resum de la memòria de 2009
Associació UNESCO
per al Diàleg Interreligiós

Durant 2009
¾ S’ha continuat i aprofundit en la promoció i coordinació de:
o 7 grups permanents de diàleg interreligiós
o la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, actualment 18 entitats amb seus
a les quatre províncies catalanes, Perpinyà, València, Alacant, Mallorca i Andorra
o la Comissió Interreligiosa d’Ensenyament.
o la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana
o la Coral Interreligiosa “Per la Pau”
o les exposicions “Mirades en Diàleg” i “Déu en la Mirada”
¾ Com altres anys,
s’han organitzat
o trobades de formació
o pregàries interreligioses
s’ha seguit la tasca
o d’assessorament i cooperació amb diversos mitjans de comunicació
o d’edició i manteniment de la seva web
o la coordinació de la Junta de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
o la coordinació dels socis de l’Associació UNESCO
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 bona marxa de les trobades. Aquests responsables de grup, al mateix temps, formen
part d’un equip que es troba una o dues vegades l’any amb la finalitat de programar la dinàmica de
les trobades mensuals i dur a terme una tasca d’avaluació conjunta.
Grup Inicial El més antic de l’associació i el que reuneix a líders de les principals tradicions
religioses de Catalunya. Ha treballat la contribució de les tradicions religioses a la consecució dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
Grup de dones
La seva tasca s’ha centrat en la reflexió sobre com es relacionen cadascuna de les tradicions
religioses presents al grup amb la natura, i com s’incorpora això a la pròpia vida i la pròpia vivència
espiritual. Tota aquesta reflexió s’ha sintetitzat en la creació participativa d’un mandala, que es va
realitzar dins del programa del IV Parlament de les Religions, celebrat a Lleida el dia 14 de juny.
Des del mes d’octubre, el grup participa en el grup de treball sobre gènere del Fòrum de Teologia i
Alliberament.

Comissió Interreligiosa d’Ensenyament de les Religions a l’Escola
La comissió interreligiosa d’ensenyament, formada per persones que pertanyen a tretze tradicions
religioses diferents. Va néixer el 1998 amb l’objectiu de fer l’estudi i l’elaboració d’una proposta
alternativa al model vigent d’ensenyament de les religions en el marc escolar. El resultat d’aquesta
reflexió es va fer públic en la declaració Cultura Religiosa per als Ciutadans del Demà, un text on es
demana la implantació d’una àrea de cultura religiosa a l’ensenyament secundari per a tots els
alumnes.
Aquest any la Comissió s’ha reunit per revisar i aprovar les publicacions de la Guia de recursos
sobre diversitat religiosa i de conviccions i de La diversitat religiosa en els llibres de text.
Grup de Pau i Diversitat
Està format per persones que pertanyen als Ateus de Catalunya, el Budisme Shakya Tashi Ling,
Hare Krisna, Església cristiana catòlica, Església Essènia, Paganisme Nòrdic, Paganisme DruidicCèltic i Soka Gakkai,
Dialoguen sobre el què significa la pau, el diàleg i la dignitat de la vida, prenent com a base els
textos fonamentals de la Constitució de la UNESCO.
Grup Interreligiós de Sostenibilitat
A començaments de 2009 van engegar el projecte del vídeo "L'aigua i les religions" per mostrar el
valor sagrat de l'aigua en els rituals de les diferents tradicions religioses. A aquest efecte varen
entrevistar a distintes personalitats.
Altres activitats dutes a terme al llarg de l’any per aquest grup són:
• Han presentat el Manifest pel Compromís de les Religions per un Món sostenible a l'acte del
dia 5-2-09 organitzat pels Serveis Funeraris de Barcelona, que es titula "La Consciència
ecològica de les religions".
• Han presentat el Manifest en un dels tallers del Parlament Català de les Religions de Lleida
del 14-06-09.
Actualment estan preparant una nova presentació del Manifest als locals del centre UNESCO.
Grup de les Tradicions del Llibre
El grup de les Tradicions del llibre, va néixer el 2008 amb els objectius de
¾ Dialogar a fons sobre les creences religioses que formen part de les tradicions del Llibre.
¾ Conèixer més el sentit que cadascuna d’aquestes religions dóna a la vida i a la mort.
¾ Aprofundir en el continguts més importants d’aquestes tres tradicions, descobrir els punts en
comú i les diferències culturals i religioses
¾ Valorar conjuntament el fet religiós com un fet humà i social, com una dimensió social de les
persones i dels pobles, fet que té una funció social d’integració i de canvi.
Grup jove
El grup jove de diàleg interreligiós és un grup format per joves, nois i noies, ansiosos de compartir la
seva experiència i vivència espiritual amb altres joves.
Al llarg del 2008-2009, han tractat, diferents temes.
LA PÀGINA WEB
Hores d’ara, en el que va d’any, la pàgina web ha rebut gairebé 14.000 visites de 9.900 visitants
únics, navegant per un total de 662.000 pàgines amb 5.900 referències.

