
 

 

RESUM MEMÒRIA 2007 

MODEL CATALÀ DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS 

BASAT EN LA PEDAGOGIA DE L'ACCIÓ 



 1. PRESENTACIÓ I FONAMENTACIÓ 
 

Introducció i justificació 

 

En una època on les diferents tradicions religioses entren en contacte proper les 

unes amb els altres, en l’escenari quotidià del carrer, es fa imprescindible crear 

mecanismes facilitadors de convivència i de diàleg. 

Les comunitats religioses, tant a la nostra ciutat com a tot el món, posseeixen un 

potencial de canvi i compromís molt alt com agents actius en la nostra societat.  

La història ha demostrat que les diferents tradicions religioses tenen aquest potencial i 

són sovint crucials per aquests canvis socials: 

• promoure valors morals i ètics comuns 

• construir una cultura de respecte i cooperació 

• promoure el servei als altres i al planeta 

• apostar per una justícia social 

• promoure la sensibilitat vers el món 

• altres 

 



2. QUÈ ÉS EL GRUP DE TREBALL ESTABLE DE RELIGIONS (GTER)? 

MODEL CATALÀ DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS BASAT EN LA PEDAGOGIA DE L'ACCIÓ 

 

 El GTER és un grup de trobada de representants oficials de les confessions 

religioses majoritàries a Catalunya, a Barcelona, amb la solvència de les seves comunitats:  

• Comunitat Israelita de Barcelona, representant la comunitat Jueva; 

• Consell Evangèlic de Catalunya, representant la comunitat Protestant; 

• Consell Islàmic Cultural de Catalunya, representant la comunitat Islàmica; 

• Església Catòlica de Barcelona, representant la comunitat Catòlica; 

• Arxiprestat del Patriarcat de Sèrbia, representant l’Església Ortodoxa. 

La seva missió és recollir les necessitats actuals de les seves comunitats i posar-les 

en vocació de servei.  

Es tracta d'una xarxa creada i auto convocada a Barcelona, en l'any 2004, des de les 

pròpies religions amb plena llibertat d’acció i de decisió, que s’ha convertit en una proposta 

pionera en el treball actiu i compromès per la societat.  

Amb la creació d'aquest Grup es pretén exercir una tasca de pedagogia per a 

l'eliminació de prejudicis i estereotips, treballant en l'erradicació de la discriminació i de la 

ignorància.  

Aquesta xarxa promou la pau i l'harmonia entre les religions, i es converteix en un 

punt de referència del diàleg i el treball conjunt entre les religions.  

El GTER té una comissió específica de treball en: Migració i Nouvinguts, una altra 

en Mediació, Prevenció i Resolució de Conflictes, també sobre Centres Penitenciaris, entre 

d‘altres. 

 

2.2 Principis i objectius del Grup de Treball Estable de Religions 

 

Els objectius del GRUP DE TREBALL ESTABLE  DE RELIGIONS (GTER)  són els 

següents:   

• Donar a conèixer els objectius del GTER a la ciutadania. 

• Potenciar la sensibilització, mitjançant cicles, jornades, intercanvis i debats, per 

conèixer les diferents expressions religioses presents a casa nostra 

• Treballar amb els diferents col·lectius religiosos i amb els diversos col·lectius 

laics, tot fomentant el diàleg. 



• Atendre i coordinar les demandes que provenen de les diverses comunitats 

religioses. 

• Vetllar per la prevenció de conflictes religiosos. 

• Contribuir a la resolució de conflictes interreligiosos. 

• Convertir-se en un punt d’informació i de referència del diàleg entre les 

religions 

• Establir relacions amb organismes locals, nacionals i internacionals relacionats 

amb el treball comú entre les religions 

• Facilitar un espai d’intercanvi per a la trobada entre diferents tradicions 

religioses 

• Informar i assessorar sobre les diferents realitats confessionals que conformen 

el nostre país 

 



3. ACCIONS GTER 2007 

 

Les activitats dutes el 2007 han estat en àmbits com la sensibilització, la mediació, la 

coordinació, l’entesa entre diferents grups religiosos o els debats i les reflexions comunes. 

