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Identitat de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AU-
DIR) 
 
L’ Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, és una entitat catalana no confessio-
nal 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 religio-
ses presents a Catalunya des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la pau.  
 
AUDIR és membre fundador de la Iniciativa de les Religions Unides (xarxa internacional d’iniciatives 
interreligioses de base), membre afiliat a la Conferència Mundial sobre Religió i Pau,  col·labora amb 
el Consell per a un Parlament de les Religions del Món, promou i coordina la Xarxa Catalana 
d’Entitats de Diàleg Interreligiós i pertany a la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO. 
 
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), ju-
eus (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 mem-
bres compromesos, representants oficials i experts.  
La junta de l’Associació la formen deu persones de confessions diferents, escollides democràtica-
ment 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 set persones. Dues d’aquestes persones estan contractades professionalment pel Centre 
UNESCO de Catalunya (a jornada completa, compartint la dedicació a l’Associació amb la dedicació 
a altres projectes del Centre UNESCO). La resta d’integrants de l’equip dediquen unes hores set-
manals en règim de voluntariat 
 

QUÈ FEM 
 
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  
o set grups permanents de diàleg interreligiós 
o la Comissió Interreligiosa d’Ensenyament. 



o la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, actualment disset entitats amb 
seu a les quatre províncies catalanes, i a Perpinyà, València, Alacant, Mallorca i 
Andorra. 
  

 Participa en la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.  
 Dóna suport i impulsa la Coral Interreligiosa “Per la Pau”. 
 Promociona i fa difusió de les exposicions “Mirades en Diàleg”, “Déu en la Mirada” i "Religi-

ons del món, pau universal, ètica global". 
 Organitza encontres nacionals i internacionals, xerrades, jornades i programes de formació 

sobre religions i diàleg interreligiós. 
 Edita i publica materials d’interès per al coneixement i el diàleg entre religions, relacionats 

amb el pluralisme religiós i les creences, entre els que té un relleu especial la revista Dialo-
gal. 

 Assessora i coopera amb diversos mitjans de comunicació en el tractament del fet religiós i 
en l’organització d’actes de reflexió i trobades de caire interreligiós. 

 Edita i fa el manteniment de la web www.audir.org 
 Coordina la Junta de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. 
 Coordina la gestió dels socis de l’Associació UNESCO i convoca l’assemblea anual. 

 



 
 

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES 
 
 

1. ELS GRUPS PERMANENTS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
 
Els grups de diàleg interreligiós d’AUDIR estan formats per creients de distintes tradicions religioses 
o per persones amb conviccions o expressions de consciència no religioses que es troben regular-
ment, 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, com ho fan els grups 
de sostenibilitat, pau i diversitat, dones, joves, etc... 
 
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 i la pregària com a mitjans de trobada amb la realitat i/o amb el Transcendent. 
 
Durant l’any 2010 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, 
Comissió d’Ensenyament, Grup de Dones, Grup Jove i el Grup de les Tradicions del Llibre), formats 
per unes deu o dotze persones membres, d’almenys cinc tradicions religioses o perspectives no 
religioses distintes.  
 
Es reuneixen amb una periodicitat aproximada d’entre quatre i cinc setmanes, porten a terme diver-
sos projectes d’estudi 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 responsable de grup que és el qui 
vetlla per la cohesió i la bona marxa de les trobades. Aquests responsables de grup, al mateix 
temps, formen part d’un equip que es reuneix una vegada a l’any amb la finalitat de programar la 
dinàmica de les trobades mensuals dels grups i dur a terme una tasca d’avaluació conjunta.  
Enguany la reunió anual ha quedat traslladada al 30 de gener de 2011 al matí. 
 
A continuació exposem una breu ressenya de les activitats de cadascun dels grups 
 
2.1 Grup Inicial  
 
Durant l’any 2010, el Grup Inicial, que és el més antic de l’associació i el que reuneix a 12 persones 
referents de 9 tradicions religioses i creences amb presencia a Catalunya, s’ha reunit el darrer di-
lluns de mes a les 19h. dels dies: 22 de febrer- 26 d’abril-31 de maig-28 de juny-27 de setembre i 29 
de novembre. 
 
Enguany han iniciat el treball i el diàleg entorn el tema dels recursos espirituals de les tradicions 
religioses per a la facilitació de la reconciliació i el perdó com a eina de mediació. És aquest un tre-
ball que es preveu de llarg recorregut, pot durar una dos anys aproximadament. El tema central del 



treball és: “Els processos de reconciliació i mediació propis de les diferents tradicions religioses i 
espirituals”. 
 
2.2 El Grup de dones  
 
Durant l’any 2010, el grup de dones s’ha reunit els dies següents: 24 de gener, 27 de febrer, 26 de 
març, 30 d’abril, 22 de maig, 18 de juny, 4 de juliol, 17 de setembre, 15 d’octubre, 12 de novembre i 
11 de desembre. 
 
El treball del grup s’ha centrat a explorar i reflexionar sobre el cos, i, especialment, el cos de les 
dones, vist des de la perspectiva de les diverses tradicions religioses i espirituals, tot cercant cons-
truir una visió positiva del cos com a espai d’espiritualitat.  
 
Així mateix, el grup ha organitzat un taller titulat “Amb veu pròpia” dins del marc del Fòrum Català de 
Teologia i Alliberament, celebrat a Barcelona els dies 23 i 24 de gener. Diversos membres del grup 
han participat el dia 6 de juliol en una tertúlia sobre dones i religions organitzada per Casa Àsia, 
Casa Eslava i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
2.3 El grup de Pau i Diversitat 
 
Al llarg del 2010 s’han reunit. dilluns 18 de gener, 15 de febrer, 15 de març, 26 d’abril, 17 de maig, 
21 de juny, 12 de juliol, 13 de setembre, 18 d’octubre, 15 de novembre i 13 de desembre, sempre de 
les 18:30 a les 20:00 h. al Centre Unescocat. 
 
Les reunions esdevenen espais de diàleg oberts, respectuosos i sincers sobre els treballs presen-
tats pels integrant del grup, vistos des de la pròpia experiència personal. 
 
És també un espai per a prendre acords sobre com treballar el que significa la pau -el diàleg- la 
dignitat de la vida per cadascú dels seus membres, prenent com a base, els textos fonamentals de 
la Constitució de la UNESCO. 
 
A nivell de continguts, allò més significatiu que han aportat i compartit al llarg del 2010 són les refle-
xions entorn “Què es la pau?”, vista des de l’experiència personal i en base a cada creença o tradi-
ció. És a partir d’aquest tema central que el grup ha dut a terme els seus diàlegs sincers i positius. 
 
2.4 Grup Interreligiós de Sostenibilitat 
 
Ha creat una pàgina del grup a Facebook, per tal de difondre les seves idees i activitats. L'adreça és 
http://www.facebook.com/profile.php?id=10000107371601. 
 
S’han esmerçat a transcriure les entrevistes realitzades per tal d'elaborar el vídeo "Visions sagrades 
de l'aigua" i a pensar i treballar la seva estructura i format. Aquesta és la tasca més important que 
actualment duen a terme. 
 
