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Identitat de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR)
L’ Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, és una entitat catalana no
confessional o, en tot cas, pluriconfessional. Aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions
religioses que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg
interreligiós, per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents
confessions religioses presents a Catalunya des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la
pau.
Els socis i col·laboradors habituals de l’Associació són persones de totes les tradicions religioses,
fonamentalment cristians (catòlics, protestants i ortodoxos), musulmans (sunnites, xiïtes i sufís),
jueus (liberals, conservadors i progressistes), budistes (tibetans i zen), hindús, sikhs, bahà’ís,
brahma kumaris i persones amb conviccions no religioses. En aquesta xarxa de col·laboradors hi ha
membres compromesos, representants oficials i experts.
La junta de l’Associació la formen dotze persones de confessions diferents, escollides
democràticament entre els socis que renoven el seu càrrec cada quatre anys.
El treball de coordinació i implantació de les activitats de l’Associació el duu a terme un equip format
per 4 persones entre voluntaris i col·laboradors. A més hi ha un equip de 3 col·laboradors puntuals
externs i d’altres voluntaris ocasionals.

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


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



La Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, creada per l’Associació
UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Actualment la Xarxa Catalana aplega les
iniciatives de dinou entitats i grups interreligiosos estables amb seu a les quatre
províncies catalanes, i a Perpinyà, València, Alacant, Mallorca i Andorra.
Gestiona la secretaria tècnica, l’Assemblea Plenària anual, la Comissió Permanent i
la Comissió de Formació d’aquesta Xarxa.



“La coral Interreligiosa per la Pau”, formada actualment per 50 cantaires de distintes
religions, creences i conviccions.
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La Junta de l’AUDIR i l’Assemblea de socis.

 Té una projecció internacional. AUDIR és membre fundador de la Iniciativa de les Religions
Unides (xarxa internacional d’iniciatives interreligioses de base), membre electe del seu
Consell Global, membre de la junta directiva de l’IRU (amb una delegada a la junta de
govern) i membre afiliat a la Conferència Mundial sobre Religió i Pau.
Col·labora amb el Consell per a un Parlament de les Religions del Món, és membre de la
Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes (amb seu a Barcelona i
sota l’auspici de la UNESCO) i pertany a la Federació Catalana d’Associacions i Clubs de la
UNESCO. Manté el web www.rel-med.net en tres idiomes, web que inclou tot un recull de
casos de bones pràctiques en temes de mediació de conflictes en zones urbanes.
 Organitza, encontres nacionals i internacionals, xerrades, jornades i programes de formació
sobre religions i diàleg interreligiós. Ho fa per a col·lectius, entitats i institucions
interessades, tot mantenint relacions estretes de col·laboració amb centres de formació
religiosa de nivell universitari. També dissenya i organitza activitats encaminades al
coneixement de les tradicions religioses amb presència al nostre país i activitats de formació
en diàleg interreligiós, com ara xerrades, taules rodones, cursos i jornades.
 Acull, dóna suport i impulsa la Coral Interreligiosa “Per la Pau” la primera coral interreligiosa
catalana, actualment amb 50 cantaires, única a tot l’Estat, l’objectiu de la qual és donar
testimoni, mitjançant el cant, que la diferència pot esdevenir font d’enriquiment personal i
grupal i que la pau és l’experiència més sincera i autèntica de l’ésser humà.
 Promociona i fa difusió de les exposicions itinerants “Mirades en Diàleg”, “Déu en la Mirada”
i "Religions del món, pau universal, ètica global".
 Edita i publica materials d’interès per al coneixement i el diàleg entre religions, relacionats
amb el pluralisme religiós i les creences. Cal destacar, pel seu especial relleu la revista
Dialogal, la nova revista Dialogales en castellà, en versió digital, i el Calendari 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 diversitat
religiosa. Edita, també publicacions i materials orientatius sobre aquest tema, procurant
garantir la pluralitat i el respecte a la llibertat d’expressió i a la diversitat d’identitats de
creences i conviccions.
 Edita i fa el manteniment de la web www.audir.org recurs de referència internacional pel que
fa al diàleg interreligiós.
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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS

1. ELS GRUPS PERMANENTS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
Una de les tasques fonamentals de l’AUDIR (Associació UNESCO per el Diàleg Interreligiós) és la
promoció, assessorament i coordinació de grups permanents de diàleg que es troben regularment,
des d’una relació amical i en un espai de llibertat, per tractar qüestions d'interès relacionades amb
l’àmbit de les tradicions religioses, creences o conviccions.
Els grups de diàleg interreligiós d’AUDIR estan formats per creients de distintes tradicions religioses
o per persones amb conviccions o expressions de consciència no religioses que es troben
regularment, des d’una relació cordial i en un espai de respecte i llibertat, per tractar qüestions
d’interès relacionades amb l’àmbit de les tradicions religioses, creences o conviccions.
Aquests grups de diàleg volen prioritzar, per una banda, la comunicació i l’escolta recíproques com
a elements que els comprometen en peu d’igualtat, i, per l’altra, el silenci, la meditació, la recerca de
la veritat, la tasca conjunta a favor de la pau i la pregària com a mitjans de trobada amb la realitat i/o
amb el Transcendent.
Durant l’any 2013 l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ha promogut i coordinat l’activitat
de set grups de diàleg interreligiós, Grup Inicial, Grup de Sostenibilitat, Grup de Pau i Diversitat,
Grup de Dones, el Grup Abrahàmic, Grup Jove i la Taula de diàleg interreligiós de Salt.
Pel que fa als grups de Dones de Badalona i al Grup Interreligiós de Sant Roc (Badalona) i de
Blanes cal dir que, malgrat que els grups no s’han dissolt, no s’han pogut fer reunions fins a la data
d’avui, quedant pendent el seu replantejament i a la recerca de noves modalitats i formes de
viabilitat.
Són grups formats per vuit a catorze persones, membres, d’ almenys, cinc tradicions religioses o
perspectives no religioses distintes. Es reuneixen amb una periodicitat aproximada d’entre quatre i
cinc setmanes, porten a terme diversos projectes i participen en diverses activitats interreligioses al
llarg de l’any.

