequada gestió de la diversitat religiosa i conviccional. 
 
Una de les etapes de la vida en què l’aprenentatge de la diversitat és més receptiu i sen-
sible és la de la infància. A Catalunya tenim ara el Diccionari de les Religions que és una 
eina molt valuosa per al coneixement i l'aprenentatge qualitatiu d'aquesta diversitat. La 
present proposta pretén adaptar i adequar pedagògicament 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 conceptes bàsics per a la comprensió de les principals 
tradicions religioses que conviuen en el nostre país. Aquesta adequada comprensió pot 
ser una 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 serà de gran utilitat, en primer lloc, per a tota la comunitat 
educativa en la seva etapa primària; després, per als centres d'esplai i altres centres que  
 
s'ocupen de l'educació del temps lliure i de l'oci; i finalment per a les famílies que volen 
educar als seus infants en el coneixement i el respecte a la diversitat.  
 
9.1.1 Objectius 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 per un 
equip d'experts en ciències de les religions i de pedagogs. S’han seguit les indicacions dels 
pedagogs per garantir-ne una presentació mitjançant descripcions breus, àgils i clares que  
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han combinat el text amb la il·lustració visual i, quan ha considerat escaient, amb eines 
interactives. El resultat ha estat validat per experts 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 sencer d'acord amb una editorial espe-
cialitzada 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 de 300.  S'han presentat 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 peda-
gògiques per a un millor ús del diccionari (jocs, etc.). 

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

 
9.1.2 Metodologia 
 
AUDIR ha estat innovador i pioner 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 dià-
leg intercultural i interreligiós i des del respecte al dret de llibertat de pensament consci-
ència i religió (art. 18 de la DUDH i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics), amb 
l’ús i les aportacions de les ciències de les religions i les aportacions d’experts de les dife-
rents tradicions religioses i conviccions no religioses, reconeguts per les seves autoritats 
respectives. En aquesta ocasió s’han incorporat experts en l'àmbit de la pedagogia infantil 
sobre diversitat religiosa i, en l'àmbit de les edicions adreçades al públic infantil. 
 
Per fer això els experts d’AUDIR han treballat colze a colze amb les persones de referència 
de comunitats significatives de les tradicions religioses i de les conviccions no religioses, 
així com amb diversos pedagogs i educadors infantils (Teresa Guardans, directora de l'e 
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quip de recerca pedagògica de CETR)5, de manera que el resultat final a més de reflectir el 
rigor acadèmic pot ser també reconegut com a vàlid pels adherents, seguidors, fidels, 
creients i practicants de les diverses tradicions religioses i de les conviccions no religioses 
presents al nostre país, i sigui entenedor per al públic infantil. 

 
Les anteriors publicacions d’AUDIR en altres àmbits han rebut el reconeixement i admira-
ció de les tradicions religioses i de les conviccions no religioses, així com del món de la 
cultura i de les administracions. 

 
9.1.3 Calendari seguit 

 
A la fase inicial: s’han seleccionat tres experts en educació i pedagogia infantil; s’han reu-
nit diverses vegades l’equip de treball dels experts en ciències de les religions i els peda-
gogs per seleccionar i identificar els termes de cada tradició que s’havien de tractar; s’han 
seleccionat els experts assessors i els consultors definitius de les comunitats.   
 
A la segona fase: diverses reunions de coordinació amb equip de treball; valoració i treball 
dels pedagogs en la revisió i adaptació de la terminologia seleccionada, la selecció de les 
il·lustracions i recursos digitals; primera redacció de la publicació; revisió dels experts en 
ciències de la religió; primera consulta als experts de comunitats; s’han rebut els feedback 
dels experts de les comunitats, s’han valorat i incorporat a la segona redacció que era 
provisional; els pedagogs han fer la segona tramesa (amb la segona versió) a consultors 
amb aquesta versió; valoració i treball dels consultors.  
 