També han dut a terme noves entrevistes i filmacions, en concret a Wuddud Sabaté del Centre Sufí 
de Barcelona (14-1-10), a en Bhakti Das com a president de la Divine Life Society (13-2-10), als 
Cristians Essenis de Barcelona (20-4-10) i a l'Esther Serrano de l'Orde druida (25-9-10). Han fet 
noves presentacions del Manifest pel Compromís de les Religions per un Món Sostenible, en con-
cret a la UOC dins de les Jornades Ecouniversitat que es van celebrar del 28 al 30 de juny de 2010 i 
a la seu de l'Associació UNESCO en el marc de la seva Escola d'Estiu. Tenen previst de fer més 
presentacions del Manifest en diferents comunitats religioses. De moment, tenen confirmades una 
presentació a la seu de Brahma Kumaris a Barcelona i al monestir Sakya Tashi Ling. 



 
S’ha inscrit al Encuentro sobre Ecología, Espiritualidades y Éticas que se celebrarà a Granada al 
febrer del 2011, per tal de presentar el seu Manifest en format taller, així com també tenen previst 
participar al Foro Espiritual de Estella de finals de juny del 2011.  
 
S’ha reunit els dies: 19 d'octubre de 2010, 16 de novembre de 2010, 21 de desembre de 2010, 18 
de gener de 2011, 15 de febrer de 2011, 15 de març de 2011, 19 d'abril de 2011, 17 de maig de 
2011, 21 de juny de 2011 i 16 de juliol de 2011 a Pinós com a cloenda del curs. 
 
2.5 Grup de les Tradicions del Llibre  
 
El grup de les Tradicions del llibre, format per dos musulmans (home i dona), una ortodoxa sèrbia, 
un protestant luterà, 2 catòlics (home i dona) , un jueu i un cercador, va començar a configurar-se el 
març de 2009.  
 
Fins el juliol es reuniren els dies: 25 de març, 29 d’abril, 20 de maig i 17 de juny de manera informal, 
a fi de poder-se conèixer personalment i anar descobrint, a través del diàleg, les línies més encerta-
des d’enfocar el grup. A partir de l’octubre del 2009 fins el juliol del 2010 s’han reunit el 15 d’octubre, 
19 de novembre, 7 de gener, 11 de febrer, 18 de març 29 d’abril, 3 de juny i 8 de juliol. 
 
Els objectius de treball han quedat establerts en els següents continguts: 

• Dialogar a fons sobre les creences religioses dels qui formen el grup. 
• Aprofundir en els continguts profunds i més importants de cada religió (essencials i defini-

dors i no auxiliars). 
• Conèixer més el sentit que cada religió dóna a la vida, els valors... 
• Descobrir els punts comuns i les diferències culturals i religioses (diferenciant cultura de re-

ligió en el que sigui possible) entre las distintes tradicions religioses i espirituals del llibre. 
Més endavant es valorarà  la necessitat d’incorporar altres tradicions espirituals i religioses. 

• Valorar conjuntament el fet religiós com un fet humà i social, com una dimensió fonamental 
de les persones i dels pobles (dimensió espiritual i transcendent) i que té funcions socials 
d’integració i de canvi. 

• Elaborar conjuntament articles per la premsa, per revistes o manifestos que expressin un 
posicionament comú sobre alguna temàtica actual de la nostra societat que creguem con-
venient dir-hi la nostra. 

• Organitzar conjuntament, algun acte, taula rodona, xerrada, o celebració oberta a tothom. 
 

Cada membre del grup fa primer una reflexió personal (que posa per escrit) des de l’angle de la 
pròpia tradició religiosa, escrit que envia a la resta dels membres del grup abans de la trobada. 
Aquestes reflexions són les que es posen en comú a través del diàleg a les reunions. 
  
En el curs 2009-2010 es va elaborar un llistat de temes a tractar i es va començar fent un estudi 
sobre “Les funcions de les religions abrahàmiques a la societat actual”. Va continuar exposant cada 
membre del grup el seu itinerari religiós. També varen quedar que cada tradició religiosa aportés els 
textos més fonamentals de la seva tradició per posar-los en comú, llegir-los i estudiar-los. 
 
Dos membres del grup l’han deixat (la de tradició ortodoxa, i el de tradició luterana-evangèlica). El 
grup s’ha donat un temps per cercar nova gent. El responsable del grup ha fet una sèrie 
d’entrevistes i es començarà el curs 2010-2011 el mes de novembre amb els nous membres i 
s’intentarà cercar alguns de tradició ortodoxa i luterana. 
 



Alguns membres del grup han escrit alguns articles a la revista del CEP (Centre d’Estudis Pastorals 
de els diòcesis catalanes), ”Quaderns de Pastoral” de l’estiu del 2010. De moment no han pogut dur 
a terme, encara cap activitat. 
 
2.6 Grup jove  
 
El grup jove de diàleg interreligiós és un grup format per 5 joves, oberts a compartir la seva experi-
ència i vivència espiritual amb altres joves. Això els reforça a cadascun en la pròpia experiència i 
vivència, alhora que s’enriqueixen de l'experiència i saviesa dels altres. Encara que alguns vénen de 
poblacions distants, segons ells mateixos "el fet d'estar amb bona companyia i de gaudir d'uns mo-
ments de recolliment, els anima a seguir formant part d'aquest grup". Els agradaria que el grup crei-
xés, que joves d'altres tradicions s'unissin per a enriquir-se encara més.  

Al llarg del 2009-2010, han tractat, entre d'altres, els següents temes:  

• Un model a seguir: Déu o estat superior 
• Peregrinatge a un lloc sagrat 
• Comunicació no violenta 
• Crisis espirituals, quin aprenentatge ens porten? 
• Respecte cap a un mateix i cal als altres 
• Mètodes per augmentar la participació de joves d’altres tradicions 
• La mort 

 
12 de gener, 9 de Febrer, 9 de març (cancel·lada per la nevada), 13 d’abril, 11 de maig, 8 de juny, 
15 de juliol, 28 de setembre, 26 d’octubre. Finals de novembre, mitjans de desembre (dates no fixa-
des encara). 
 

3. LA PÀGINA WEB DE L’ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS  
 
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 Interreli-
giós. Durant l’any 2010 la pàgina web ha rebut gairebé 15.900 visites d’uns 9.900 visitants únics, 
navegant per un total de 974.000 pàgines amb 2.700 referències. El 33% dels visitants ho fan des 
d’Espanya, el 21% de del Japó, el 19% des d’Estats Units i així fins a un total de 108 països dife-
rents. 
 
Compta amb un fons documental, creixent constantment, que hores d’ara té uns 150 documents de 
gran interès per al diàleg interreligiós. El document Cultura religiosa per als ciutadans de demà, en 
les seves dues versions, en català i castellà, ha rebut més de 6.500 descàrregues. Altres com La 
Tierra, Regalo de Dios y legado a nuestra posteridad s’acosta a les 3.800 descàrregues. També 
estan propers a aquesta xifra Ecología personal – emociones y espacios sagrados amb 2.800, I 
congreso Internacional de Ecología amb 1.835 y Religiones i Dret a la llibertat religiosa amb 1.400. 
 
Hi ha una col·lecció d’enllaços de gran interès, uns 175, classificats temàticament en 23 categories i 
que rep constantment múltiples visites, podent comptabilitzar, hores d’ara, més de 30.000 en total. 



La web és, alhora, una eina utilitzada pels grups de diàleg interreligiós que hi tenen un espai reser-
vat i poden actualitzar continguts de forma remota, d’acord amb la tasca que desenvolupen.  
 