2. LA COORDINACIÓ DEL GRUPS DE DIÀLEG
Cadascun dels grups de diàleg interreligiós està coordinat per un coordinador que és el qui vetlla per
la cohesió i la bona marxa de les reunions de treball. Aquests coordinadors formen part d’un equip
que té una reunió anual amb l’objectiu de programar la dinàmica de les trobades mensuals dels
grups i dur a terme una tasca d’avaluació conjunta.
Enguany la reunió anual fou el 29 d’octubre a la tarda.
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A continuació exposem una breu ressenya de les activitats de cadascun dels grups
2.1 Grup Inicial
Es va constituir l’any 1997 i va esdevenir el nucli fundador de l’Associació. Actualment està integrat
per onze persones de bona part de les tradicions religioses i creences presents a Catalunya: hindú,
bahá’í, budista, catòlica, evangèlica, baptista, jueva i musulmana. Els membres del grup hi
participen a títol personal, però són membres significatius i rellevants de les tradicions respectives.
El grup esdevé un espai permanent de coneixement de les tradicions respectives, de diàleg entorn
de qüestions o reptes compartits, de cultiu de bones relacions personals i d’amistat compartida. Es
reuneixen mensualment.
Actualment està finalitzant el treball sobre “Els processos de reconciliació, mediació i resolució de
conflictes que són propis de les diferents tradicions religioses i espirituals”.
Mètode de treball iniciat el 2012
Prioritzen el diàleg per sobre de les exposicions o articles monogràfics. Així, doncs, s’enregistren els
diàlegs que, tot seguit, es transcriuen i, després, es sotmeten a lectura per a revisió, prèvia a l’edició
final. D’aquesta manera s’aconsegueix l’altre objectiu de la present etapa, que consisteix en palesar
la vessant dialògica dels grups de diàleg permetent veure com es pot parlar de diàleg també de
manera dialogal y no només amb una metodologia més pròpia d’un seminari de treball. Preveuen
finalitzar aquesta tasca a finals del 2013.
La darrera etapa serà publicació dels diàlegs amb els desig de promoure l’estil d’un diàleg més
directe i espontani que tingui la mínima reelaboració possible, perquè pugui donar fe del caràcter
essencialment constructiu del mateix procés de diàleg. Tant la part més teòrica de textos com la que
es refereix a les bones practiques afegides als diàlegs, pretenen oferir una visió global del paper
positiu de les tradicions religioses i de les conviccions en la construcció d’una convivència social
sana i pacifica.
Al llarg de l’any 2013, el grup ha treballat, també, durant 4 mesos, el tema de la primera Jornada
anual interreligiosa “El diàleg com a desactivació de les dinàmiques de l’odi”, compartint reflexions a
partir de la lectura del llibre “Les identitats que maten” d’Amin Maalouf. S’han reunit mensualment,
els darrers dilluns de cada mes, a les seus de la Església Mennonita, al Centre Ecumènic de
Catalunya i al Temple Hare Krixna.
2.2 Grup de Dones
Amb l’objectiu de recuperar i reclamar el patrimoni espiritual i religiós silenciat de les dones, posar-lo
en valor i donar-li una nova visibilitat, i en línia amb la reflexió sobre la creativitat que es va portar a
terme l’any passat, el grup ha dedicat el seu treball durant aquest any a explorar -des de les
distintes tradicions religioses i espirituals presents al grup- diverses visions i propostes sobre la
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complexitat de la crisi actual, analitzades des de l’experiència personal de l’espiritual femenina, i
veure les possibilitats de donar respostes adequades.
També s’han centrat en fer l’anàlisi crítica de les actituds i opcions personals de la vida quotidiana,
per prendre consciència del “què i com” del propi viure, i, al mateix temps, explorar accions, vies de
canvi i transformació que siguin coherents amb la saviesa de les diferents tradicions religioses i
espirituals.
Per donar continuïtat a aquest treball, han escollit diversos dies internacionals com a propostes per
a la meditació, de manera que durant la setmana en que s’escau un dia internacional determinat
cadascú pugui orientar la seva meditació personal cap al tema a què aquell dia està dedicat.
Alguns dels dies escollits són: 8/III, Dia de les dones; 22/III, Dia mundial de l’aigua; 24/IV, Dia
mundial de la conscienciació; 21 i 22 /V, Dia mundial de la diversitat cultural per al diàleg i el
desenvolupament i Dia mundial de la diversitat biològica; 5/V, Dia mundial del medi ambient; 21/IX,
Dia Internacional de la PAU; 17/X, Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa.
En motiu de la celebració del desè aniversari de la creació del grup, els seus membres estan fent un
recull de tots els materials que han anat generant al llarg d’aquests anys. Posteriorment valoraran
l’ús que es pot donar a aquest material. També s’està pensant en organitzar algun tipus d’acte per a
celebrar aquest aniversari, com podria ser el compartir el treball del grup amb altres persones i
agrair el camí recorregut. L’activitat celebrativa inicial fou la trobada/taller del dia 8 de juny en ocasió
de la visita a Barcelona de la mestra budista nord-americana Karma Lekshe Tsomo, fundadora del
moviment Sakyadhita (Associació Internacional de Dones Budistes).
Aquest és un grup molt cohesionat i amb bons lligams d’amistat. Es reuneixen mensualment a la
seu de Brahma Kumaris i fan una trobada trimestral de tota una jornada de convivència.
Calendari de les reunions: s’han reunit els tercers dijous de cada mes.
2.3 Grup de Pau i Diversitat
Aquest grup està constituït per persones que pertanyen a les tradicions budistes: sakya tashi ling i
sokka gakkai; catòlica, església cristiana essènia, paganismes nòrdic i druídi-cèltic, fe bahà’í i una
persona de creences humanistes (Ateus de Catalunya).
L’objectiu principal de les reunions del 2013 ha estat el treball per afavorir la transformació i
enriquiment personal dels membres que formen el grup a través del coneixement i el respecte mutu.
A partir dels textos fonamentals de la Constitució de la UNESCO han consolidat el treball iniciat el
2012 de recerca dels aspectes coincidents i comuns de les creences dels membres que formen part
del grup, i han finalitzat la reflexió sobre el sentit que té per a cadascun d’ells realitats tals com la
pau, el diàleg i la dignitat de la vida humana.
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El grup, després de 9 anys de trobar-se per dur a terme una tasca de reflexió i aprofundiment
interreligiós, està en aquests moments en una fase de canvi. Considera que, tot i que li cal una
estructuració interna i el replantejament d’alguns dels elements que el configuren, està prou
consolidat per passar a tenir un altre tipus de dinàmica que l’ajudi a projectar-se, d’una manera més
activa, en tasques concretes a favor de la pau i la diversitat.
Calendari de les reunions: s’han reunit els tercers dijous de cada mes.
2.4 Grup de Sostenibilitat
El grup està format per 9 persones de cinc tradicions religioses distintes. Disposa d’una pàgina a
Facebook, que té per objectiu difondre les seves recerques i activitats. L'adreça de la pàgina és
http://www.facebook.com/profile.php?id=10000107371601.
Donat que quatre membres del grup viuen de fora de Barcelona, estan fent gestions perquè en el
2014 alguna de les reunions la puguin fer per videoconferència.
En el 2013 han focalitzat la tasca en tres activitats principals:
1.Acabar el vídeo, iniciat el 2012 sobre “LES VISIONS SAGRADES DE L’AIGUA” en els rituals de
les distintes tradicions religioses.
Objectiu del projecte
Potenciar la consciència ecològica de les comunitats religioses i divulgar la visió sagrada de l’aigua
per tal de contribuir a la seva preservació.
Aquest projecte ha implicat la realització d'entrevistes als responsables de les diferents comunitats
religioses de Barcelona i la filmació dels seus rituals amb aigua. Tots els membres del grup hi han
participat d’una manera o altra.
S’ha valorat molt positivament, tant en l'àmbit interreligiós com en el laic, l’oportunitat de poder
conèixer les visions sagrades de l’aigua, donat que no hi ha constància de l'existència d'un projecte
semblant.
A començaments del 2014, tenen previst organitzar una taula rodona en la que hi seran convidats
els mitjans de comunicació, per presentar el DVD.
2. Continuar aprofundint en el treball de recerca sobre “LES TRADICIONS RELIGIOSES I EL 7è
OBJECTIU DEL MIL·LENNI:“GARANTIR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL”
Objectiu del treball
Difondre i conscienciar la ciutadania sobre aquest objectiu del mil·lenni, vist des de l’angle de
l’espiritualitat individual i col·lectiva i fer una recerca de les iniciatives ambientals que duen a terme
algunes religions. Els resultats d’aquest treball els van penjant al bloc que té obert el grup a la web
de l’AUDIR.
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El grup de sostenibilitat va considerar oportú treballar aquesta línia d’actuació a tall de
conscienciació i recordatori permanent, atesa la gran importància que té per al futur de la nostra
existència i de la vida en el planeta terra. Per aquest motiu, decidiren optar per aprofundir en el tema
de la sostenibilitat ambiental des d’una profunda relació amb l’objectiu 7é del Mil·lenni.
Metodologia de treball
Contacten via e.mails amb diferents comunitats religioses per obtenir informació sobre si aquestes
tenen projectes ambientals en curs, amb l’objectiu de recollir les màximes iniciatives possibles i
difondre l'esforç i el compromís que tenen les religions respecte al medi ambient i fer possible que
aquest compromís s’estengui a d’altres grups.
3. DONAR CONTINUÏTAT A LA PRESÈNCIA DE LA PÀGINA FACEBOOK del grup, amb l’objectiu
de difondre les seves recerques.
A aquest efecte han creat un bloc ( http://audirsostenibilitat.blogspot.com.es/) i han enviat la carta de
presentació a unes cinc mil adreces electròniques.
Calendari de les reunions: un dilluns al mes, de les 18:30 a les 20h
2.5 Grup Abrahàmic
El grup Abrahàmic va començar a configurar-se el març de 2009 com a un grup format per les tres
tradicions del Llibre, enguany està format per 14 persones de les tradicions musulmana, ortodoxa
sèrbia, protestant, catòlica, jueva, budista i de l’Església de la Unificació. Tenen una freqüència de
reunions mensual.
Pel que fa a la dinàmica de les seves trobades al llarg de 2013, primer dedicaren un temps per
reflexionar i dialogar sobre el punts en comú que copsaven en diversos textos de distintes tradicions
religioses. Després començaren l’estudi, exposicions i posterior diàleg sobre el tema de la
LLIBERTAT I L' ALLIBERAMENT partint de textos fonamentals de diverses tradicions religioses.
Aquestes presentacions i diàlegs els permeté compartir interessants experiències personals
d'alliberament, en les que hi jugava la pròpia fe. En el tractament del tema de l’alliberament,
s’ajudaren de l’anàlisi del llibre del Petit Príncep de Saint Exupéry, amb una metodologia més
experiencial que no pas discursiva.
Com a tasques ja finalitzades enguany, cal citar-ne dues d’especial relleu: l’elaboració del document
sobre “LES ARRELS ABRAHÀMIQUES”, del que n'han publicat un extracte a la revista Dialogal, i la
confecció d’un vídeo sobre el document titulat “EL LLEGAT ABRAHÀMIC VIST PER LES
TRADICIONS RELIGIOSES QUE SE’N RECLAMEN HEREVES. QUÈ SIGNIFICA PER
NOSALTRES, SER FILLS D’ABRAHAM?”.
Calendari de reunions: s’ha reunit cada mes i mig, aproximadament, sense data fixa.
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2.6.Grup de Blanes
El grup està format per membres significatius de les tres comunitats locals majoritàries (catòlics,
musulmans -magrebins i sud-saharians- i protestants).
Els continguts de les seves trobades giren entorn de la seva relació d'amistat i coneixement de
l'altre, com a exemple de bona convivència i eina preventiva de conflictes socials. El Grup existeix
des del 2006, com a resultat del programa de sensibilització sobre la diversitat religiosa de Blanes.
A més dels membres regulars del grup, han participat en les reunions, de manera esporàdica,
blanencs budistes, testimonis de Jehovà i bahá'ís.
Malgrat que el grup tenia una periodicitat de reunions bimensual, reunint-se habitualment a les seus
de les diferents comunitats, aquest darrer any s’han fet diversos contactes per reprendre les
reunions però la manca de recursos de l’Ajuntament i la impossibilitat de l’Associació de cobrir
despeses mínimes, han fet que el grup, sense dissoldre’s, s’hagi mantingut amb stand by.
Mentrestant s’han fet gestions, de moment no reeixides, amb entitats financeres i amb empreses
locals per trobar un finançament complementari alternatiu que garanteixi la sostenibilitat de la
iniciativa.
2.7 Grup de Diàleg de Dones de Badalona
El grup de “Dones i creences i conviccions a Badalona” aglutina un grup de dones de diverses
tradicions religioses presents a la ciutat amb l’objectiu de originar un espai permanent de reflexió i
coneixement de les diverses creences i conviccions, i de diàleg entorn de qüestions o reptes
compartits i de cultiu de bones relacions interpersonals.
Tot i que en principi la participació en aquests grups es la títol personal, diverses comunitats van
nomenar directament uns persones per a participar de forma regular en els encontres del grup de
diàleg, com és el cas de les mormons, les esglésies baptistes i les adventistes.
Aquest any només s’han reunit un cop per preparar plegades la presentació de la seva experiència i
de la diversitat religiosa local en un institut local, a les classes de segon d’ESO.
Així mateix, s’ha mantingut la xarxa interna d’acompanyament entre alguns membres del grup
(trucades, encontres fora de les reunions, etc.), de manera que s’ha creat una xarxa d’amistats i
s’han reforçat els lligams interpersonals mes enllà de les diferencies de credos. El grup s’ està
consolidant i s’està fent mes divers.
El grup s’està replantejant el seu futur i la seva viabilitat futura.
2.8 Grup de Diàleg Interreligiós de Badalona
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Aquest grup no s’ha reunit aquest any. De moment no s’ha dissolt. L’Associació està fent un procés
per identificar i seleccionar un animador-coordinador així com un finançament mínim que garanteixi
la seva sostenibilitat.
El 2011 aquest grup, com el grup de dones, va haver de ser rescatat per l’Associació UNESCO per
el Diàleg Interreligiós, per causa del cessament de la col·laboració econòmica de l’ajuntament de
Badalona amb el Centre UNESCO de Catalunya. En aquest grup hi ha confluït participants de
tradicions diverses tals com els adventistes, catòlics, evangèlics, mormons, musulmans, sikh,
testimonis de Jehovà.
Tenint en compte les necessitats del lloc, Sant Roc a Badalona Sud, l’Associació es resisteix a
tancar la iniciativa i està en procés de recerca de nou finançament.
2.9. Taula de diàleg interreligiós de Salt
Va néixer a través del projecte que l’Ajuntament de Salt va suggerir per tal d’evitar conflictes
després del tancament d’una de les seves mesquites, el febrer del 2008. De tot el ventall de
possibilitats que es van proposar, l’Ajuntament va rebutjar fer el mapa de llocs de culte perquè la
seva pretensió era crear un espai ecumènic, multireligiós i multicultural.
El primer contacte es va realitzar el 28 de maig del 2008 i després d’un treball de camp per conèixer
la realitat de Salt, es va valorar de posar en marxar la Taula de Diàleg per mantenir un ritme més
reglat.
La primera trobada del Grup de Diàleg Interreligiós es va fer el 26 de febrer del 2009 i, fins al dia
d’avui, han realitzat vint-i-sis trobades amb una assistència mitjana d’unes deu persones.
A Salt, malgrat la diversitat, no existeixen massa tradicions religioses, només la cristiana, la
musulmana i la Sikh. Evidentment aquestes tradicions tenen les seves branques i per tant existeixen
diferents comunitats. De la tradició cristiana hi ha catòlics, representats per dues parròquies,
evangèlics representant diverses branques tals com l’Assemblea de Déu, Filadèlfia i els africans
segons les seves nacionalitats. Últimament hem incorporat un membre de la Fe Bahaí.
Els musulmans, que són els que potser representen el nombre més significatiu de fidels, s’agrupen
en tres oratoris i un centre cultural. El centre cultural i un oratori són majoritàriament de caire més
salafista, tots ells marroquins, un altre oratori rep en gran nombre els que agrupen tots els
subsaharians, i l’altre, més minoritari, el regenten els sufís d’attijania. També hi ha dues comunitats
més sense local propi, però són comunitats molt reduïdes, com són els sufís d’alawiya i els de
muridia.
La comunitat Sikh tot i no ser una comunitat molt nombrosa, uns dos-cents cinquanta membres, és
una de les comunitats més vives i riques d’iniciatives i això fa que en molts dels seus actes apleguin
gent de la comarca i arribin a superar els cinc-cents.
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La participació del grup és molt variada, des dels rectors de les diferents parròquies passant pels
pastors d’algunes comunitats, fins els líders d’algunes associacions. També assisteixen a la Taula
interreligiosa representants assignats per algunes comunitats.
Tenen una freqüència de trobades de cada mes i mig, que han fet des d’un lloc estable fins passar
per totes les seus de les diferents comunitats. Actualment han retornat a un lloc fixa per problemes
logístics i puntualment fan visites a llocs on se’ls demana.
La dinàmica que duen a terme és la de coneixença entre els membres i la de les tradicions que
aquests representen. Sempre han intentat aprofundir en el significat religiós de les coses, però
malauradament s’han vist obligats a anar a remolc de les circumstàncies que han viscut a cada
moment. Han passat per moments de gran tensió i també de gran expectació sobretot pel que fa als
llocs de culte.
El 14 de novembre de 2013 l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós impartí una sessió de
formació a la que hi assistiren els membres del grup de diàleg, tots els líders religiosos de Salt i
algunes persones de l’ajuntament. El tema que es tractà fou “Diàleg intercultural, diversitat cultural i
les cultures com a factor de cohesió social”. La sessió va ser impartida per Francesc Torradeflot.
El 19 de desembre de 2013 l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós impartí una sessió de
formació adreçada a immigrants d’origen magribí, subsaharià i llatinoamericà sobre la construcció i
deconstrucció de prejudicis i la cohesió social. La sessió va ser impartida per Elisabeth Lheure.

