
GRUP DE DIÀLEG
INTERRELIGIÓS

I INTERCONVICCIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

“Tota persona té dret a la llibertat de 
pensament, de consciència i de religió”,

diu l’article 18 de la Declaració Universal
dels Drets Humans. Aquest dret no fa

referència només a una experiència que té 
lloc en la interioritat de cadascú, sinó a 

quelcomque pot ser compartit

PROJECTES REALITZATS PEL GDI

El sentit i el propòsit de la vida
Testimoniatges espirituals en temps de confinament

Pots descarregar-te aquests documents a:
https://audir.org/el-grup-de-dialeg-interreligios-de-vilanova-i-la-geltru/

RESPONSABLE-CONTACTE
ARNAU OLIVERES:
A.OLIVERES@AUDIR.ORG · 680 153 471

T’ANIMES  A COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

WWW.AUDIR.ORG
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És un grup de persones que es troben regularment, des 
d’una relació amical i en un espai de llibertat, per tractar 
qüestions d’interès relacionades amb l’àmbit de les 
tradicions religioses, les creences i les conviccions no 
religioses.

Les persones que formen aquest grup són creients de 
distintes tradicions religioses en procés de recerca o 
persones amb conviccions o expressions de consciència 
no religioses, que es troben regularment des d’una relació 
cordial en un espai de llibertat. Formen espais on volen fer 
possible una reciprocitat d’intercanvis que impliqui el 
reconeixement de la igualtat de dret i de fet de tots els 
que dialoguen.

Són persones que motivades per objectius espirituals i/o 
de qualitat humana, religiosos d’altres conviccions, 
cerquen la plenitud i el sentit a la vida que els inspiri una 
comprensió determinada del món i   de la realitat. Els 
membres dels grups no hi participen com a representants 
institucionals de les seves comunitats de fe, sinó a títol 
personal: Són representants de la diversitat de creences i 
conviccions present al municipi

El diàleg  promou de manera activa:

QUÈ ÉS UN GRUP DE DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL?

El principi de llibertat religiosa
El principi d’imparcialitat religiosa
El principi de la llibertat d’expressió
El principi de conformitat amb la llei
El principi de proporcionalitat
Principi de transparència
Principi de no discriminació

EL GRUP DE DIÀLEG DE VILANOVA I LA GELTRÚ

El Grup de diàleg Interreligiós (GDI) de Vilanova i la Geltrú és una 
plataforma que va sorgir a iniciativa de la regidoria de Convivència i 
Equitat de l'Ajuntament que, amb l'ajuda de l'Associació UNESCO per 
al Diàleg Interreligiós i Interconviccional (AUDIR), va crear, l’any 2017, 
un espai de trobada i diàleg en què les diverses tradicions religioses 
presents a la vila poguessin reconèixer-se i parlar entre elles amb 
regularitat. 

Es tractava d'aconseguir que el grup comencés, s'establís una 
regularitat i es generés el coneixement mutu i una confiança creixent 
per tal d'explorar, si semblava, vies de col·laboració mútua. Des 
d’aleshores, el GDI ha esdevingut una plataforma de diàleg de la 
societat civil religiosa i conviccional del municipi que fa possible que 
les tradicions i comunitats religioses locals contribueixin sinèrgica-
ment a la cohesió social.

Actualment, hi participen de manera activa persones cristianes tant 
del cristianisme catòlic, com evangèlic–, musulmanes, de la fe bahà’í, 
d’espiritualitats no religioses i, de manera més puntual, del budisme i 
del cristianisme ortodox.

En les reunions, que tenen lloc aproximadament cada sis setmanes:

Tracten un tema, sovint a partir d’un text
Organitzen les activitats que realitzaran
Proposen noves activitats, obertes i públiques
S’informen mútuament dels diferents actes que cada
comunitat o entitat realitza

El grup es reuneix habitualment a la Sala Noble de la Casa 
Olivella, a la plaça de la Vila