Hi ha un històric del Parlament de les Religions, tant els de caràcter internacional com els parla-
ments catalans, amb documentació diversa. Hi ha un recull de publicacions que es van fent a 
l’Associació i d’altres d’interès. També hi és present un espai per a la Xarxa Catalana d’Entitats de 
Diàleg Interreligiós, un capítol per a “Espiritualitat i Sida”, propostes de formació i “Mirades en Dià-
leg”, una exposició itinerant. 
 
Les activitats regulars de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós s’anuncien a l’agenda de 
la pàgina web de l’associació, www.audir.org, i a través del seu servei de premsa. 
Continua el procés de traducció dels continguts de la pàgina web d’AUDIR a l’anglès i castellà, per 
poder incloure tota la informació sobre la nostra associació en aquests idiomes. 
 

4. CONTACTES I ACTIVITATS AMB DISTINTES COMUNITATS RE-
LIGIOSES  

S’han desenvolupat un seguit de contactes regulars per mantenir i generar confiança amb represen-
tants 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, serveixen per presentar 
i explicar les iniciatives, projectes, activitats i publicacions de l’associació, per generar confiança i 
explorar possibles vies de col·laboració. De manera significativa, s’ha intentat aconseguir una crei-
xent aproximació i col·laboració amb el Grup de Treball Estable de les Religions, reconeixent el seu 
paper important i la seva voluntat de lideratge en el diàleg institucional i demanant alhora un respec-
te i reconeixement recíproc per al bé de l’objectiu comú compartit. En aquest sentit, s’ha de dir que 
s’han fet avenços esperançadors, millorant l’intercanvi d’informació, la generació de confiança mú-
tua i el reconeixement de la identitat complementària de les respectives iniciatives. De qualsevol 
manera, queda encara molt per fer. 

 A més a més, des de l’associació s’ha procurat cultivar també les relacions amb creients significa-
tius de les diverses tendències i corrents (minoritàries) de les diverses tradicions religioses i espiri-
tuals presents a Catalunya, especialment 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. 
 
Durant el 2010 s’ha continuat el suport i la coordinació del Grup de Diàleg Interreligiós de Sant Roc, 
de Badalona, amb la participació de representants de les comunitats cristiana catòlica (parròquia de 
Sant Roc i escola Lestonnac), musulmana (comunitat paquistanesa vinculada al centre Islàmic Ca-
mino de la Paz i magrebina Bilal) i comunitat ravidassia (escissió de la comunitat sikh). El grup s’ha 
reunit amb una periodicitat aproximadament mensual i va organitzar la IV trobada intercultural i inter-
religiosa, amb la col·laboració d’Unescocat i el Consorci Badalona Sud. La festa tingué lloc a les 
instal·lacions del Col·legi Lestonnac del barri de Sant Roc i va comptar amb la participació de diver-
ses comunitats religioses i ètniques del barri, amb música, lectura de textos i menjars tradicionals. 
L’experiència es valora com a molt positiva. El treball del Grup de Diàleg Interreligiós de Sant Roc 
s’orienta cap a la millora de la convivència al barri. En aquesta línia, a més de les reunions del grup, 
hi ha hagut diverses reunions bilaterals entre l’associació i les diverses comunitats religioses pre-



sents als barris de Sant Roc i Artigues, per tal d’animar-les a participar en activitats de cooperació 
multireligiosa. Manu Pérez coordina el grup de diàleg interreligiós de Sant Roc. 
S’ha dissenyat un pla específic per intensificar aquests contactes durant el període 2010 – 2011. 
 

5. IRU (Iniciativa de les Religions Unides)  
 
AUDIR és membre fundador de la Iniciativa de les Religions Unides, IRU, una de les principals xar-
xes internacionals de grups de diàleg de base que va néixer formalment al juny del 2000 i que aglo-
mera actualment 500 Cercles de Cooperació en uns 78 països; cadascun d’ells representa una enti-
tat dedicada al diàleg interreligiós amb un mínim de dotze membres que han de pertànyer, a tres o 
més tradicions religioses distintes.  
 
Des de 2006, AUDIR forma part del Consell Executiu de la Iniciativa de les Religions Unides a Euro-
pa (amb seu a Brussel·les) i des de desembre de 2008 Elisabeth Lheure, com a representant de 
l’AUDIR davant l’IRU, és membre elegida pel Consell Global de la IRU amb seu a San Francisco. 
Com a tal assisteix a les reunions trimestrals de la junta de l’IRU Europa, a la trobada anual del 
Consell Global a Amman (Jordània) del 19 al 27 de juny del 2010 (on es va fer una presentació de 
les múltiples activitats de la Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós)  i participa a les trobades 
telefòniques mensuals amb els membres del Consell Global.  
 
Del 24 al 27 de setembre 2010, Barcelona va acollir la trobada de la junta de la IRU a Barcelona; el 
dissabte 25 de setembre es celebrà a Barcelona el desè aniversari de la fundació de la IRU, a la 
Llibreria Bertran, amb la presència de representants europeus de la IRU, d’una ponència a càrrec de 
Fèlix Martí, de diversos testimonis breus de persones implicades en el diàleg interreligiós i de 
l’actuació de la Coral Interreligiosa per la Pau, sota la direcció de Josep M. Gironell.  
 
Del 27 al 31 d’octubre Isabel Mercadé va participar a la trobada bianual de grups de diàleg interreli-
giòs a Europa com a invitada especial per presentar la Coral interreligiosa Per la Pau. 
 

6. JORNADES DE FORMACIÓ, TROBADES I REUNIONS ORGA-
NITZADES PER L’ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG IN-
TERRELIGIÓS 
 
Dels mesos de gener a desembre de 2010, l’AUDIR ha organitzat jornades de formació, xerrades, 
taules rodones, tallers per escoles, trobades, pregàries, conferències i un llarg etc... que ha configu-
rat i determinat el que ha estat el projecte de l’Associació, sempre en favor d’una cultura del diàleg i 
de la pau. Així, doncs, fem un resum d’algunes de les d’activitats més significatives. 
 
6.1. Tres jornades de formació interreligiosa 

 
1a jornada de formació: dissabte, 13 de febrer de 2010, " El ioga, eina per a la meditació i la 
concentració". 
Duarca Das, expert en el mestratge del ioga, féu una introducció teòrico-pràctica d’aquest siste-
ma filosòfic hindú. 
 
2a jornada de formació: 15 de maig de 2010, " La dansa i la música instrumental, com a ei-
nes de trobament amb l’ALTRE i els altres”. 



Bakthi Das (músic hindú) i en Halil Bárcena (darvitx giròvac) oferiren una visió personal teòrico-
pràctica de com, a través de la música i l’expressió gestual, la persona pot arribar a un millor tro-
bament personal amb l’ALTRE i els altres.  
 
3a jornada de formació: 30 d’octubre de 2010, “Seminari de ioga antiestrés com a eina per al 
diàleg" organitzat per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i l'Associació Ioga-per-a-
la-vida-quotidiana. 

 
 

6.2. XV Trobada Interreligiosa amb motiu del Dia Mundial de la Sida 
 

És una celebració interreligiosa que pretén esdevenir espai de diàleg, de reflexió i pregària al 
voltant de la problemàtica mundial de la sida. Cada any té lloc a la seu d’una tradició religiosa 
distinta i s’organitza conjuntament amb els seus responsables.  
 