3. III TROBADA DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS/INTRARELIGIÓS DE JOVES A
CATALUNYA
Conscients del paper essencial que avui tenen els joves en la construcció present i futura de la
nostra societat i que a Catalunya hi ha molt poques iniciatives per als joves en l’àmbit del diàleg
interreligiós, l’AUDIR ha cregut oportú obrir un espai per al diàleg amb els joves, a fi d’oferir canals
d’expressió a la seva creativitat i capacitat d’encontre amb el diferent.
Descripció de la trobada
La Trobada pretén consolidar i enfortir el diàleg interreligiós de joves a Catalunya amb l’organització
d’una jornada d’un dia -el 15 de desembre de 2013-, dirigida a joves actius en diferents comunitats
religioses de Catalunya, especialment les vinculades amb realitats socialment més desateses. Es
tracta d’un projecte de llarg recorregut, a llarg termini, amb una clara voluntat d’avançar cap a
desenvolupaments posteriors més ambiciosos, si es disposen dels recursos econòmics
imprescindibles. L’horitzó seria consolidar poc a poc les trobades presencials i desenvolupar d’una
manera efectiva la xarxa virtual a través d’eines com ara, per exemple, Facebook i Twitter, acollint,
si és possible, altres trobades formatives més extenses i intrareligioses, específicament dirigides als
joves musulmans.
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Realitzada la trobada el 15 de desembre, amb alguns dels/de les joves de diferents tradicions
religioses o creences que van participar a la jornada del 15 de desembre del 2012 i amb noves
incorporacions, intentant garantir una major presència de joves musulmans entre els joves de les
diferents tradicions religioses. En aquesta trobada varem parlar sobre la campanya “Talking back to
hate” de la United Religions Initiative (http://www.uri.org/talking_back_to_hate).
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Fases de preparació per a la trobada del 2013
a) Contactar i fer reunions amb responsables i autoritats de comunitats que no van participar a
les anteriors trobades per donar a conèixer les experiències de les anteriors jornades,
explicar la continuació del projecte i buscar l’ampliació de la diversitat religiosa dels
participants. Prestar una atenció especial a la garantia de compromís i seguiment després
de la Trobada durant tot l’any.
b) Recopilació i elaboració dels materials de suport de les trobades.
c) Proposar que els/les joves preparin una activitat sobre persones de les seves comunitats
que han tingut o tenen un valor com a referents comunitaris en temes de tolerància,
reconeixement de la diversitat i cultura de pau, dins del marc de la campanya oberta pel
Manifest de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, “El diàleg interreligiós com a
desactivació de les dinàmiques de l’odi” i que va ser oficialment presentat a la presidència
del Parlament català el dimecres 10 de juliol de 2013.
d) Fer un seguiment a través de la xarxes virtuals de l’elaboració dels materials, de la
preparació de la Jornada, de la seva celebració i de les activitats que se’n puguin deduir,
garantit la participació i implicació dels joves en tot el procés..
e) Celebració de la jornada.
f) Elaboració de l’informe corresponent a la trobada interreligiosa (resum i propostes de futur
per a les jornades del 2014).
g) Concretar una nova data per trobar-se al mes de març, que garanteixi el seguiment i
desenvolupament de la iniciativa.
h) Avaluació general del projecte amb els patrocinadors i propostes per al 2014.
Objectius de la trobada