Les activitats 2007 del GTER es divideixen en tres blocs diferenciats: 

3.1 Activitats i reunions mensuals d’intercanvi entre les religions; 

3.2 Activitats de sensibilització, coneixença i debats;  

3.3 Activitats i reunions mensuals pròpies de les comissions específiques del 

GTER; 

3.4 Atenció i informació; 

 

3.1. ACTIVITATS I REUNIONS MENSUALS D’INTERCANVI ENTRE LES RELIGIONS 

 

El Grup de Treball Estable de Religions és una associació que vetlla i actua d’acord amb 

les necessitats comunes de les diferents tradicions religioses a casa nostra, per al servei del 

benestar de la ciutadania. 

El GTER va més enllà d’una associació pel diàleg Interreligiós i es defineix com 

MODEL CATALÀ DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS BASAT EN LA PEDAGOGIA DE L'ACCIÓ.  

Per això, les religions que conformen el GTER es reuneixen, com a mínim, un cop al 

mes realitzant amb accions concretes els acords presos com a grup ja siguin de 

reconeixement, suport, servei o de denúncia, entre d’altres. 

Aquestes trobades són un espai de posada en comú a on es comparteix totes 

aquelles qüestions que preocupen a les comunitats religioses.  

 Són també en aquestes trobades del GTER on es decideix els temes de les activitats 

en format de trobades conjuntes  que es consideren d’interès per a les comunitats religioses. 

 

3.2 ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ, CONEIXENÇA I DEBATS;  

 

Totes les activitats del Grup de Treball Estable de Religions (GTER) estan, per consens,  

organitzades i dirigides lliurement des de les pròpies comunitats religioses: església 

catòlica; comunitat protestant; comunitat musulmana; comunitat jueva; i la comunitat 

ortodoxa.  



Són activitats obertes al públic en general el qual s’estableix com una part 

important com a contacte entre creients i no creients.    

El 2007 es van dur a terme les següents activitats: 

 

� “PONTS DE TROBADA” (12 de setembre de 2007) 

 

Actualment dins de les comunitats hi ha gent que no li interessa el diàleg interreligiós, 

d’altres que són membres actius i participatius del diàleg interreligiós i d’altres que 

desconeixen o que no han tingut la oportunitat de trobar un espai d’intercanvi.  

El grup GTER,    

L’objectiu d’aquest trobada va ser establir llaços d’agermanament i d’unió entre els 

partidaris del diàleg interreligiós, a l’hora de potenciar i crear espais afavoridors per la 

implicació activa en el diàleg interreligiós. 

Motivar a les comunitats religioses a seguir amb el treball interreligiós ja iniciat. 

Obrir nous espais de relació. 

 

Es van compartir espais comuns, de contacte interreligiós, al voltant d’un àpat.  

 

El programa de l’activitat va ser: 

 

Presentació del GTER amb materials audiovisuals:projecció 

Explicació de cada una de les comunitats. 

Presentació de les diferents entitats convidades: Facultat de Teologia de Catalunya (amb el 

seu vicedegà), Diaconia Catalana (amb el seu president), Fundació Joan Maragall (amb el 

seu president). 

Les diferents entitats van parlar del projecte interreligiós del GTER. Es va afavorir el 

coneixement entre elles. 

    

� PRECONGRÉS 2008 LES RELIGIONS A EUROPA DAVANT EL SEGLE XXI  

(14 DE NOVEMBRE DE 2007) 

 



Amb motiu de l'Any Europeu del Diàleg Intercultural 2008, any en què es 

commemora el 50è aniversari de la fundació de l’UE, el Grup de Treball Estable de 

Religions (GTER) organitzarà, els dies 10, 11 i 12 de desembre del 2008, un Congrés 

Europeu Interreligiós anomenat LES RELIGONS A EUROPA DAVANT EL SEGLE 

XXI. 

  En aquest congrés 2008, les religions debatran sobre el seu futur en aquesta Europa 

interreligiosa del nou mil·lenni. 

 No obstant, abans del 2008, s’ha previst realitzar un precongrés per començar a 

preparar l’entorn i iniciar el diàleg, amb vistes al congrés del 2008. 

  El precongrés vas ser un acte obert al públic en general amb la intenció de 

reproduir l’esquema de debat del proper congrés, el 2008 i amb l'objectiu de crear espais 

dinamitzadors i motivadors de diàleg interreligiós. 

  

                                                                                   

En aquest Precongrés 2008 es van apuntar possibles reptes de les religions davant el 

segle XXI com a eix central ELS REPTES DE LES RELIGIONS A EUROPA DAVANT EL 

SEGLE XXI. 