Amb aquest acte es vol oferir un testimoni conjunt i públic de solidaritat amb les persones que 
arreu del món són víctimes d’aquesta malaltia, i motivar-ne el compromís de creients i no cre-
ients en la seva eradicació. 
 
Enguany s’ha celebrat el dijous 25 de novembre a la Parròquia del Carme del (c/ Bisbe Laguar-
da). La trobada ha estat configurada entorn a tres espais:  
 

1. espai per als símbols i testimonis, amb la presència del Tapís del Projecte dels Noms, la 
llum, la música, la dansa i un testimoni que expressà les seves vivències personals sobre la 
“sida i les creences”.  
2. espai per als textos sagrats, amb la lectura, comentari o recitació de cinc textos sagrats 
de distintes tradicions religioses. 
3. espai per a les pregàries o el record, moment en què es feren presents diverses les cir-
cumstàncies i situacions per a la pregària o el record personal. 
 

6.3. Celebració de l’assemblea general anual, reunions de la junta de l’AUDIR i Assemblea de 
socis 

 
L’assemblea general de l’AUDIR és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen 
part per dret propi. Aquests es reuniran en assemblea general legalment constituïda el dia 16 de 
desembre de 2010, per decidir els assumptes que els són de competència. 
 
La junta d’AUDIR s’ha reunit, en compliment dels seus estatuts, dues vegades en el 2010, el 4 
de març i el 2 de novembre, i a reunió de la Comissió Permanent d’AUDIR fou el 25 de maig 

 
6.4. Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós  

 
La Xarxa Catalana, creada per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, aplega les inici-
atives de divuit entitats i grups interreligiosos estables de l’àrea territorial de llengua catalana on, 
a banda d’haver-hi grups a diverses ciutats del Principat, Mallorca, València i Alacant, també 
n’hi ha al Rosselló i a Andorra.  
 
Des dels inicis de la Xarxa, l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós n’ha assumit, per 
consens, la coordinació, servei des d’on impulsa i promou la constitució i consolidació de nous 
grups o plataformes interreligioses que afavoreixen la comunicació, l’intercanvi d’informació, de 
bones pràctiques i d’ofertes de formació per al diàleg interreligiós.  



 
Anualment, la Xarxa convoca dues reunions plenàries anuals dels representants de tots els 
grups o entitats membres, dues reunions de la Comissió Permanent i un Parlament Català de 
les Religions bianual. Els anys en què hi ha Parlament es convoca una reunió presencial més 
de la Xarxa durant la celebració de l’esdeveniment.  
 
Aquestes activitats són presentades i divulgades a través dels mitjans de comunicació generals i 
específics, especialment a través de les pròpies webs, de la web de l’Associació i de la revista 
de diàleg interreligiós Dialogal.  
 
Durant el 2010 la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós s’ha reunit en sessions plenà-
ries els dies 27 de febrer i 25 de setembre a Barcelona, a la seu de l’Associació. La Comissió 
Permanent es reuní els dies 25 de maig i 19 d’octubre.  

 
A escala internacional, la Xarxa està connectada amb la “Xarxa de Ciutats Associades al Con-
sell del Parlament de les Religions del Món”. Com a representant de la Xarxa, l’AUDIR forma 
part de l’Assemblea Municipal de Religions de Lleida, que es reuní els dies 31 de maig i 9 de 
juny. Per altra banda, el dia 5 de juny, l’AUDIR es va trobar amb representants de les Amitiés In-
terreligieuses du Roussillon a la ciutat de Perpinyà per assessorar en la preparació de la candi-
datura i celebració de la nova edició del Parlament a la ciutat de Perpinyà, previst per al 18 i 19 
de juny de 2011. 
 
Per mandat de l’Assemblea de la Xarxa es va crear aquest any la Comissió de la Xarxa Catala-
na sobre Formació Interreligiosa, amb l’objectiu de coordinar l’intercanvi d’informació i la gene-
ració de nova oferta, si s’escau, sobre diversitat religiosa i diàleg interreligiós que cada entitat 
ofereix regular o puntualment. Per dur a terme el mandat, aquesta Comissió s’ha reunit els dies 
10 de maig i 15 de novembre.  
 
L’Assemblea és regularment informada dels avenços de la tasca de la Comissió. El resultat final 
es socialitzarà a través de l’espai de la Xarxa a la web d’AUDIR i de les webs de les altres enti-
tats membres.  

 
(De la resta d’activitats en fem esment en altres apartats d’aquesta memòria) 
 

7. EXPOSICIONS 
 

7.1 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 Interre-
ligiós. 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 bahá’í i l’hinduisme. “Mirades en Diàleg”, que disposa també del suport 
d’un documental de 25 minuts amb testimonis de joves de les diverses tradicions religioses,  
s’ha convertit en una exposició de referència de la diversitat religiosa. 
  



Al llarg del 2010 s’ha mostrat a Terrassa (del 1 de juny fins al 31 de setembre,  amb el su-
port de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa en les biblioteques BD6, BD4, 
Centre i BD2 de la ciutat que pertanyen a la xarxa de les biblioteques associades de la 
UNESCO), i a la parròquia de Sant Pere de les Puelles (novembre 2010). 

 
7.2 L’exposició “Déu en la Mirada” 

 
Amb l’exposició “Déu en la mirada”, la fotoperiodista Anna Boyé ens 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. 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 quoti-
diana. 
 
Al llarg del 2010 s’ha mostrat a Badalona (setembre del 2010) i a Cunit (octubre del 2010). 

 
7 .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 per apropar el món complex de les religions, convida el visitant a familiarit-
zar-se amb les creences i conviccions, 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.  
 
Al llarg del 2010 s’ha mostrat a Badalona i Cunit (maig), als Centres penitenciaris Quatre 
Camins i Joves (setembre) i a Sabadell (novembre), amb motiu de la jornada de portes 
obertes dels Centres de Culte de Sabadell. 
 

8. PUBLICACIONS  
 

8.1. Calendari Interreligiós. 
 

L’associació publica cada any un calendari de paret que recull les principals festes d’onze 
tradicions religioses diferents, així com les celebracions civils catalanes i internacionals més 
importants. El 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. 
 
L’edició del setembre 2010-desembre 2011 ha estat sobre el tema dels «CELEBRACIONS: 
Moments àlgids que marquen el ritme de les nostres vides». El calendari se centra en 
els ritus: ofrenes, sacrificis, libacions, meditacions, recitacions de textos sagrats, celebraci-
ons solemnes i altres pràctiques diverses que abracen totes les dimensions de l'existència 
humana i sovint permeten transcendir la quotidianitat, distingir l'il·lusori de l'essencial, i obrir-
se al diví. S’ha publicat en català i també en castellà. 
 
El Calendari interreligiós ressegueix les festes assenyalades que marquen el cicle anual de 
les principals tradicions religioses del món i de la no religiosa, al llarg d’aquests setze me-



sos. A més, també presenta la perspectiva de cadascuna de les religions respecte del tema 
central del calendari d’enguany sobre les celebracions.  
 
L’Associació en coordina la traducció, la revisió dels textos, per tal d’adaptar-los a la realitat 
del nostre context, i l’edició.  

