
 

  

TERCERA JORNADA INTERRELIGIOSA 

27 de NOVEMBRE, 2021 

XARXA CATALANA 

2ª BLOC INFORMATIU 

 

 

A CADASCUN DELS MEMBRES QUE FORMEN PART DELS GRUPS I ENTITATS DE DIÀLEG 

INTERRELIGIÓS DE LA XARXA CATALANA. 
 

 

Des de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós,  ens 

plau fer-te arribar del 2n bloc informatiu referent a  la Tercera Jornada Interreligiosa. 
 

❖ DIA:  

Dissabte, 27 DE NOVEMBRE DE 2021.  

 

❖ MODALITAT DE LA TROBADA: 

Presencial i online 

❖ PRESENCIAL: Seu de l’AUDIR    c/ Lledó, 11, 1r. 08002 – Barcelona 

Com arribar-hi: 

Metro línia 4, estació Jaume 1r, sortida per la Plaça de l’Àngel.       

Direcció Plaça de la Generalitat. Agafar el carrer Jaume 1r, vorera esquerra. 

Entrar al segon trencant, c/ Dagueria. A pocs metres, trobareu la Plaça de Sant Just i Pastor. A 

partir d’aquesta plaça, comença el carrer Lledó. Tel. 93 457 69 80 – 629 141 284 No és possible 

aparcar al Centre d´AUDIR. 

 

 ON-LINE:  

El 25 de novembre, dos dies abans de la Jornada, s’enviarà a totes les persones que hagin 

fet degudament la inscripció,  l’enllaç per participar en la jornada. 

 
 
 NOVES INFORMACIONS 

Tant si entres directament per la web de la jornada https://audir.org/jornada-
interreligiosa/ com si ho fas per la web d’AUDIR www.audir.org, dins la carpeta “Agenda 
Informativa”, hi trobaràs nous arxius que et donaran informació actualitzada sobre la 
Jornada.  
T’agrairem que, a partir d’ara fins el dia de la trobada, miris amb certa regularitat   les 
carpetes d’aquesta web. 

 

❖ INSCRIPCIONS  

El termini d’inscripció acaba el dilluns 22 de novembre de 2021. 
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Per ajudar a una bona organització, agrairem que es formalitzin les inscripcions  

dins dels terminis previstos. Gràcies. 

Les inscripcions han de ser personals, no de grup. 

A la web de la Jornada Interreligiosa hi trobareu la casella per formalitzar la vostra 

inscripció. https://audir.org/jornada-interreligiosa/  

Les persones que es vulguin inscriure però no tinguin internet, que es posin en contacte 

amb Pilar Claret p.claret@audir.org - 629141284. 
 

 

❖ APORTACIÓ VOLUNTARIA PER AJUDAR A LES DESPESES D’ORGANITZACIÓ 

Tot i que la participació a la Jornada és gratuïta, agrairem una col·laboració econòmica 

voluntària d’un mínim de 5 a 10€, per a poder sufragar les despeses de la Jornada.  

 

 APORTACIÓ PRECEPTIVA PER ABONAR EL DINAR ALS QUI EL DESITGIN  

Les persones que tinguin una participació presencial i desitgin que se’ls faciliti el dinar 

(vegetarià), hauran d’indicar-ho a la fitxa d’inscripció i fer efectiu l'ingrés del seu cost 

(8€),  juntament amb l’aportació voluntaria (si ho desitgen) per transferència (de 5 a 

10€). 

 En fer la transferència s’ha de posar el nom del participant (no el de qui fa la 

transferència, en el cas que no sigui el participant) i, en l’assumpte, posar 

“Jornada Interreligiosa”. Nº de Compte corrent: ES 39-2100-0644-5402-

0022-3566 

 

 Si participes de manera presencial a la Jornada sense quedar-te a dinar i vols fer 

una aportació voluntària, pots fer-la el mateix dia de la Jornada. 

 

❖ POSSIBILITATS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS DE DIÀLEG :  

 

Fent-nos arribar: 

➔ Un breu resum dels vostres debats i reflexions. 

➔ Propostes sobre com combatre la violència de gènere. (Es va parlar de les 

imatges  de “somni” i “carta als reis” per tal que els grups siguin ambiciosos). 

➔ Una relació de “bones pràctiques”, que tant pot ser d’alguna de les tradicions 

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

entorn. 

➔ Recordem que la Comissió Permanent va enviar a tots els membres i grups de la 

Xarxa Catalana el document de treball base, elaborat per CREA, perquè fos reflexionat i 

debatut pels grup que ho desitgin.  

➔ El podeu trobar en la web de la Jornada. https://audir.org/jornada-interreligiosa/, 

dins la pestanya de “Document de referència” 

➔ Tots els textos –fruit dels treballs de grup- que es facin arribar via e.mail 

(p.claret@audir.org), s’aniran penjant a la web de la Jornada Interreligiosa, ja activa, 
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amb el nom de l’entitat o persona que els ha elaborat. També recordem que, d’aquest 

treballs, se’n farà un buidat de les idees principals que, prèvia selecció, podran formar 

part del manifest final. 

 

Finalment, us volem dir, ben cordialment, que HI ESTEU TOTS CONVOCATS I A TOTS US 

ESPEREM!!!, així com també a d’altres grups interreligiosos o persones que hi estiguin 

interessades.   

  

Des de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana us volem fem arribar el nostre sincer 

desig i interès de que hi hagi la màxima participació, i agraïm a l’avançada, l’esforç que 

tantes persones fareu per a fer-vos-hi presents. 

 

MOLTES GRÀCIES!!! 

 

Aquesta informació que avui et fem arribar, quedarà penjada a la web de la Jornada, en 

la carpeta “Agenda Informativa” 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres de dilluns 

a dijous, de 9 a 14h, que us atendrem molt gustosament. 

● Tl 93 457 69 80 – 629 141 284 

● p.claret@audir.org 

 

   

 