A la fase final: després d’haver rebut les noves observacions i esmenes, un equip de pe-
dagogs i experts en ciències de les religions ha valorat i, sempre que ha calgut, s’han in-
corporat noves modificacions i millores; s’ha fet la redacció definitiva de la versió provisi-
onal global dels continguts amb versió word  fent-la arribar a la Direcció General d'afers 
Religiosos; s’ha dut a terme la revisió final dels experts en ciències de les religions fent-ne 
petites esmenes puntuals; tot seguit s’ha fet la darrera tramesa als consultors amb la ver-
sió provisional final global dels continguts de la publicació, amb les esmenes dels experts 
en ciències de les religions; després de la valoració i vist-i-plau final dels consultors, s’ha 
procedit a l'edició final i a la publicació per part de l'editorial.  
 
Durant el mes d'octubre/novembre es va lliurar a la DGAR la versió definitiva per al seu 
plàcet. A finals de novembre de 2016 s’entregà la publicació acabada a la direcció General 
d'Afers Religiosos. 
 

 
 
 
 
                                                      
5
 Dos pedagogs de l'Escola Pia van iniciar el procés d'assessorament però quan ja el procés estava avan-

çat es van retirar per dissentir dels criteris pedagògics decidits. 
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10. ALTRES PUBLICACIONS 
 

FF.10.1 EL CALENDARI INTERRELIGIÓS 2016   
 

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 impor-
tants, tot oferint uns coneixements bàsics de les festes i celebracions més emblemàtiques 
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 tolerància 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 introdu-
eix el tema central. El tema que desenvolupa el calendari de 2017 és “Espiritualitat i sa-
lut” 
 
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 lle-
genda que fa referència a la imatge representada i d’una cita. 

 Una graella amb les principals festes de les diferents famílies religioses pre-
sents a Catalunya.  

 Una explicació breu de les festes més emblemàtiques, religioses, seculars i ci-
vils. 

 
Dels 12 mesos del calendari interreligiós, onze estan dedicats a una tradició religiosa i un 
mes esta destinat a la societat civil com a expressió d’una opció conviccional no religiosa 
que cal valorar i donar a conèixer.  
 
La contraportada del calendari inclou una síntesi del tema, l’any 2017 “Espiritualitat i sa-
lut”, una explicació sobre l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, els noms dels 
consultors, els crèdits i els logos dels patrocinadors. 
 
Per primera vegada, per al calendari de l’any 2017, AUDIR ha redactat els articles corres-
ponents a cada tradició respecte al tema central, en base a una publicació prèvia (Manual 
sobre diversidad religiosa y salud), i  n’ha triat les fotografies. Els textos dels articles i de la 
graella de celebracions s’han sotmès als consultors i referents de les diverses comunitats 
a Catalunya, perquè en facin una revisió i aprovin la fotografia que apareix com a 
il·lustració de la seva tradició. Aquesta revisió i validació per part de les comunitats no  
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només facilita la seva identificació amb el calendari, sinó que també garanteix la coinci-
dència de les dates de les celebracions i l’adequació dels textos i de la il·lustració a la rea-
litat 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 Jehovà 
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.  
 
El consultors que han col·laborat en l’edició del calendari 2017 són: 
 

 Pepe Aponte – Tradició budista 

 Joan Botam i Casals – Centre Ecumènic de Catalunya 

 Jorge Burdman – Comunitat Israelita de Barcelona 

 Abel Camps Audivert –  Església Baptista de Sabadell 

 Tian Cheng Yang – Tradició taoista 

 Bhakti Das –  Centre de YogaVedantaSivananda 

 Emilio Egea Ruiz – Comunitat Bahá’í de Barcelona 

 Mohammad Halhoul Debboun – Tradició muslmana 

 Josep Miguel García –  Testimonis Cristians de Jehovà 

 Sebastià Janeras i Vilaró – Facultat de Teologia de Catalunya; expert en       cristi-
anisme ortodox 

 Gagandeep Singh Khalsa – Comunitat Sikh de Badalona 

 DominiqueTomasov  – Comunitat Jueva ATID 
 

 
GG.10.2 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 úni-
ca 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 re-
llevant i la reflexió plural. Des dels seus orígens, AUDIR dirigeix la seva línia editorial i ga-
ranteix 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. 
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La revista 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 nove-
tat, 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 reli-
giosos presents a Catalunya i al món, així com de les cosmovisions seculars i les seves ex-
pressions, des d’una perspectiva crítica i empàtica. També vol promoure una aproximació 
transversal a aquells desafiaments compartits per totes les tradicions i cosmovisions, aju-
dant 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. 