  
8.2. Religions i Objectius del Mil·lenni 

 
El llibre ha estat fruit d’un treball discret i constant de més de dos anys dels membres del 
Grup Inicial de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, En gran mesura la decisió 
d’abordar aquest tema es degué a l’interès i la participació de Marina Ponti, directora per a 
Europa de la Campanya per als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) de les 
Nacions Unides, en el 1er Parlament Català de les Religions, que es va celebrar el 25 de 
maig de 2005 a la ciutat de Barcelona.  
 
El Grup Inicial de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós reuneix a creients signifi-
catius i referents de les principals tradicions religioses presents  a Catalunya. El requisit 
principal per a formar part del grup ha estat i continua essent, bàsicament i des dels seus 
inicis, ara fa més d’onze anys, l’interès per dialogar, per conèixer i entendre millor l’alteritat 
tot aprofundint en les pròpies identitats. La present publicació constitueix una part excel·lent 
d’aquest compromís i, a banda d’això, se suma a altres treballs de divulgació publicats so-
bre aquest mateix tema a Estats Units i als Països Baixos. Les persones de les diverses 
comunitats religioses que formen part del grup (judaisme, cristianisme catòlic, cristianisme 
evangèlic, cristianisme ortodox, islam, hinduisme, budisme, Fe bahà’í, Societat Unitària Uni-
versal) han mantingut més de 14 reunions de treball en l’elaboració del llibre. 
 
Es troba un accés a la publicació en format pdf a la web www.audir.org. 

 
8.3. La Sonrisa Divina 

 
Enguany s’ha fet l’edició castellana del llibre El Somriure Diví editat per primera vegada el 
2009. 

 
8.4. Les tradicions religioses en els llibres de text 

 
És una publicació impresa i digital sobre el tractament de la diversitat religiosa en els llibres 
de text de religió catòlica. L’estudi s’ha fet conjuntament amb Unescocat. L’obra té una in-
troducció, un estudi empíric positiu, per eixos temàtics, sobre els llibres de text de religió ca-
tòlica en català a partir de 5 editorials de referència, una conclusió i una sèrie de recomana-
cions adreçades als autors i editors de llibres de text. 
 
Es troba un accés a la publicació en format pdf a la web www.audir.org. 

 
8.5. La revista Dialogal 

 
És una revista trimestral sobre religions i diàleg interreligiós, publicada per l’AUDIR i promo-
guda 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 com-
parteixen 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. 
 
Els temes centrals de les tres publicacions editades el 2010 són: Primavera 2010, nº 33, 
“Religió i comunitat: experiències inseparables?”; Estiu 2010, nº34,  Vida en parella i vida 
espiritual; Tardor 2010, nº 34, “Convertir-se Què vol dir? Qui ho fa? Per què?” . 
 

9. CORAL INTERRELIGIOSA “PER LA PAU”  
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós dóna suport i impulsa la primera coral interreli-
giosa catalana. El projecte, que va néixer amb la pretensió de ser una expressió pròpia del dià-
leg intercultural i interreligiós a Catalunya, es va consolidant com a fruit de la voluntat de fer ex-
plícit el desig de germanor, pau i harmonia entre les diferents cultures i tradicions religioses. 
 
El seu objectiu primordial és donar testimoni, mitjançant el cant, que la diferència pot esdevenir 
font d’enriquiment personal i de grup, i que la pau és el desig i l’experiència més sincera i autèn-
tica de l’ésser humà. 
  
Actualment està formada per 43 membres, entre veus femenines i masculines de diferents tradi-
cions (Cristiana, Hindú, Budista, Baha'i., Musulmana Sufí, Brahma Kumaris, Unificacionista. Cal 
destacar la participació de persones agnòstiques, amb un fort convenciment per treballar en la 
cultura de la Pau). 
 
El seu repertori (supervisat per músics experts de cada tradició religiosa) està format per cants 
que pertanyen a distintes religions que interpreten en actes públics de caràcter religiós i/o festiu. 
       
Concerts i participacions de la coral en diversos esdeveniments socials. 
  

• Concert a la parròquia del Sant Crist de Canyet i Bonavista, el dissabte 18 d'abril de 
2009, a les 19h. 

• Participació en la III Trobada Interreligiosa de Sant Roc a Badalona, el diumenge dia 26 
d'abril de 2009. Acte organitzat per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, 
amb la col·laboració d'Unescocat - Centre UNESCO de Catalunya. 

• Concert en l’acte de cloenda del 4art Parlament Català de les Religions, el diumenge 
dia 14 de Juny, que es va celebrar en el Campus Cappont, Udl (Universitat de Lleida). 

• Participació en la festa hinduista del Divali de Barcelona, el 30 de setembre. 
• Participació de la coral interreligiosa d’AUDIR en la Trobada interreligiosa en motiu del 

Dia Internacional de la Pau, celebrada el 20 de setembre de 2009 a l’Auditori de Barce-
lona. Hi hagué l’assistència d’unes 3.000 persones. Acte organitzat per l'Associació 
Ananta, la Universitat Espiritual Brahma Kumaris i Valores para Vivir. 

• Concert en l’acte d’inauguració de la nova seu del Centre UNESCO de Catalunya el 28 
d’octubre. 

• Participació en la XIV TROBADA INTERRELIGIOSA  AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL 
DE LA SIDA, que va tenir lloc el dia 26 de novembre de 2009, en el temple de l'Església 
Protestant Barcelona Centre ( C/. Tallers, 26 ). Acte organitzat per l'Associació UNES-
CO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). 



• Concert inclòs en la TROBADA INTERRELIGIOSA PER LA PAU, amb motiu de l'ani-
versari de la mort de Gandhi. Organitzat per l'associació ACAT, (Acció dels Cristians per 
l'Abolició de la Tortura). Parròquia de Crist Redemptor de Barcelona, el 30 de gener de 
2010. 

• Participació en la celebració del X aniversari de la IRU (Iniciativa de les Religions Uni-
des ). Llibreria Bertrand de Barcelona  ( Rambla de Catalunya, 37 ), el 25 de setembre 
de 2010. Acte organitzat per l'Associació UNESCO pel al Diàleg Interreligiós (AUDIR). 

• Representació i ponència sobre la Coral Interreligiosa per la Pau d'AUDIR, en la trobada 
internacional de la IRU en Istanbul (Turquia), del 27 al 31 d'octubre de 2010. 

• Participació en la XV Trobada Interreligiosa amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Par-
ròquia del Carme, el 25 de novembre de 2010. Acte organitzat per l'Associació UNES-
CO per al Diàleg Interreligiós. 

 

10 ACTES, CURSOS I ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER AU-
DIR, RELACIONATS AMB LA DIVERSITAT RELIGIOSA, EL DIÀ-
LEG INTERRELIGIÓS I LA LLIBERTAT DE CULTE EN EL 2010. 
 
Gener 
11 de gener, reunió del grup de treball sobre el Mediterrani i els drets humans, que organitza la 
Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans. 
13 de gener, assistència a la presentació de l’estudi GESDIVERE sobre la gestió de la diversitat 
religiosa. 
13 de gener, taller “Vine a la festa” per a professorat, a l’Escola Lestonac de Badalona. 
20 de gener, reunió del Grup de Diàleg Interreligiós de Joves de Badalona, a l’Oratori islàmic 
d’Artigues. 20 de gener, reunió del Grup de Diàleg Interreligiós del barri de Sant Roc de Badalona, a 
la seu del Col·lectiu de dones de l’Església. 
22 de gener, assistència a la reunió del fòrum Intraislàmic. 
26 de gener, conferència sobre ”Religions i Pau” a Sant Sadurdní per Francesc Torradeflot. 
27 de gener, reunió amb el Comitè Permanent de la Iniciativa de les Religions Unides de Bèlgica. 
30 de gener, assistència a la Pregària per la Pau que organitza ACAT. 
 