Continuar creant relacions, coneixements mutus, generació de confiança mútua i, si és
possible, accions conjuntes entre joves de diferents tradicions religioses i creences.
Continuar el procés d’empoderament dels i de les joves perquè siguin persones claus en la
transmissió de valors de tolerància i respecte de la diversitat religiosa i de creences, així
com a desactivadors de prejudicis i d’estereotips a més d’agents de prevenció de
radicalització.
Evidenciar i divulgar bones pràctiques locals i internacionals relacionades amb la cultura del
diàleg i el respecte per la diversitat religiosa i de creences.
Promoure l’ús de les noves tecnologies amb la finalitat de fomentar el diàleg interreligiós i
les accions i compromisos socials de tolerància que se’n puguin deduir.
Donar eines als i a les joves perquè desenvolupin una consciència cap a les actituds de
tolerància i intolerància cap a la diversitat religiosa i de creença.
Donar possibilitat als joves catalans per conèixer altres experiències de diàleg interreligiós
als Estats Units.

Guió i dinàmica de la trobada interreligiosa del 15 de desembre 2013
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Una jornada sencera amb dinar inclòs on es preveu la participació d’uns 20 joves aproximadament.











Acollida i lliurament de material
Breu presentació de l’informe final de la trobada anterior
Dinàmica per trencar el gel amb petites presentacions de cada tradició religiosa o
espiritual.
Presentació de la campanya Talking back to hate de la URI i de la campanya “El diàleg
interreligiós com a desactivació de les dinàmiques de l’odi” (Xarxa Catalana d’Entitats
de Diàleg Interreligiós”
Dinar plegats
Dinàmica – taller sobre eines per combatre estereotips i prejudicis (Elisabet Lheure,
AUDIR/URI)
Brain Storming orientat sobre com divulgar i desenvolupar les campanyes localment
(barri, ciutat, etc.)
Presentació i llançament de la xarxa de comunicació de les Jornades
Proposta per la propera trobada interreligiosa del 2014
Cloenda

4. TROBADA GENERAL DELS GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
Els sis grups de diàleg interreligiós d’AUDIR tenen una trobada general anual, normalment una
matinal de dissabte, per a compartir els seus projectes i bones pràctiques, tenir una sessió de
formació en temes interreligiosos i refermar el diàleg i la convivència entre ells.
La trobada general de 2013 tindrà un format diferent, doncs s’ha programat una sortida d’una
jornada sencera
Dissabte, 14 de desembre, al Parc de Collserola, es citen tots els grups de diàleg interreligiós
d’AUDIR –obert també a la participació de familiars i amics interessats en el diàleg interreligiós- per
a tenir un espai de formació-reflexió, silenci, diàleg i convivència.
La jornada, que ha estat preparada curosament pel grup de sostenibilitat, té el següent horari:







10.30 h Trobada a l'andana del Baixador de Vallvidrera (FFCC)
11 h Passeig meditatiu guiat
12 h Posada en comú de l'experiència
12.30 h Visita a l'exposició del Centre d'Informació del Parc
13 h Intercanvi d'informacions dels grups
14 h Dinar de carmanyola
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5. TROBADA DE COORDINADORS DELS GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
Cadascun dels grups de diàleg interreligiós de l’AUDIR té assignat un coordinador/a. Les seves
funcions són les convocar, fer actes de les reunions - sempre que sigui necessari- i de mantenir viva
la dinàmica de les reunions així com fer de pont entre el grup i l’Associació UNESCO per tal de
mantenir vives les línies essencials de l’Associació, com són el diàleg, l’escolta, el respecte,
l’acolliment i el treball a favor d’una cultura per la pau.
Aquests coordinadors es reuneixen amb el director de l’AUDIR i la responsable general dels grups ,
dues vegades a l’any –octubre i juny- per a programar i avaluar.
El 29 d’ octubre, els coordinadors dels grups de diàleg Interreligiós d’AUDIR, tingueren la reunió
anual de treball, amb objectiu d’avaluar el curs 2013, analitzar la situació dels grups i programar
conjuntament les línies fonamental de 2014.

6. LA PÀGINA WEB, www.audir.org
El lloc web d’AUDIR s’ha convertit en un element imprescindible per a la difusió de l’activitat de
l’associació i és, en l’actualitat, un recurs de referència internacional pel que fa al Diàleg
Interreligiós.
Tenim un fons documental amb 160 documents d’interès divers, classificats segons diferents
temàtiques. Dins el fons es poden trobar les darreres publicacions de referència de l’AUDIR, que
són de divulgació gratuïta.
Accés als cinc mapes de la Diversitat de creences i conviccions dels Ajuntaments de Badalona,
Blanes, Sabadell, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
Espai per activitats i grups de la Xarxa catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.
A web tenim registrats 170 enllaços d’interès, dividits en 23 categories.

7. CONTACTES I ACTIVITATS AMB DISTINTES COMUNITATS RELIGIOSES
L'associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós al llarg de 2013 ha continuat en la línia de
desenvolupar un seguit de contactes regulars per a mantenir i generar confiança amb representants
oficials de les institucions religioses més significatives de Catalunya. Aquests contactes, en la
majoria dels casos, sota el format de reunions bilaterals o/i àpats compartits, han servit per
presentar i explicar les iniciatives, projectes, activitats i publicacions de l’associació, per generar
confiança i explorar possibles vies de col·laboració.
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Des de l’Associació s’ha procurat cultivar les relacions amb creients significatius 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
intrarreligiós.
S’han mantingut també relacions amb representants de conviccions no religioses en vistes a
procurar la seva predisposició i participació en un diàleg interconviccional cada cop més necessari.
La UNESCO ens demana cada cop més de treballar el diàleg entre no creients i creients, raó per la
qual interessa mantenir, i si és possible intensificar, els ponts que durant aquests anys s’han anat
teixint entre creences i conviccions no religioses.
Aquest 2013 hem tingut dificultat en continuar el suport i la coordinació del Grup de Diàleg
Interreligiós de Sant Roc, de Badalona, amb la participació de representants de les comunitats
cristiana catòlica (parròquia de Sant Roc i escola Lestonnac), musulmana (comunitat paquistanesa
vinculada al centre Islàmic Camí de la Pau i magrebina Bilal) i comunitat ravidassia (escissió de la
comunitat sikh), amb participació puntual de Testimonis de Jehovà i de Mormons. El grup no s’ha
reunit presencialment. El treball del Grup de Diàleg Interreligiós de Sant Roc s’orienta cap a la
millora de la convivència al barri, especialment en aquests moments en què l’actitud del govern
municipal és de clara hostilitat envers la diversitat religiosa perquè la identifica injustament amb el
fenomen immigratori i els conflictes de convivència veïnal. En aquest sentit s’ha perdut tota mena de
suport econòmic municipal en la tasca de manteniment del grup de diàleg de Sant Roc. Malgrat tot i
mentre ens sigui possible, ara més que mai creiem que hem de continuar treballant per la
convivència en aquest barri on hi ha una gran diversitat religiosa. Estem explorant les formes que
puguin garantir la viabilitat i la sostenibilitat del nostre compromís.