Aquest 2016 L’Associació ha encomanat la nova direcció de la revista a Clara Fons i 
Duocastella la qual treballa amb rigor a l’entorn del diàleg interreligiós, però també, inevi-
tablement, 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.  

Per tot això, aquest 2016 el número 57, “Dialogal. Un món amb ànima”, publicada des de 
l’Editorial Mediterrània, ha esdevingut el primer signe d’una veritable renovació cercant 
d’adaptar-se als nous temps i al nou públic.  

 

HH.10.3 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 de 
diàleg interreligiós en castellà. El seu àmbit és tot el món hispà i es fa amb la col·laboració 
d’experts en diàleg interreligiós de Califòrnia (Estats Units) i de tota Iberoamericà, gràcies 
sobretot a la implicació de líders locals de la Iniciativa de les Religions Unides 
(www.uri.org).  

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

Aquest any 2016 s’han dut a terme dos números de la revista, basats en continguts ja 
publicats a la revista Dialogal.   

Durant la primavera d’aquest any 2016 es va dur a terme una reunió entre AUDIR, Edito-
rial Mediterrània i Gune i, després, a l’estiu, una reunió de la direcció de la revista amb 
l’equip basc. Arran d’aquestes trobades i del nou rellançament de la revista Dialogal s’està 
valorant la possibilitat de modificar l’enfoc a la revista, de manera que inclogui més con 

http://www.uri.org/
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tinguts propis de presència internacional. També es valora la possibilitat de crear més 
sinèrgies amb l’actual revista Dialogal. Tanmateix, es tracta encara d’idees incipients, que 
caldrà concretar durant l’any 2017. 

 

 11. PROJECCIÓ INTERNACIONAL D’AUDIR (2016)  
 

 
II.11.1 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 té un representant a la junta directiva de URI 
Europa i des de 2008 un representant al Consell Global de la URI.  
 
La IRU és una de les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós de ba-
se, és una organització arrelada en valors espirituals compartits, participativa, i descentra-
litzada; 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 IRU és “promoure una coope-
ració interreligiosa quotidiana i duradora, que acabi amb la violència per raons religioses i 
creï cultures de pau, justícia i guarició de la Terra i tots els ésser vivents.” En la carta fun-
dacional (traduïda en català) s’afirma que la IRU vol facilitar la construcció de ponts de 
diàleg entre les diferents tradicions, tot respectant les identitats i animant a aprofundir la 
pròpia tradició religiosa.  
 
11.1.1 Col·laboració amb la URI a nivell internacional 

 
Des del 2006 l’AUDIR, en les persones d’Elisabeth Lheure i Jaume de Marcos, forma part 
del Consell Executiu de la Iniciativa de les Religions Unides a Europa (amb seu a Brus-
sel·les) i, des de desembre de 2008, del Consell Global de la IRU amb seu a San Francisco.  
 
Es va dur a terme també una tasca de voluntariat al “Global Council” (Consell Global) que 
implica reunions trimestrals via teleconferència que es complementen amb les trobades 
presencials. 
 
A la tardor del 2016, es va assistir a vàries reunions de la URI Europa, en què es va aprofi-
tar per concloure el compromís de la representant d'AUDIR Elisabeth Lheure i per presen-
tar el nou representant en Jaume de Marcos. 
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En el marc del projecte constructors de Ponts vam rebre la visita i suport de Mari Crespo 
del Consell Mundial de la URI amb seu a Sant Francisco (Califòrnia). Ella va fer una forma-
ció per als joves de Constructors i va fer dues visites: una a la Comissionada d'Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona , Lola López i l'altra al consolat 
dels Estats Units. 
 
 
 

12 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 ne-
cessari de tenir un sistema responsive per adaptar-se a les noves tendències de navega-
ció.  
 