Febrer 
3 de febrer, reunió del grup de diàleg interreligiós de Lleida. 
5 de febrer, visita de Catalina Qiroz, a propòsit del projecte de formació en diversitat religiosa i 
antidiscriminació. 
5 de febrer, reunió del Grup de Diàleg Interreligiós de Vilafranca del Penedès. 
6 de febrer, reunió amb Josep Morell, responsable dels Testimonis de Jehovà a Catalunya. 
11 de febrer, assistència al seminari “Ciutats: migrants i diversitat”. 
18 de febrer, reunió amb Mohamed Halhoul, portaveu del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya. 
19 de febrer, acolliment d’una reunió d’experts convocada per la Secció de Migracions 
Internacionals i Multiculturalisme de la UNESCO en el marc del projecte UNESCO/UN Habitat, 
durant els dies 18 i 19 de febrer. 
19 de febrer, conferencia sobre “Quan ens pensem que el conflicte és l’altre”, en el marc del cicle 
“La mirada dels altres” del Casal Lambda. 
 
Març 
2 de març, reunió amb el pastor Francis, de Jesus Faithfull Ministries. 
3 de març, entrevista amb Ramin Jahanbegloo, filòsof i escriptor iranià. 



5 de març, reunió del Fòrum intraislàmic. 
7 de març, assistència a la jornada de portes obertes de les comunitats religioses de Lleida. 
10 de març, visita a l’Església Filadèlfia del carrer Progrés de Gràcia. 
12 de març, reunió amb Daram Paul Singh. 
14 de març, taula rodona sobre Música i espiritualitat al Centre penitenciari de Tarragona. 
16 de març, reunió amb el pastor Sergio Moliner, de Peregrino Reformado. 
17 de març, acompanyament i visita d’Erik Willems, regidor i tècnic de Convivència i Drets civils de 
l’Ajuntament de Gant, i d’Anja Vandendurpol al Grup de diàleg interreligiós de Sant Roc. 
17 de març, reunió del grup de diàleg interreligiós de Sant Adrià de Besòs. 
19-21 de març, conferència  a càrrec de Francesc Torradeflot sobre “El sentit de l’altre en les 
diverses tradicions religioses” i conferència “Eldiàleg interreligiós: desafiaments i futur”, organitzades 
pel Grup de Diàleg Interreligiós de Mallorca. 
23 de març, reunió amb Bruno Gaudelet, president de l’associació Amistats Interreligioses del 
Rosselló. 
25 de març, taula rodona, moderada per Manu Pérez, sobre “Espiritualitat i salut. La veu de les 
religions”, organitzada per Unescocat i el Parc Sanitari  Sant Joan de Déu, en el marc de les 
Jornades sobre Religió i Sanació” destinades al personal sanitari. 
26 de març, taula rodona, moderada per F. Torradeflot, sobre “Espiritualitat i salut. La veu dels 
terapeutes”, organitzada per Unescocat i el Parc Sanitari  Sant Joan de Déu, en el marc de les 
Jornades sobre Religió i Sanació” destinades al personal sanitari. 
27 de març, taula rodona sobre Música i espiritualitat al Centre penitenciari de Figueres, en un acte 
en què intervindran Josep Maria Blanco, Kati Evoghli, i Abou Layé. 
30 de març, reunió de junta de l’URI Europa (a Bèlgica). 
 
 
Abril  
7 d’abril, d’abril, reunió del grup de dialeg interreligiós de Badalona Centre. 
7 d’abril, reunió del Grup de dialeg interreligiós de Lleida. 
8 d’abril, participació en la primera conferència del Fòrum Abrahàmic Euromediterrani, que organitza 
la Fundació Anna Lind (OC, dia 7, BCN.Amann, 12.00-21.10) (OC, dia 12, Amann-BCN, 6.40-16.35). 
8 d’abril, participació en una taula rodona sobre “l’islam: visibilitats, efecte NIMBY i cohesió social” 
dins del seminari “Llibertat religiosa i ciutadania musulmana” que té lloc a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
13 d’abril, reunió amb Hicham Bouricha, de Forjadores de la Vida de Mataró i membre de la junta 
d’una de les mesquites de la localitat. 
14 d’abril, taller sobre diversitat religiosa per al grup de Diàleg Interreligiós de Sant Roc, a la seu 
del’escola l’Estonnac de Badalona, en una sessió que serà gravada per a un futur programa de TV3. 
15 d’abril, reunió del grup de diàleg interreligiós de Sant Adrià de Besòs. 
21 d’abril, reunió del grup de diàleg interreligiós de joves de Badalona. 
22 d’abril, reunió amb els responsables de l’associació bahaista Casa Internacinal de Justícia. 
22 d’abril, entrevista amb els responsables de la nova entitat musulmana de Sabadell, a la Mesquita 
Ar-Rissalah. 
29 d’abril, visita a la comunitat musulmana de la zona Sud de Sabadell. 
 
Maig 
2 de maig, assistència a una processó de la comunitat sikh de Badalona, organitzada conjuntament 
amb l’associació de veïns del barri. 
5 de maig, visita a la nova seu de l’entitat islamica Pau i Comunicació, i reunió amb M. Belfquih, 
president de l’entitat. 



6 de maig, assistència a l’acte oficial d’inauguració de l’Oratori Camí de la Pau a Badalona. 
7 de maig, aisita amb Nidio Méndez a un possible nou local de l’Església Avivamiento Internacional. 
7 de maig, visita a l’associació musulmana Pau i Comunicació. 
10 de maig, Grup de diàleg entre creences i conviccions, al Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras, 
que animen Teresa Olivella i Anna Salvador. 
11 de maig, reunió del Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell, al Casal Pere IV. 
12 de maig, assistència a la presentació de la Federació Islàmica de Catalunya. 
12 de maig, reunió de la Taula de Diversitat, coordinada perl Consorci Badalona Sud. 
13 de maig, trobada del grup de diàleg "del Centre" a la seu de la Federació d’Associaocns de Veïns 
de Badalona. 
13 de maig, trobada entre representants de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona i de 
les comunitats religioses locals sobre el diàleg entre el món religiós i secular. 
14 de maig, taller “Religions i LGBT: entre intolerància i l’acolliment”, amb representants de 
comunitats religioses i Caitlin Ryan, organitzat conjuntament amb AMPGIL. 
15 de maig, assistència a la jornada de portes obertes de les mesquites a Catalunya, organitzada 
pel Consell Islàmic Cultural de Catalunya. 
19 de maig, reunió amb el Pastor Manuel de l'Església Evangélica del carrer Guixeres. 
19 de maig, sessió sobre “Paper de les religions en la construcció d’una societat inclusiva”, a càrrec 
de Francesc Torradeflot, al Postgrau de Mediació i Societat Inclusiva de la Universitat de Barcelona, 
que es fa amb la col·laboració d’Unescocat. 
20 de maig, reunió amb A. Benajiba, president de l'oratori Bilal. 
21 de maig, taller “Quan les religions dialoguen”, a l’IES Ernest Lluch, de Cunit. 
25 de maig, reunió amb el pastor Friday i amb David Torrent, a l’Ajuntament de Badalona. 
27 de maig, visita a l’església evangèlica sudsahariana del carrer Agudes. 
27 de maig, reunió del grup de diàleg interreligiós de Sant Adrià de Besòs. 
28 de maig, assistència a la celebració del Vesak, que organitza la Coordinadora Catalana d’Entitats 
Budistes. 
28 de maig, trobada del Fòrum d’entitats de musulmans i musulmanes de Badalona, a l’Ajuntament 
de Badalona. 
31 de maig, participació en la reunió de l’Assemblea Muncipal de les Religions de Lleida. 
31 de maig, reunió amb responsables de l’església Cuerpo de Cristo (REMAR). 
31 de maig, visita a la comunitat musulmana Ar-risallah, dle barri de Can Puiggener. 
 