8. IRU (Iniciativa de les Religions Unides) I LA SEVA CAMPANYA “TALKING
BACK TO HATE”
Descripció de la URI
Fundada oficialment l’any 2000 a Pittsburg, aglutina 525 entitats de diàleg interreligiós d’arreu del
món, essent així l’organització interreligiosa internacional més dinàmica. És una xarxa de iniciatives
interreligioses de base que treballen a favor de la “cooperació interreligiosa quotidiana i permanent
per acabar amb la violència per motius religiosos i crear cultures de pau, justícia y sanació per a la
Terra i tots els éssers vius” (Charter). En aquest sentit, dóna una especial significació i importància
al paper de la dona.
Des del 2006, l’AUDIR, en la persona d’Elisabeth Lheure, forma part del Consell Executiu de la
Iniciativa de les Religions Unides a Europa (amb seu a Brussel·les) i, des de desembre de 2008, del
Consell Global de la IRU amb seu a San Francisco.
D’entre les tasques que ha dut a terme al llarg de 2013, cal posar de relleu :
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L’assistència a les trobades de la Junta Europea (fins a aquesta data, 2 reunions presencials i 4
reunions via conferencia telefònica o via skype);
El seguiment de quatre organitzacions de diàleg interreligiós a Europa (“Religious Forum” de la
ciutat d’Helsinki, “BRIDGE” de la ciutat de Roma en Itàlia, “Pacific Teams”, en França, “GUNE”,
País Basc), i en el mes de setembre 2012 va fer una trobada amb els membres de ADIM de
Madrid.
La participació en el procés de selecció del nou Director Executiu de la IRU (membre del comitè
de selecció).
La presentació d’un taller de 2 dies sobre “Superar els prejudicis religiosos”, maig de 2013 a
Technische Universität de la ciutat de Dresden (Alemanya).
Ha col·laborat amb el butlletí informatiu de la URI-Europa “URI Europe Dialogue Letter” del qual
es fa difusió a través de la xarxa i té uns 300 receptors.

Actualment, la IRU té un gran interès en implementar distints programes d’un any de durada
destinats a joves, tant de Barcelona com de Madrid, amb diferents fons de finançament -per
exemple la Fundació Open Society-. Per altre banda, l’Ambaixada d’EEUU a Madrid ha demanat a
la IRU de presentar un projecte conjunt amb AUDIR per a unes activitats a les ciutats de Ceuta i
Melilla. Són processos molt llargs, però malgrat tot, esperem que poder dur a terme algun d’aquests
projectes.
La campanya “Talking back to hate” usa històries de referència per prevenir la incitació a l’odi i la
discriminació religiosa i conviccional. Es cerca un diàleg positiu i proactiu, així com una acció
cooperativa. S’ofereixen també recursos per ajudar les escoles, comunitats i grups religiosos per
lluitar contra la incitació a l’odi i els prejudicis i estereotips que alimenten la discriminació.

9. JORNADES DE FORMACIÓ, TROBADES I REUNIONS
L’AUDIR treballa per la sensibilització i l’educació de la nostra societat, una societat democràtica,
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 convivència i la cohesió social
així com la creativitat i imaginació necessàries per abordar i viure amb sentit en una societat del
coneixement cada cop més desenvolupada.
Per aquest motiu oferim una formació contínua a través de cursos, xerrades, seminaris, mòduls
formatius a demanda (ad hoc). Tenim com a objectiu prioritari la formació. No es tracta només de
sensibilitzar l’opinió pública, que també, sinó sobretot d’oferir eines per al coneixement, la gestió i la
transformació d’una societat per tal de facilitar que esdevingui realment plural, democràtica i
inspirada en els drets humans, des de la 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 monogràfics, o integrats en un marc
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més ample, sobre diversitat religiosa, diàleg interreligiós, mediació interreligiosa de conflictes i
prevenció de la radicalització religiosa o conviccional.
La nostra voluntat és conjuminar, relacionar, fer concordar, la reflexió teòrica internacional 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 participant com a
educadors, en cursos organitzats per universitats, centres culturals i/o d’estudis o administracions a
Catalunya, a l’estat –sobretot a Madrid- i internacionalment (Bòsnia, Alemanya, etc.).
En tant que elaboradors i productors de materials educatius en els diferents àmbits temàtics que són
objecte de les formacions, acostumem a oferir-los i utilitzar-los, d’una manera pedagògica, per a les
nostres formacions, completant-los amb materials provinents dels millors experts internacionalment
acreditats.
En aquesta línia, l’activitat d’AUDIR dels mesos de gener a desembre de 2013 ha consistit en:
Gener



17, per al Centre cultural Garbí, curs anual de formació entorn el tema “Rutes
Espirituals”. Visita a la Tariqa Nqshbandi (Islam Sufi) i trobada amb Abdelwadud
Sabaté

Febrer
 5 de febrer, atenció als estudiants de l’Escola de Mitjans Audiovisuals per
documentar treballs de finals de carrera.
 6 d febrer, un curs al Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa del Parc Sanitari de
Sant Joan de Déu, en les XI Jornades d’Atenció Espiritual i Religiosa sota
l’epígraf “Religions i conviccions saludables”.
 11, ponència sobre "Les diferents cultures i religions davant la mort i la posició
de les religions davant la donació d’òrgans al Curs de Donació i
Trasplantaments d’òrgans, organitzat pel Departament de Transplantaments
d’òrgans de l'Hospital Vall d'Hebron,
 12 de febrer, visita al temple hindú amb els alumnes de l’Escola Pia de
Barcelona (12 de febrer).
 13, 20 i 26, curs de Escola d’infermeria de Sant Joan de Déu, postgrau sobre
Religions i conviccions saludables (14 hores presencials i 9 hores virtuals),
sobre budisme, islam i ateisme.
 18, reunió amb Eloi Moya, sociòleg de la religió.
 19 de febrer, entrevista amb la sra. Cristine Maag (Analista del Departament
d’Estat dels Estats Units – Lluita anti extremistes).
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21, per al Centre cultural Garbí, curs de formació entorn el tema “Rutes
Espirituals”, amb la visita a la Església Ortodoxa Russa i trobada amb el Pare
Serafin.
22 de febrer, entrevista amb el rector de la Universidad Pontificia de Comillas
(Madrid)
26 de febrer, entrevista amb la Sra. Francina Vila, regidora de Dona i Drets
Civils de Barcelona.
1, reunió amb els responsables de la Xarxa Basca de DI. Joseba Ossa i Joxé
Arregui, per a gestionar el projecte de la revista digital on line Dialogales.
5 de març, trobada amb Marian Burchardt, investigador (senior research fellow)
en el Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity in
Göttingen/Alemania en castellà.
17 al 19 de març, participació al Foro Social d’Alacant.
21, per al Centre cultural Garbí, curs anual de formació entorn el tema “Rutes
Espirituals”, amb la visita a la comunitat Copta de Barcelona.
8, ponència sobre Llibertat religiosa i diàleg al Seminari sobre Drets Humans VII,
edició de l’Escola Diplomàtica de l’Oficina de “Derechos Humanos del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación”.
27, reunió amb el Sr. García Clavel, Director General d’Afers Religiosos.
27, xerrada al curs organitzat pels Serveis Funeraris –Memora, sobre Mort a les
religions i sobre Mort a l’Islam 4 de juny).
30, reunió Avi Astor (Interdisciplinary Research Group on Immigration. GRITIM).
17, 18 i 19, participació al III Foro Social de Èticas i Espiritualidades d’Alacant,
amb un taller sobre “Deconstrucción de los prejuicios de carácter religioso”.

4, conferencia al Serveis Funeraris –Memora, sobre Mort a les religions l’Islam
8, reunió amb Karma Lekse Tsomo.
26, reunió amb responsables del serveis funeraris i Memora.
Del 2 al 5, curs de 25 h sobre diversitat religiosa a la Universitat Politècnica de
Vilanova i la Geltrú.
10, Presentació del manifest de la Xarxa Catalana a la presidenta del Parlament
Català, Sra. Núria de Gispert.