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 Cultu-
ra religiosa per als ciutadans de demà, en les seves dues versions, català i castellà, ha tin-
gut quasi 7.500 descàrregues. Estan propers a aquesta xifra Ecología personal – Emocio-
nes y espacios sagrados amb 3.200; Congreso Internacional de Ecología amb 2.700 y Reli-
gions 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 Youtube 
i Facebook Live. Paral·lelament, s'ha creat un canal de Youtube on queden emmagatze-
mades 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'impac-
te 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  
 

http://www.audir.org/
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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. 
 
 
 

13. ALTRES ACTIVITATS, CURSOS I XERRADES ORGANITZATS O PARTICIPATS 
PER AUDIR I RELACIONATS AMB LA DIVERSITAT RELIGIOSA I EL DIÀLEG 
 
 

Gener 

 Dimarts, 12, a les 18,30h Reunió de la Junta Directiva de l’AUDIR.  

Dimecres, 13, Francesc Torradeflot. Formació líders religiosos a Lleida.  

 Dimarts, 26, Jaume de Marcos. Presentació del calendari interreligiós a la OAR.  
 

Febrer 

Dimarts, 2, 18,30h. Francesc Torradeflot. Sessió de conta contes. El somriure diví. 
L'humor que fa perdre la por. 

 Dimecres, 3 a les 19,30h. Francesc Torradeflot. Sessió de formació a la comunitat 
jueva de Ben Shalom. 

Dijous, 18, a les 19h. Celebració del 15è aniversari de l’AUDIR. Equip de l’AUDIR. 
 

Març 

Dilluns, 7, Francesc Torradeflot. Conferència “Les Religions generen violencia? 
Dins el cicle Murs a l’Europa del s. XXI V curs a Sta. Coloma de G. 
 

Abril 

Dissabte, 2, Alba Tarroc. Formació de projecte de joves. Constructors de Ponts. 
Dijous 7, 18h. Francesc Torradeflot. Xerrada “Atenció plurirreligiosa al final de 
la vida” (Memora - Cicle d’Ètica de la vida i de la mort). Girona – Espai Suport 
Mémora-  c/ Josep Trueta. 

 Dimecres, 13, a les 18,30h Francesc Torradeflot. Xerrada “Curs sobre la llibertat 
de culte i pràctica de les diverses creences i conviccions”. Sabadell. 

 Dijous, 14, a les 18h. Francesc Torradeflot. Xerrada “Atenció plurirreligiosa al final 
de la vida” (Memora - Cicle d’Ètica de la vida i de la mort). Nou Barris - Horta 
Espai de Suport de Mémora. Passeig de Valldaura, 206.  

 Dimarts, 19, a les 18,30h.  Reunió de la Junta directiva de l’AUDIR 
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Maig 

 Dissabte, 28, 11/14h, Assemblea Plenària de la Xarxa Catalana. Francesc Torrade-
flot i Pilar Claret. 

 
 
Juny 

Dijous, 2, a les 17h. Francesc Torradeflot. Xerrada “Atenció plurirreligiosa al final 
de la vida” (Memora - Cicle d’Ètica de la vida i de la mort). L’ Espai de Suport 
l’Hospitalet. Masia de Can Riera. c/ Riera de l’escorxador, 17. L’Hospitalet de 
Llobregat. 

 Divendres, 10, a les 20,30. Concert de la coral interreligiosa. Parroquia Sant Josep 
l’Hospitalet de Llobregat. 

 Dimecres, 29 de juny, a les 18,30h. Assemblea General Ordinària de socis de 
l’AUDIR. 

 
Octubre 

 Dimarts, 27, a les 11h. Reunió de la Junta directiva de l’AUDIR 
 

Novembre 

 Dissabte, 12 de novembre, d’11 a 14h. Assemblea Plenària de la Xarxa Catalana. 
Francesc Torradeflot i Pilar Claret. 

 Dijous 17 de novembre, 18,30h. Comissió Permanent de la Xarxa Catalana. Fran-
cesc i Pilar. 

 
 

 
 
 
 
 
 