Juny 
1 de juny, visita a l’Església Evangèlica Pentecostal Salem. 
1 de juny, reunió del grup de diàleg interreligiós de Sant Roc, a l’oratori Camí de Pau. 
2 de juny, participació en la reunió que Nova Ciutadania organitza amb l’església de Filadèlfia, a 
propòsit de la nova llei de llocs de culte. 
4 de juny, visita a la comunitat Anasiha del Barri de Torreromeu. 
5 de juny, intervenció de Francesc Torradeflot en la sessió pública de presentació a la ciutat de 
Perpinyà del Parlament Català de les Religions 2011, en un acte en què també participen el Consell 
General i l’Ajuntament de Perpinyà. 
8 de juny, reunió amb el pastor Charles Oduro, de Holy Trinity. 
10 de juny, reunió amb el pastor de l’església pentecostal de Badalona. 
10 de juny, visita al nou local de l’Església Centro Cristiano Internacional de Barcelona. 
10 de juny, reunió amb el rector de la parròquia de Sant Antoni de Llefià i les comunitats 
musulmanes d’Al Ridwan i de l’Oratori Bilal. 
11 de juny, visita a l’escotxador de Mercabarna, organitzada per l’Institut Halal, tot acompanyant 
comunitats musulmanes. 



14 de juny, reunió del grup de diàleg interreligiós de Sant Adrià del Besos. 
15 de juny, reunió amb el pastor de l’Església Evangèlica del carrer Pep Ventura, i amb David 
Torrents, de l’Ajuntament de Badalona. 
15 de juny, reunió amb la Comunitat Cristiana Restauració de la Fe. 
16 de juny, reunió del grup de diàleg interreligiós de joves de Badalona. 
18 de juny, participació en una taula rodona sobre “Experiències de diàleg interreligiós”, en la 
trobada sobre “Pluralisme, religions i convivència” que organitza Hó Alhóndiga Bilbao.  
21 de juny, taula rodona sobre “Música i espiritualitat” al Centre Penitenciari de Ponent. 
24 de juny, participació en la Conferència Mundial de les Religions per la Pau, que té lloc a París del 
24 al 27 de juny. 
26 de juny, reunió a València i Alacant amb els responsables de la Càtedra de les Tres Religions, 
per parlar del grup que forma part de la Xarxa Catalana. 
29 de juny, trobada del grup de diàleg interreligiós de Blanes, a la mesquita de la comunittat 
sudsahariana. 
 
Juliol 
1 de juliol, conferència sobre diversitat religiosa per a professorat de les escoles Maristes. 
1 de juliol, assistència al sopar commemoratiu del 24 aniversari del monestir budista del Garraf. 
2 de juliol, reunió amb Redouan Lahlou, de l’oratori Hamza. 
6 de juliol, tertúlia sobre dones i religions, organtizada conjuntament per l’OAR i Casa Eslava, i que 
té lloc a Casa Àsia. 
7 de juliol, reunió amb el pastor Cristian Escudero, de l’Alianza Misionera Mundial. 
8 de juliol, taller de formació sobre mitjans de comunicació per a imams, que organitza el Consell 
Islàmic Cultural de Catalunya. 
9 de juliol, reunió amb Harder Singh, responsable de la comunitat sikh de Badalona. 
13 de juliol, sessió sobre “El fet religiós” del curs de l’Escola d’Estiu d’Unescocat sobre “Diversitat 
religiosa a Catalunya”, a càrrec de Francesc Torradeflot. 
14 de juliol, sessió sobre diversitat religiosa al curs d’Unescocat sobre diversitat cultural per a dones, 
organitzat pel Consorci Badalona Sud. 
22 de juliol, conferència sobre “Teologia de les religions, pluralisme i diàleg”, en el marc del curs “El 
pluralisme en l’església cristiana” que organitza l’Escola d’Estiu de la Universitat Complutense de 
Madrid. 
28 de juliol, participació en un acte organitzat per la comunitat xiita al Teatre Blas Infante de 
Badalona. 
 
Setembre 
1 de setembre, visita a Vijay Kumar, de la comunitat ravidassia. 
2 de setembre, reunió amb Shabanna Chohdry, de l’Associació de Dones Pakistaneses, juntament 
amb Carlos Santilestre, de l’Ateneu Sant Roc, per organitzar una festa de fi de curs d’estiu de les 
famílies pakistaneses. 
10 de setembre, assistència a la fi del Ramadà, a diversos indrets de Barcelona. 
17 de setembre, visita de Miquel Garcia, dels Testimonis de Jehovà. 
18 de setembre, assistència a l’acte d’inauguració de l’Associació de Dones Musulmanes a 
Catalunya. 
21 de setembre, visita al pastor Walter Moreno, del Centre Cristià de Betània. 
21 de setembre, organtizació pregària per la pau de representats de la comunitat evangèlica, 
catòlica, hindú i jueva. 
22 de setembre, visita d’Abdeslam Bouchtaib, del Centre Islàmic del Carmel. 



22 de setembre, taula rodona al Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins sobre l’exposició de 
Hans Küng i l’ètica global. 
23 de setembre, conferència sobre diàleg interreligós a un grup de diàleg interreligiós de Vic. 
 