Novembre
 7, reunió amb el Sr. García Clavel, Director General d’Afers Religiosos.
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Del 15 al 17, reunions i contactes amb diversos grups de diàleg interreligiós a
París (Coexister i Forum 104- Jean Côme Renaudin).
Del 18 al 20, trobada internacional KAICID, Viena.
21, jornada de formació al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
25, reunió, amb Josep Miquel García, dels Testimonis de Jehovah.

Desembre
 3, reunió amb representants del escolapis pel projecte dels pòsters de culte.
 4, sessió de treball “El rol de les comunitats musulmanes en l’esfera pública dels
EEUU, al Consolat general del EEUU.
 10, acte de representació a Lleida.
 12, presentació de la Guia de la Salut a Madrid.
 16, xerrada sobre el diàleg interreligiós a l’Aula Universitària de la gent Gran, de
la Institució Cultural del CIC.
 20, xerrades al curs d’infermeria de Sant Joan de Déu.
 25, participació en el Global Forum del KAIICID (King Abdullah Bin Abdulaziz
International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue) Dialogue
Center) a Viena, organitzant un taller sobre prejudicis i estereotips i diversitat
religiosa.
A través de la nostra web i de la nostra ampla llista de distribució, ens hem fet ressò puntualment de
l’oferta formativa en els eixos temàtics de la llibertat religiosa, la diversitat religiosa, el diàleg
interreligiós i la relació entre religions i drets humans, tant en l’àmbit nacional, com estatal i
internacional, en els seus diversos formats (conferències, seminaris, cursos, congressos, màsters,
postgraus, etc.).
9.1. Celebració de l’Assemblea General anual de socis de l’AUDIR
L’assemblea general de l’AUDIR és l’òrgan sobirà de l’Associació, els seus membres en formen part
per dret propi i irrenunciable.
Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen, per
majoria, els assumptes que són de la seva competència.
Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els
qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
L'Assemblea General de socis de l’AUDIR s’ha reunit en sessió ordinària el dimarts, 11 de juny de
2013, de les 18:30 a les 20h. a la nova seu c/ Lledó, 11.
9.2. Junta d’AUDIR
La Junta de l’AUDIR està formada per 8 persones que pertanyen a sis tradicions religioses distintes.
És un òrgan que administra i representa l'Associació. Està constituïda pel president, vicepresidenta,
secretari, tresorer i 6 vocals i es reuneix dues vegades a l’any.
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L'elecció d’aquests membres, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General,
càrrecs que exerceixen per un període de quatre anys.
El 2013 s’ha reunit el 16 d’abril i el 15 d’octubre, de les 18:30 a les 21:30h per a tractar les qüestions
prioritàries i necessàries per a la bona marxa de l’Associació.
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10. XARXA CATALANA D’ENTITATS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
La Xarxa Catalana, creada per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, aplega les
iniciatives de dinou entitats i grups interreligiosos estables a diverses ciutats del Principat, Mallorca,
València, Alacant, Rosselló i Andorra.
A escala internacional, està connectada amb la “Xarxa de Ciutats Associades al Consell del
Parlament de les Religions del Món”.
Des dels inicis de la Xarxa, l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós n’ha assumit, per
consens, coordinació i gestió, servei des d’on impulsa i promou la constitució i consolidació de nous
grups o plataformes interreligioses que afavoreixin la comunicació, l’intercanvi d’informació, de
bones pràctiques i d’ofertes de formació en el diàleg interreligiós.
La Xarxa al llarg de 2013 ha celebrat:




Una reunió plenària dels representants de tots els grups o entitats membres, dissabte,
23 de novembre. Els anys que es convoca el Parlament Català de les Religions té lloc
una reunió plenària extraordinària amb la finalitat de preparar l’esdeveniment.
Una reunió de la Comissió Permanent, formada per cinc membres, que es reuniren el
23 d’octubre, per a tractar les qüestions més immediates i preparar la reunió plenària.
La Jornada Interreligiosa bianual del 6 d’abril
 El tema central entorn el qual girà tot el dia fou: “El diàleg com a desactivació de les
dinàmiques de l’odi”.
 Els materials de reflexió previs a la Jornada i la metodologia de treball foren elaborats
per la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana, en les sessions de treball del 12 de
desembre de 2012, 13 de febrer i 26 de març de 2012.
 Aquest material (que tot seguit citem) es féu arribar només als membres dels grups i
entitats de la Xarxa Catalana amb l’objectiu de que el treballessin durant tres reunions
de grup.
 El text que correspon a les pàgines 17 a 59 (bloc primer) del llibre “Les
Identitats que Maten” d’Amin Maalouf. Text que era de lectura indispensable,
perquè és el que hauria d’ il·luminar el diàleg dels grups i posteriorment el
treball de les 3 fitxes.
 Tres fitxes per a treballar a les reunions del grup, a fi de poder aprofundir el
tema i posteriors aportacions.
 Uns materials de lectura complementaris: l’informe CDH de les Nacions Unides i
els textos fonamentals per combatre la incitació a l‘odi basada en la religió.
 Després que els grups hagueren reflexionat i emplenat degudament les fitxes amb els
resums del seus diàlegs, les enviaren a la coordinació de la Xarxa, la qual en feu un
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buidat i una posterior síntesi, que esdevingué el material base per l’elaboració del
manifest que havia de ser l'eix central del treball del 6 d’abril.
 El Manifest “El diàleg interreligiós com a desactivació de les dinàmiques de l’odi”
Vol ser una modesta però decidida resposta a una creixent presència de les subtils
dinàmiques de l’odi a la nostra societat. És el resultat d’un generós treball de la
Comissió de Formació de la Xarxa i de cadascun dels grups i persones de les entitats
membres que, després de llegir els materials, els han debateren, contrastaren amb les
realitats envoltants i, finalment, compartiren les seves reflexions per tal d’arribar a un
consens entre totes les entitats. El manifest és fruit d’aquest consens. Aquest manifest
vol servir per orientar la tasca de cadascuna de les entitats membres en el seu
compromís de construir una societat dialogal, espiritualment arrelada, cohesionada i
socialment solidària. En aquest sentit la publicació del manifest obre una campanya per
denunciar la situació i proposar accions sinèrgiques, imaginatives i creatives per
prevenir i combatre les dinàmiques de l’odi. La Xarxa Catalana vol oferir el Manifest i la
campanya a tota la societat, amb l’esperança de que el facin seu i ens ajudin a
construir plegats una cultura de pau i de diàleg que denunciï els prejudicis i estereotips
que contribueixen a generar dinàmiques de intolerància i, fins i tot, d’odi.
La presidenta del Parlament Català, la Sra. Núria de Gispert el 10 de juliol rebé en
audiència aquest cinc representants de la Xarxa Catalana que li van lliurar el manifest
A l'audiència hi assistiren el coordinador de la Xarxa i director de l'Associació UNESCO
per al Diàleg Interreligiós (Audir), Francesc Torradeflot; el president d'AUDIR, Jaume
de Marcos; el fundador i coordinador de Vivàrium Gerisena, delegat episcopal per al
diàleg interreligiós del bisbat de Girona, rector de Cadaqués i professor de la facultat
de teologia de Catalunya, Jaume Angelats; el fundador i president del grup de diàleg
interreligiós de l'Associació UNESCO de Lleida i arxipreste de Gardeny de la diòcesi de
Lleida, Jesús Sans, i la coordinadora de l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i
del grup de diàleg interreligiós d'aquesta ciutat, Eva Torres.