Comptem amb un fons documental, creixent constantment. Hi ha una col·lecció d’enllaços de gran
interès, uns 160, classificats temàticament en 23 categories. També apareixen, constantment, a la
pàgina principal, notícies d’activitats rellevants relacionades amb el Diàleg Interreligiós.
CONTACTES I ACTIVITATS AMB DISTINTES COMUNITATS RELIGIOSES
Al llarg del 2009 s’ha continuat el suport i la coordinació del Grup de Diàleg Interreligiós de Sant
Roc, de Badalona, i la Xarxa Antoni al barri de Sant Antoni a Barcelona.
IRU (Iniciativa de les Religions Unides)
És una organització mundial de grups de diàleg que aglomera actualment mes de 400 Cercles de
Cooperació en uns 70 països. Des del 2006, AUDIR forma part del Consell Executiu de la Iniciativa
de les Religions Unides a Europa amb seu a Brussel·les.
JORNADES DE FORMACIÓ, TROBADES I REUNIONS ORGANITZADES PER
L’ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS
AUDIR ha organitzat aquest any
Tres jornades de formació interreligiosa
XIV Trobada Interreligiosa en motiu del Dia Mundial de la Sida
Enguany s’ha celebrat el 26 de novembre a l’Església Protestant Barcelona Centre (c/
Tallers, 26).
Pregària interreligiosa del Grup de Diàleg Interreligiós del Raval, sota el lema “Les
religions afronten la crisi”.
La junta s’ha reunit tal com preveuen els seus estatuts.
Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós
La Xarxa Catalana, creada per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, aplega les
iniciatives de divuit entitats i grups interreligiosos estables de l’àrea territorial de llengua
catalana on, a banda d’haver-hi grups a diverses ciutats del Principat, Mallorca, València i
Alacant, també n’hi ha al Rosselló i a Andorra.
Anualment, la Xarxa convoca tres reunions anuals dels representants de tots els grups o
entitats membres i un Parlament Català de les Religions bianual (enguany a Lleida).
A escala internacional, la Xarxa està connectada amb la “Xarxa de Ciutats Associades al
Consell del Parlament de les Religions del Món”.
S’ha creat aquest any la Comissió de la Xarxa Catalana sobre Formació Interreligiosa.
EXPOSICIONS
Mirades en Diàleg
Al llarg del 2009 s’ha mostrat a Lleida (14-30 octubre 2008) Vilafranca (març 2009), Badalona
(14-30 d'abril) / Sant Roc - Badalona Sud (26 d'abril i 4 de maig), Perpignan (maig 2009), CP
Brians 2 (agost 2009), Sabadell (novembre 2009), CP Model (10-18 de desembre).
Exposició Hans Küng "Religions del món, pau universal, ètica global", a Barcelona, el
març de 2009 a la Llibreria Claret

PUBLICACIONS
Guia de recursos. És una guia per ajudar al coneixement inicial i aprofundir de la diversitat
religiosa al nostre país i al món.
Calendari Interreligiós El Calendari interreligiós vol ser una eina que ajudi a visualitzar i
normalitzar la pluralitat religiosa del nostre país i del planeta. L’edició del setembre 2009desembre 2009 ha estat sobre el tema dels “A LA RECERCA DE L’ABSOLUT. Monjos,
ascetes i místics”
La revista Dialogal, publicada per AUDIR, és una revista trimestral sobre religions i diàleg
interreligiós, promoguda i dirigida per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i
editada per l’editorial El Ciervo 96. Vol ser un espai per a la divulgació seriosa, la informació
rellevant i la reflexió plural. Els temes centrals de les tres publicacions editades el 2009 són:
Primavera 2009, nº 29, “Els maies, ahir i avui”; Estiu 2009, nº30, “No violència, místiques i
mètodes”; Tardor 2009, nº 31, “El viatge i l’espiritualitat”
CORAL INTERRELIGIOSA “PER LA PAU”
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós dóna suport i impulsa la primera coral
interreligiosa catalana. El projecte, que va néixer amb la pretensió de ser una expressió pròpia
del diàleg intercultural i interreligiós a Catalunya, i 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.
El seu repertori està format per cants que pertanyen a distintes religions que interpreten en
actes públics de caràcter religiós i/o festiu.
Concerts de la coral el 2009
¾ Concert a la parròquia del Sant Crist de Canyet i Bonavista, el dissabte 18 d'abril de 2009, a
les 19h.
¾ 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.
¾ 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).
¾ Participació en la festa hinduista del Divali de Barcelona, el 30 de setembre.
¾ 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 Barcelona. Hi
hagué l’assistència d’unes 3.000 persones.
¾ Concert en l’acte d’inauguració de la nova seu del Centre UNESCO de Catalunya el 28
d’octubre.
NOTA: els socis disposen, a la seu de l’Associació, d’un exemplar complet escrit de la memòria de
2009.

