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DIVERSITAT	  RELIGIOSA,	  DIÀLEG	  INTERRELIGIÓS	  	  

I	  MEDIACIÓ	  
Del	  3	  al	  8	  de	  juliol	  de	  2017	  

	  
Objectiu:	  Oferir	  formació	  en	  diversitat	  religiosa,	  diàleg	  interreligiós,	  mediació	  i	  escolta	  
profunda.	  

Dates,	  lloc	  i	  horari:	  	  

Part	  1:	  Formació	  en	  diversitat	  religiosa,	  diàleg	  interreligiós	  i	  mediació:	  
De	  dilluns	  dia	  3	  de	  juliol	  a	  divendres	  dia	  7	  de	  juliol.	  De	  10h	  a	  14h,	  a	  la	  seu	  d’AUDIR	  (C.	  
Lledó,	  11,	  Barcelona).	  
	  
Part	  2:	  Retir	  dedicat	  a	  l’escolta	  profunda,	  orientat	  especialment	  a	  donar	  eines	  per	  poder	  
utilitzar	  aquesta	  tècnica/experiència	  en	  processos	  de	  mediació	  i	  diàleg	  
interconviccional.	  
Dissabte	  dia	  8	  de	  juliol.	  De	  10h	  a	  19h,	  a	  Font-‐Rubí	  (Alt	  Penedès).	  
	  
Preu:	  

·	  Formació	  en	  diversitat	  religiosa,	  diàleg	  interreligiós	  i	  mediació:	  
	  	  	  	  Socis	  i	  voluntaris	  d’AUDIR:	  50€.	  /	  Altres	  persones:	  150€.	  
·	  Retir	  d'escolta	  profunda:	  
	  	  	  	  Socis	  i	  voluntaris	  d’AUDIR:	  25€.	  /	  Altres	  persones:	  50€.	  
·	  Formació	  en	  diversitat	  religiosa,	  diàleg	  interreligiós	  i	  mediació	  +	  Retir	  d'escolta	  
profunda:	  	  
	  	  	  	  Socis	  i	  voluntaris	  d’AUDIR:	  75€.	  /	  Altres	  persones:	  200€.	  
	  
	  
	  
Dilluns,	  3	  
(Formador:	  Francesc	  Torradeflot).	  
	  
MÒDUL	  1:	  La	  mirada	  d’AUDIR	  (1/2	  hora)	  	  
1. Breu	  història	  d’AUDIR	  i	  sentit	  i	  importància	  actual	  de	  l’entitat	  	  
2. Què	  vol	  dir	  AUDIR?	  Què	  vol	  dir	  ser	  “UNESCO”?	  

	  
MÒDUL	  2:	  EL	  FET	  RELIGIÓS	  (2	  hores)	  

1. De	  què	  parlem?	  (reflexions	  prèvies)	  
2. Definició	  de	  religió	  
3. La	  religió	  com	  a	  patrimoni	  cultural	  comú	  

	  
MÒDUL	  3:	  LLIBERTAT	  RELIGIOSA	  I	  CONVICCIONAL	  (1,5	  hores)	  

1. Marc	  legal	  
a. Fonts	  internacionals	  
b. Fonts	  estatals	  
c. Fonts	  autonòmiques	  

2. El	  model	  català	  de	  laïcitat	  
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Dimarts,	  4	  
(Formadors:	  Clara	  Fons	  Duocastella	  i	  representants	  de	  diferents	  tradicions	  religioses).	  
	  
MÒDUL	  4:	  DIVERSITAT	  RELIGIOSA	  A	  CATALUNYA:	  EL	  MAPA	  RELIGIÓS	  DE	  
CATALUNYA	  (4	  hores)	  

1. Breu	  repàs	  de	  les	  principals	  religions	  presents	  a	  Catalunya	  i	  la	  seva	  
implantació	  al	  país	  

2. Materials	  i	  recursos	  
	  
	  
	  
Dimecres,	  5	  
(Formadors:	  Quim	  Cervera	  i	  Francesc	  Torradeflot).	  
	  
MÒDUL	  5:	  MEDIACIÓ	  I	  DIÀLEG	  INTERRELIGIÓS	  (4	  hores)	  

1. Models	  de	  gestió	  de	  la	  diversitat	  religiosa	  
2. La	  cogestió	  de	  la	  diversitat	  religiosa	  
3. La	  mediació	  i	  la	  mediació	  interreligiosa	  
4. El	  diàleg	  interreligiós	  com	  a	  mediació	  interreligiosa	  
5. Què	  és	  el	  diàleg?	  Quina	  finalitat	  té?	  
6. Principis	  fonamentals	  per	  al	  diàleg	  
7. Dificultats	  i	  desafiaments	  
8. Com	  es	  crea	  i	  s’anima	  un	  grup	  de	  diàleg	  interreligiós	  
9. Experiències	  positives	  de	  diàleg	  i	  experiències	  negatives	  de	  diàleg.	  

Exemples	  
10. Moviment	  interreligiós	  a	  Catalunya	  

	  
	  
	  

Dijous,	  6	  
(Formadors:	  Elisabeth	  Lheure	  i	  Francesc	  Torradeflot).	  
	  
MÒDUL	  6:	  ESTEREOTIPS,	  PREJUDICIS	  I	  REDICALITZACIÓ	  (4	  hores)	  

1. Prevenció	  d’estereotips	  i	  prejudicis.	  
2. Prevenció	  de	  la	  radicalització.	  

	  
	  
	  
Divendres,	  7	  
(Formadors:	  Coordinadors	  de	  diferents	  projectes	  d’AUDIR).	  
	  
MÒDUL	  7:	  DEBAT	  I	  APLICACIÓ	  PRÀCTICA	  (4	  hores)	  
	  
	  
	  
Dissabte,	  8	  
(Formadora:	  Montse	  Castellà).	  
	  
MÒDUL	  8:	  L’ESCOLTA	  PROFUNDA	  (9	  hores)	  
	  