Un Parlament Català de les Religions cada quatre anys
Celebrat en l'àmbit territorial de llengua catalana, és una jornada oberta a la participació de
tota la ciutadania i 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.
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S’inspira en el model d’una jornada al IV Parlament de les Religions del Món celebrat a
Barcelona el 2004 en el marc del Fòrum de les Cultures. Així, doncs, combina pràctiques
religioses i espirituals, actuacions artístiques, exposicions, taules rodones, conferències i
tallers, garantint la diversitat religiosa i cultural, la qualitat i l’equilibri de gènere entre
ponents i l’originalitat i creativitat en la modalitat de presentacions de les activitats.
És convocat per la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós amb la coordinació de
l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Cada edició gira entorn d’un tema central i
es celebra a un lloc diferent de la geografia catalana.
Les edicions dels Parlaments Catalans han estat a Barcelona el 29 de maig de 2005,
Manresa el 28 de maig de 2006, Alacant 12 i 13 de maig de 2007, Lleida 14 de juny de
2009, Perpinyà, 18 i 19 de juny de 2011.
L’AUDIR (com a coordinadora de la Xarxa Catalana), la comissió Permanent i la reunió
Plenària de la Xarxa estan ja fent reunions i gestions cara a la preparació del proper
Parlament Català previst pel 2015.
Moltes de les activitats que duen a terme les entitats o grups de la Xarxa són presentades i
divulgades a través dels mitjans de comunicació generals i específics, especialment a través de les
pròpies webs, de la web de l’Associació, de la revista de diàleg interreligiós Dialogal i de la revista
digital Dialogales.
10.1 La Comissió Formació Interreligiosa de la Xarxa Catalana
La Comissió de Formació de la Xarxa Catalana es va crear el 2010 amb l’objectiu de coordinar
l’intercanvi d’informació i de bones pràctiques que cada entitat ofereix de manera regular o
puntualment, així com també per a ser un element motivador i creador d’ofertes de formació
adreçades a les entitats i grups de la Xarxa sobre diversitat religiosa i diàleg interreligiós.
Coordina l’intercanvi d’informació i de bones pràctiques que cada entitat o grup de la Xarxa ofereix
de manera regular o puntualment, així com també és un element motivador i creador d’ofertes de
formació adreçades a les entitats i grups de la Xarxa sobre diversitat religiosa i diàleg interreligiós.
Al llarg del 2013 s’ha reunit en quatre ocasions per ultimar els preparatius de la Jornada
Interreligiosa, fer posterior avaluació, dissenyar els mecanismes de difusió del manifest i motivar als
grups i entitats de la Xarxa per a ser actius i creatius en la seva difusió.
En les reunions plenàries, les entitats i grups de diàleg de la Xarxa Catalana són regularment
informats dels avenços de la tasca de la Comissió de Formació, els qual es socialitzen a través de
l’espai que la Xarxa té a la web d’AUDIR i del programa dropbox.

11. EXPOSICIONS
AUDIR disposa de 3 exposicions interreligioses itinerants.
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11.1 Exposició “Mirades en Diàleg”
És una exposició itinerant per diferents poblacions catalanes, fruit del diàleg constant entre les
comunitats religioses i un equip de treball de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. La
mostra combina, en un mateix espai, un material que pretén donar a conèixer la diversitat religiosa
de Catalunya i el diàleg interreligiós per tal de transmetre un missatge harmònic i unitari.
Les religions que configuren l’exposició són el cristianisme, l’ islam, el budisme, el sikhisme, el
judaisme, la fe bahà’í, l’ hinduisme i també s’hi fa present el punt de vista humanista.
“Mirades en Diàleg”, que s’ha convertit en una exposició de referència de la diversitat religiosa,
disposa del suport d’un documental de 25 minuts amb testimonis de joves de les diverses tradicions
religioses, i existeix en 2 formats (uns panells en cartó ploma en versió catalana i en enrotllables en
tres versions català, castellà i francès.)
11.2 Exposició “Déu en la Mirada”
Amb l’exposició “Déu en la Mirada”, la foto periodista Anna Boyé ens proposa un viatge a través de
la diversitat de l’experiència religiosa i espiritual, tot fent èmfasi especial en el paper i les vivències
de les dones. Des del Japó fins a Zimbabwe, passant per Palestina, Anglaterra, l’índia, el Nepal i
Nova York, les mes de 80 fotos de la mostra ens presenten persones i contextos per als quals religió
i espiritualitat són part indestriable de la vida quotidiana.
11.3 Exposició Hans Küng "Religions del món, pau universal, ètica global"
L'exposició “Religions del món - Pau mundial – Ètica Universal” concebuda per la Fundació Ètica
Universal amb la finalitat de fer més proper el món complex de les religions, convida el visitant a
familiaritzar-se amb les creences i conviccions i a entendre el seu missatge ètic i la seva rellevància
en la nostra societat actual. En concebre aquesta exposició, els autors han volgut dissenyar una
eina de sensibilització adreçada al públic en general. El marc temàtic de l'exposició és la idea de
l'ètica global, és a dir, la recerca de valors i principis comuns en les religions.
Aquesta exposició ha estat oberta al públic del Campus Sanitari de Sant Joan de Déu els mesos de
novembre i desembre de 2013.

12. PUBLICACIONS
12.1 La guia “Atención religiosa al final de la vida. Conocimientos útiles sobre creencias y
convicciones”
Editada per la Fundació La Caixa, és una aquesta publicació que esdevé una guia interreligiosa
sobre l’acompanyament i cura dels malalts terminals.
S’està treballant en les següents projectes:
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Guía sobre las festividades religiosas en España. Editada per la Fundación Pluralismo i
Convivència.(ja està acabat i s’està maquetant)
Els Pòsters sobre llocs de culte, conjuntament amb l’Escola Pia (s’està acabant de
maquetar i es presentarà a inicis de 2014).
El Manual sobre Diversitat Religiosa i Salut, editat per “La Obra social de la Caixa”, en
fase d’elaboració.

12.2. Calendari Interreligiós de creences i conviccions 2014
L’Associació ha publica cada any un calendari de paret en català i castellà, de 16 mesos, que
enguany serà de 12 mesos i que recull les principals festes de dotze tradicions religioses diferents,
així com les celebracions civils catalanes i internacionals més importants.
Aquest calendari interreligiós vol ser una eina que ajudi a visualitzar i normalitzar la pluralitat
religiosa del nostre país i del planeta. A banda d’explicar breument totes les festes, el calendari
explora cada any una temàtica concreta que és presentada, cada mes, des de la perspectiva d’una
tradició diferent i ressegueix les festes assenyalades que marquen el cicle anual de les principals
tradicions religioses del món, així com també algunes no religioses.
Enguany el calendari desenvolupa el tema “ARQUITECTURA DEL SAGRAT – ENTRE EL CEL I LA
TERRA”. Aquest eix temàtic remarca que, arreu del món, l’arquitectura religiosa és un art que
permet organitzar un espai de trobada entre el cel i la terra, el sagrat i el profà, el diví i l’humà.
L’Associació en coordina la traducció i la revisió dels textos, per tal d’adaptar-los a la realitat del
nostre context i l’edició; en aquesta tasca, AUDIR està assessorada pels consultors de les diverses
comunitats religioses. Una revisió per part de les comunitats garanteix l’adequació dels textos a la
realitat de cada tradició al nostre país i facilita la seva identificació amb el calendari.
Aquest any el finançament del Calendari ha estat insuficient i no s’han cobert les despeses.
12.3. La revista Dialogal i la revista on line Dialogales.org
És una revista trimestral sobre religions i diàleg interreligiós, publicada per l’AUDIR i promoguda i
dirigida per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. En fa l’edició l’editorial El Ciervo 96.
Vol ser un espai per a la divulgació seriosa, la informació rellevant i la reflexió plural que ajudi a
conèixer les religions i les seves tradicions, apropi al lector allò que aquestes comparteixen entre
elles, miri de transmetre amb fidelitat com les tradicions religioses veuen el món i doni a conèixer la
seva gent i els seus representants.
Aquest 2013 l’AUDIR ha realitzat un esforç extra de difusió a partir d’un nou tríptic, donat que ha
pogut oferir un bonic redisseny de la revista i la creació de noves seccions.
Els quatre exemplars del 2013 han estat:
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Primavera, nº 45, Art i espiritualitat. La veritat de l’art i l’art de la veritat
Estiu, nº 46, Mística. Els llenguatges del què no es pot dir
Tardor, nº 47, Religions entre els pobres i el poder
Hivern, nº 48, Ensenyar les religions. L’interès educatiu i els altres interessos

