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Extracte de les concrecions i acords presos en la reunió de la Comissió Permanent de 

la Xarxa Catalana del 22/3/2021: 

1. Sobre la difusió i participació:  

1.1 Es desitja i demana que es faci la màxima difusió possible de la Jornada a través 

dels recursos de comunicació de què disposen les entitats membres de la Xarxa.  

Aquesta cooperació en la divulgació es pot dur a terme, també, a l’interior de les 

pròpies comunitats i tradicions religioses, de manera que cada grup tingui la 

possibilitat de convertir-se en una xarxa de difusió i sensibilització. 

1.2 A banda de la difusió, es veu la necessitat de motivar els grups a una participació 

dinàmica i creativa, de manera especial, que es pot dur a terme des de la 

coordinació de les diferents entitats i grups membres, amb l’objectiu d’aconseguir la 

màxima participació possible, no sempre assolida en les darreres Jornades.  

1.3 AUDIR, quan el programa s’hagi tancat, farà el disseny i maquetació de la 

publicitat i la passarà a tota la Xarxa.  

 

2. Sobre les qüestions que s’han proposat als grups com a preparació de la jornada: 

2.1 Es demana  als grups què siguin innovadors i creatius en la preparació de la 

Jornada. Que puguin valorar com n’és d’important i pioner el debat sobre aquest 

tema tan sensible avui dia en la nostra societat, la qual cosa pot interpel·lar, no nomes 

els membres de les mateixes tradicions religioses i conviccions, sinó a la mateixa 

societat civil.  
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S’informa als grups que les reflexions i debats que duen a terme sobre la violència de 

gènere, no només són una eina d’enriquiment en els seus diàlegs, sinó que poden 

tenir una incidència el dia de la Jornada i en el manifest final que s’haurà d’elaborar.  

2.2 Tres possibilitats de participació per part dels grups de diàleg que es penjaran a 

la web: 

 Enviar un breu resum dels debats i reflexions del grup a la coordinació de la 

Xarxa Catalana: p.claret@audir.org – secretaria@audir.org 

 Enviar propostes sobre com combatre la violència de gènere, malgrat siguin s 

imatges  de “somni” i “cartes als reis”. 

 Enviar una relació de “bones practiques”, que tant pot ser d’alguna de les 

tradicions religioses dels membres, com del mateix grup o de la societat civil 

del seu entorn. 

 

3. Sobre la Preinscripció 

3.1 A fi d’assegurar la bona dinàmica de la Jornada, serà necessari que les persones 

que desitgin participar-hi facin una preinscripció via correu electrònic. 

El full de la preinscripció quedarà penjat a la web d’AUDIR el mes de setembre. 

3.2  La inscripció a la Jornada serà gratuïta. 

3.3 El dinar que facilitarà l’AUDIR serà vegetarià. Tindrà un cost aproximat de 12€, 

que hauran d’abonar les persones que ho desitgin. 

3.4 En motiu del tema socialment delicat que es debatrà el dia de la jornada, 

s’estudia la conveniència d’elaborar un document, codi o normativa que estableixi 

unes normes ètiques de màxim respecte i que garanteixin que ningú pugui bloquejar 

el diàleg. 

 

4. Concrecions sobre la logística del dia 

4.1 Si les condicions epidemiològiques ho fan possible, la previsió és que la jornada 

del dia 27 de novembre de 2021 sigui presencial. 
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4.2 Al matí hi haurà la part teòrica, amb el conseqüent diàleg amb els ponents, i a la 

tarda l’exposició de les bones pràctiques.  

4.3 La primera ponència del matí (a concretar) anirà a càrrec de la Sra. Lidia Puigvert, 

professora de la Universitat de Barcelona, que desenvoluparà el tema de la violència 

de gènere des de dos aspectes: la base de la violència i com donar eines vàlides a 

les víctimes.   

4.4 La segona ponència (a concretar) aniria a càrrec d’un professor/a i un alumne/a 

de l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa, centre que en 2018 va rebre un 

Premi d’Ensenyament del Cercle d’Economia, per ser una escola que ofereix un bon 

model dialògic de prevenció de conflictes. 

4.5 es preveu l’horari de la Jornada de la següent manera: 

 10,15h. Límit per a les confirmacions d’assistència 

 10,40h. Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de Lena de Botton 

(GDI del CREA). 

 10,45h. Moments d’interiorització conduits per Marta Matarín. 

 11,00h a 12,00h Ponències. Presenta: Lena de Botton 

 12,00h a 12,45h: Diàleg amb els ponents. Modera: Eva Torres. 

 13,00h a 14h: Grups: presentació i concreció de les aportacions que han fet 

les entitats membres de la Xarxa. 

 14,00h a 15,30h: Espai per dinar. Càtering vegetarià 

 16,00h a 17,30h: Exposició de bones pràctiques, enviades i validades 

prèviament a la secretaria de la Xarxa, la qual, si cal, en farà una selecció. 

  17,30h. Concreció dels punts bàsics que haurà de tenir el manifest i explicació 

del procediment participatiu de la seva elaboració. 

 18,00h. Intervenció del Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat. 

 Comiat. 

5. S’acorda obrir l’assistència a la Jornada a les persones que hi estiguin interessades 

i hagin fet al seu temps la inscripció. 

 

 