Octubre 
5 d’octubre, reunió amb el departament de diàleg i diversitat religiosa per preparar la possible visita 
del vicepresident de la Lliga Intenacional dels erudits musulmans i exministre de Justícia de 
Mauritània, Sheik Abdullah Bin Bayyah. 
5 d’octubre, reunió del Grup de diàleg interreligiós de joves de Badalona. 
7 d’octubre, visita al pastor Rafael Quintero de l’Església Evangèlica de Ciutat Meridiana. 
7 d’octubre, trobada del grup de diàleg interreligiós de Blanes. 
8 d’octubre, assistència al Seminari Anual del Consell Francès de la Finança Islàmica, que té lloc a 
París els dies 8 i 9 d’octubre. 
13 d’octubre, assistència a la conferència “Diversitat religiosa i antidiscriminació: bones pràctiques a 
Europa”, que organtiza Belieforama. 
14 d’octubre, reunió amb Jorge Burdman, de la Comunitat Israelita de Barcelona. 
15 d’octubre, reunió amb el pastor Carles Capó, pastor de l’Església Evangèlica del carrer Tallers, 
de cara a tancar a visita del grup interreligiós. 
19 d’octubrre, sessió amb responsables de comunitats musulmanes locals amb Farath Pandith, 
representant especial per a les comunitats musulmanes del Departament d’Estat dels EUA. 
20 d’octubre, reflexió en grup sobre religió i mitjans dels participants en l’intercanvi de líders civils i 
religiosos de Barcelona, Nova York i Glasgow. 
20 d’octubre, recepció del regidor de Drets Civils i visita a l’edifici de l’Ajuntament per als participants 
en l’intercanvi de visites de líders civils i religiosos de Barcelona, Nova York i Glasgow. 
20 d’octubre, assistència a l’acte de presentació de la Guia per a la gestió de la diversitat religiosa 
als centres educatius, que organitza el Departament de Vicepresidència de la Generalitat de 
Catalunya. 
21 d’octubre, reunió amb els Mossos d’Esquadra dels participants del programa de visites 
interciutadanes de líders cívics i religiosos de Barcelona, Nova York i Glasgow. 
22 d’octubre. reunió amb Montserrat Coll a la Direcció General d’Afers Religiosos per als 
participants de les visites interciutadanes de líders cívics i religiosos de Barcelona, Nova York i 
Glasgow. 
22 d’octubre, pregària a l’Oratori del Clot dels participants de les visites interciutadanes de líders 
cívics i religiosos de Barcelona, Nova York i Glasgow. 
23, d’octubre, visita a la sinagoga de la Comunitat Israelita de Barcelona, a la Parròquia del Cor de 
Maria i a l’OAR dels participants de les visites interciutadanes de líders cívics i religiosos de 
Barcelona, Nova York i Glasgow. 
24 d’octubre, visita a la Casa del Tibet i a una  comunitat evangèlica dels participants de les visites 
interciutadanes de líders cívics i religiosos de Barcelona, Nova York i Glasgow. 
25 d’octubre, visita al pastor John Ardelaez, de l’Església Evangèlica Apostòlica El Nom de Jesús. 
25 d’octubre, visita a l’Ajuntament de Badalona dels participants de les visites interciutadanes de 
líders cívics i religiosos de Barcelona, Nova York i Glasgow. 
25 d’octubre, visita a la comunitat sikh de Badalona per als participants de les visites interciutadanes 
de líders cívics i religiosos de Barcelona, Nova York i Glasgow. 
25 d’octubre, assistència a l’acte “Islam proposa alternatives”, organitzat per Camí de la Pau. 
27 d’octubre, participació en la reunió de la Iniciativa de les Religions Unides a Europa, que té lloc a 
Istambul del 27 al 30 d’octubre. 
28 d’octubre, reunió amb el pare Luca i amb Irma, de la Parròquia Santo Nino de l’Església 
Ortodoxa Georgiana. 



 
 
10. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
En general, hem orientat a tots els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals que s’han adreçat a 
nosaltres per tal que els identifiquem experts de les diferents tradicions religioses i espirituals que 
participin en les seves publicacions periòdiques escrites o en els diferents programes audiovisuals. 
 
Les intervencions en els mitjans de comunicació televisius han estat: 
 
12 de gener, 9h, Intervenció d’Oscar Craviotto en el programa “A quatre bandes” de Ràdio 4. 
25 de gener, taula rodona “Traducció de textos religiosos al català”, organitzada per la revista 
Dialogal i l’Editorial Fragmenta, al Palau Robert de Barcelona, i en què participen Antoni Prevosti, 
Josep Rius-Camps i Laia Villegas. 
1 de febrer, entrevista a Josep Guardiola, a propòsit de la Campanya d’educació a Gaza, en l’espai 
dedicat a Unescocat del programa de ràdio “Nines russes” de Ràdio Badalona. 
13 de febrer, entrevista a Ràdio Cunit sobre el projecte del Centre a la població. 
15 de febrer, entrevista amb Agustí Iglesias, de la Direcció General d’Afers Religiosos. 
15 de febrer, entrevista de Mireia Rourera, periodista del diari Avui, a Josep Maria Gironell director 
de la Coral Interreligiosa. 
18 de febrer, entrevista al diari Avui sobre l’actuació de mediació en els municipis. 
23 de febrer, entrevista per al web Catalunya Religió sobre la Guia de Recursos que edita 
Unescocat. 
24 de febrer, reunió telefònica del Comitè de direcció de la Iniciativa per a les Religions Unides 
(Bèlgica). 
25 de febrer, reunió amb Kathering Lum, experta en sikhs. 
25 de febrer, acte de presentació de la publicació d’Unescocat Guia de recursos sobre diversitat 
religiosa i de conviccions, convocat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Caixa de 
Sabadell. 
3 de març, entrevista a E. Lheure i a P. Claret, a càrrec de Mireia Rourera, per al diari Avui. 
15 de març, reunió amb Rafael Jorba, membre del Consell Audiovisual de Catalunya, encarregat 
dels temes de diversitat religiosa. 
9 d’abril, Entrevista a càrrec de Xero Rivera de Ràdio 9 de València, a propòsit del llibre La sonrisa 
divina. 
8 d’abril, sessió informativa sobre el sikhs a l’associació de veïns Can Claris de Badalona, que serà 
seguida per TV3 per tal d’elaborar un reportatge sobre l’activitat de mediació d’Unescocat. 
30 d’abril, Entrevista a Ràdio La Mina sobre símbols religiosos. 
14 de maig, participació en el programa “Per tot el món” de Ràdio Mataró. 
8 de setembre, entrrevista als informatius de Catalunya Ràdio sobre la crema de textos de l’Alcorà a 
Estats Units. 
12 de setembre, tall de veu de Francesc Torradeflot en els informatius de Catalunya Ràdio a 
propòsit de l’amenaça de crema de llibres de l’Alcorà. 
16 de setembre, reunió de la Taula de la Diversitat de Cunit. 
16 de setembre, reunió amb  Maria Pilar, de l’Església Baptista, i Jarib Sánchez, de l’Església 
Adventista, per avaluar el Grup de diàleg interreligiós de Badalona Centre. 
16 de setembre, taula rodona sobre el futur dels Objectius del Mil·lenni, amb Susan George, dels 
Transnational Institute, Koomi Nado, director de Greenpeace, i moderada per Josep Cuní, en el 
marc de la campanya Fem soroll pels ODM+, que convoca Unescocat, entre d’altres. 



13 d’octubre, entrevista a Manu Pérez sobre les visites interciutadanes de líders cívics i religiosos de 
Barcelona, Nova York i Glasgow al programa “.org” de Ràdio Estel. 
19 d’octubre, intervenció de Manu Pérez al programa Nines russes de Ràdio Ciutat de Badalona, 
sobre l’intercanvi NY/Glasgow/BCN. 
20 d’octubre, roda de premsa de presentació, a la seu de la Llibreria Bertran, del programa de 
visites interciutadanes de líders cívics i religiosos de Barcelona, Nova York i Glasgow, amb 
participació de l’Interfaith Center of New York i del Scottish Interfaith Council. 
21 d’octubre, entrevista al programa “Tots per tots” de Com Ràdio a Manu Pérez sobre l’intercanvi 
NY/Glasgow/BCN. 
26 d’octubre, entrevista a Ràdio Intereconomia, sobre l’intercanvi NY/Glasgow/BCN. 