Aquest anys s’ha pogut llançar els dos primers números d ela primera revista interreligiosa d’àmbit
hispanòfon, Dialogales.com. S’ha fet entre AUDIR i la Xarxa Basca de Diàleg Interreligiós. Aquesta
publicació té un ampli ventall de col·laboradors de diferents tradicions religioses i espirituals de
l’àmbit espanyol i iberoamericà (veure Dialogales.org).
12.4 Fitxes descriptives de les celebracions religioses
Les “Fitxes descriptives de les celebracions religioses” són una publicació virtual oberta i àgil a la
web de l’AUDIR per permetre que tota la població pugui accedir amb facilitat al sentit,
característiques i funcionament de les principals celebracions i festes de les principals tradicions
religioses i espirituals presents al nostre país.
Ofereixen recomanacions per a un comportament correcte i un respecte adequat per part dels no
religiosos o dels creients d’altres creences. Es recullen els elements fonamentals (nom, sentit,
durada, espais, organització objectes, actes, persones, indicacions i recomanacions, etc.) de les
celebracions així com els seus preparatius previs. Una comissió interreligiosa d’AUDIR ha participat
en la definició, execució i seguiment del projecte.
Les fitxes volen promoure el valor del coneixement i del reconeixement de la diversitat religiosa; per
això proposen criteris laics, a fi de facilitar la consecució d’una relació respectuosa i adequada amb
aquesta diversitat. La publicació vol visualitzar el dret a la llibertat religiosa oferint una eina
fonamental de consulta sobre el significat, característiques i funcionament de les diverses
celebracions religioses a Catalunya.
Es tracta d’una publicació virtual rigorosa i acreditada que recull les principals celebracions per
millorar la sensibilització de la població pel que fa referència al respecte a la llibertat religiosa i ser
útil en escoles i llocs de treball així com en l’àmbit del treball social i de la interculturalitat. Se’n fa
difusió davant dels principals mitjans de comunicació. La importància que tenen el conjunt d’aquests
trets les converteixen en un referent privilegiat de consulta per al gran públic.
Els destinataris són la població en general, la religiosa i la no religiosa. En una societat plural els no
religiosos tenen dificultat en accedir a informació que garanteixi el rigor científic i el respecte a les
creences i conviccions. La informació sobre celebracions religioses és una de les més
imprescindibles en el dia a dia i tenint en compte el nombre creixent de parelles mixtes.
L’ AUDIR esta treballant conjuntament amb l’Escola Pia de Barcelona per a completar i enriquir el
projecte amb altres eines, com ara els pòsters digitals dels llocs de culte. Aquest material està
actualment en fase de maquetació.
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A partir de la publicació digital a la web de l’AUDIR, se’n féu una àmplia difusió mitjançant un mailing
d’AUDIR (més de 10.000 registres) i un altra de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós
(que agrupa 19 entitats presents a tot Catalunya, Andorra, Perpinyà, Alacant, València i Mallorca). A
final d’any s’ha fet una presentació pública a càrrec de Quim Cervera i Jordi Puig (els autors) en
presència del president de l’AUDIR, el Sr. Jaume de Marcos i el secretari general, el Sr. Francesc

13. CORAL INTERRELIGIOSA PER “LA PAU”
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós dóna suport i impulsa la primera coral interreligiosa
catalana, única a tot l’Estat. El projecte, que va néixer el 2007 amb la pretensió de ser una expressió
pròpia del diàleg intercultural i interreligiós a Catalunya, es va consolidant com a fruit de la voluntat
de fer explícit el desig de germanor, pau i harmonia entre les diferents cultures i tradicions religioses.
La Coral Interreligiosa per la Pau, actualment formada per més de 50 cantaires que pertanyen a 9
tradicions religioses, creences i conviccions distintes i pretén ser:





Un punt de trobada, de convivència i amistat pels cantaires.
Un camí que els porti a fer experiència d’escolta i diàleg amb «el qui és diferent».
La possibilitat de poder expressar, mitjançant el cant, l’experiència del humà i del sagrat des
de la perspectiva de la cultura de la pau.
Una oferta de formació i enriquiment personal, mitjançant l'aprenentatge de tècniques
vocals i el coneixement de peces musicals que pertanyen a distintes cultures i religions.

El seu repertori es nodreix de cants religiosos, espirituals i humanístics procedents de cultures i
tradicions diverses, el contingut del quals cerca transmetre sempre un clar missatge de pau i
fraternitat. El director fa una selecció prèvia de les peces musicals, i per tal de poder oferir una
interpretació el més acurada i fidel possible, cerca, sempre que s’escau, l’assessorament de músics
de distintes tradicions religioses.
D’entre la cinquantena de cants que conformen actualment el seu repertori, citem com a mostra que
fa palesa la diversitat del seu repertori: Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos , cant zulu. Om Mani
Padme Hum, mantra budista. Dodi li, cant jueu. Pare fes-los u, coral protestant. God News, cant
espiritual negre. Gospel. Assalam Alekum, cant àrab. Om Namah Shivaya, mantra hindú. Agni
Parthene, melodia cristiano-ortodoxa. Sönam Diyi «cant budista. Ya Bahá'u'l-Abhá, cant bahá'í .
Awe Somagwaza, tradicional Rep. de Sudàfrica. Pare Nostre de Rimsky Korsakow, cant cristià.
Assagen cada dilluns de les 9:30 a les 11h, estona que reparteixen entre l’assaig dels cants amb el
director de la coral, el Sr. Josep Mª Gironell i les tècniques de vocalització amb la professora de cant
Àngels Busquets.
Concerts i intervencions de la coral en diversos esdeveniments interreligiosos i socials.
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La Coral interreligiosa, del 2007 al 2013, ha dut a terme una trentena de concerts, la majoria dels
quals han estat intervencions en actes de caire interreligiós o humanístic, tot i que també ha actuat
en esdeveniments civils.
A tall d’exemple de l’activitat d’aquests sis anys, podem citar la participació en diverses trobades
interreligioses arreu de Catalunya; la intervenció en quatre trobades -també interreligioses- en motiu
del Dia Mundial de la Sida a Barcelona; l’actuació en dues celebracions del Dia Internacional de la
Pau, una a l’auditori de la Pedrera i l’altra a l’auditori de Barcelona; concerts de cloenda en dues
celebracions del Parlament Català de les Religions; actuacions a diverses seus de tradició oriental,
en motiu de festes pròpies i concerts en diverses parròquies, catòliques i protestants. Ha actuat,
també, en esdeveniments de caire civil com els de la Casa Elizalde, al parc de l’Estació del Nord, a
l’Auditori de Caixa Forum, al Teatre d’Esparraguera, al Centre Cívic de la Sedeta i al pati Manning a
petició de la Direcció General d’Afers Religiosos, etc...
Els concerts que corresponen al 2013 són:
 27 d’abril, jornada de treball i concert a l’Església del Monestir de Sant Pere de Besalú.
 16 de juny, intercanvi amb la Coral de la Passió d’Esparreguera. Jornada de treball i concert
en el Teatre de la Passió.
 28 de juny, concert de tornada de l’intercanvi anterior. Lloc a determinar.
 28 de setembre, concert solidari pels refugiats del Tibet a l’Índia, organitzat per la ONG JINPA, el dia al Centre Cívic La Sedeta.
 30 de novembre, concert a l’Ateneu Barcelonès, organitzat per “l’Associació de Relataires”,
en solidaritat a la Marató de TV3.
 13 de desembre, concert a la Cripta de la Sagrada Família, organitzat per l’Associació
independent “Confiança Solidària”.
Comissió mixta de la coral
Donat el creixement i la solidesa que va agafant la Coral Interreligiosa, s’ha vist convenient crear
una comissió mixta que es responsabilitzi de la seva gestió i organització.
Aquesta comissió està formada per dos cantaires, escollits pel grup, dos tècnics –el director i la
professora de vocalització- i dos membres d’AUDIR, que es reuneixen dues vegades l’any (i sempre
que es cregui oportú) per a programar, avaluar i gestionar les qüestions que sorgeixin en el dia a
dia.
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 la finalitat del qual és donar suport a les activitats de la Coral, ampliar la seva
base social, augmentar la seva visibilitat a la societat civil i permetre la seva viabilitat a mig i llarg
termini.
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 mitjançant aportacions econòmiques.
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AACI aspira a ser un motor decisiu en el creixement i l’expansió de les activitats de la Coral, enfortirla i augmentar el seu relleu i prestigi.
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14. MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ha ofert assessorament i orientació als grups,
comunitats i als professionals de la comunicació que li ho han demanat, pel que fa al coneixement i
tractament de la diversitat religiosa.
Febrer
6- Assistència d’Elisabeth Lheure a l’Espai del programa “Nines russes” de Ràdio Ciutat de
Badalona dedicat a Unescocat. Entrevista a Berta Espona, del Grup Jove d’Unescocat, a propòsit
del projecte europeu E-mpowering.
21- Entrevista a Francesc Torradeflot als informatius de Catalunya Ràdio a propòsit de l’ofensa de
les tropes americanes contra l’Islam.
Març
2- Entrevista de la BBC Ràdio i acompanyament de l’equip productor (Clare Bealgley i David ) en la
visita a les mesquites de Badalona.
Abril
2-Espai del programa “Nines russes” de Ràdio Ciutat de Badalona dedicat a l’activitat d’Unescocat.
Maig
7- Reunió telefònica amb URI Alemanya per a la preparació del taller que tindrà lloc a Berlín els dies
1 a 3 de setembre.
Novembre
6- URI – conference Call Global Council.
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