Reproduït l’esquema de debat que es durà a terme en el congrés del 10,11 i 12 de 

desembre de 2008, es va sensibilitzar dels drets i deures de les religions analitzant les 

diferents dinàmiques d’interacció.  

En Dr. Jose Ma. Contreras, responsable de la Fundació Pluralismo y Convivencia va 

fer referència al paper “no confessional” del l’estat espanyol y las dinàmiques religions-

estats que s’establien.  

Dos altres ponents, el Dr. Francecs-Xavier Marín  i la Dra Teresa Losada van fer el 

seu contrapunt a les aportacions del Dr. Contreras des d’una visió més filosòfica i 

espiritual.   

L’activitat va estar acotada a una tarda i es va dur a terme a la Casa del Mar de 

Barcelona. 



 

              
 

           

 

 

� IV TROBADA DE REPRESENTANTS DE RELIGIONS A CATALUNYA  

Medi ambient i Religions (21 de NOVEMBRE de 2007) 

 

 

                                                         

El 22 de desembre de 2005, l’Assemblea General va declarar el 2008 any 

internacional del Planeta.  

En el mateix sentit de protecció i prevenció, les religions han mantingut una relació 

íntima amb la naturalesa. 

 



La IV Conferència de Representants de Religions a Catalunya va ser un punt de 

trobada de tots els representants religiosos a Catalunya a on es va debatre les relacions i els 

compromisos que cada tradició religiosa estableix amb el planeta, a l’hora que es va 

fomentar el diàleg directe entre les religions. 

Es van establir dos grups de treball independents els quals van  desenvolupar el 

tema central  del medi ambient i religions: 

� les religions abrahamiques: església catòlica, comunitat ortodoxa, comunitat 

protestant, comunitat jueva, comunitat musulmana 

� altres religions orientals: comunitat baha’i, comunitat budista, comunitat 

taoista i comunitat sikh. 

Previ a l’acte del 21 de novembre, cada grup es va reunir més de dos cops per a 

preparar prèviament el tema. 

El programa de l’acte va estar dividit en tres blocs:  

� primerament una presentació de "Religions i Medi ambient" per part del Sr. Josep 

Maria Mallarach (amb un report de la "II Trobada sobre Natura i Espiritualitat" que 

s’ha celebrat a Grècia) i un moment de preguntes per part dels assistents. 

� un responsable de cada grup per a llegir les conclusions finals fruït del treball 

compartit; 

� i unes bones pràctiques en l’actualitat a càrrec de l’Associació d’ecologistes de 

Catalunya van fer explicar què es feia actualment a Catalunya en relació a al tema 

del medi ambient. 

L’acte va estar moderat pel secretari del Consell Interreligiós i del GTER: en Joan 

Hernández. 

 

  



   

 



 

� CONGRÉS DE MEDIACIÓ: CULTURA DE LA PAU PER LA NOSTRA CIUTAT  

 (11 de DESEMBRE de 2007) 

 

 

En la nostra societat, per a prevenir el conflicte abans d'haver d'arribar a la mediació, 

cal fomentar una "cultura de la pau" estable.  

En una Europa plural, la cooperació i el treball entre les religions pot ser clau per 

desenvolupar una "cultura de la pau" ben consolidada.  

En aquest sentit, l'Ajuntament de Brussel·les ha desenvolupat un programa específic de 

trobada entre les religions; entre elles i amb la societat civil.  

A partir de l'experiència pràctica del diàleg entre religions que actualment es realitza a 

Brussel·les, examinarem i analitzarem la contribució i les dificultats que les religions poden 

aportar a la "cultura de la pau” de les ciutats.  

Aquesta trobada va estar destinada a persones actives en àmbits pluridisciplinaris 

sensibles al tema interreligiós (religiosos, mestres, mediadors, responsables polítics, 

sindicats, estudiants universitaris...). 

 

Objectius de la trobada van ser: 

� Fomentar la cultura de la pau en com a prevenció del conflicte 

� Crear un espai d’opinió i de debat. 

� Crear una xarxa de contactes 

� Potenciar la reflexió sobre què es pot fer i com 

� Potenciar el treball de diàleg entre les religions, com a nou model de diàleg 

interreligiós, de les persones que formen el comitè de mediació del GTER. 

 

L’activitat es va donar a terme amb una introducció las conceptes claus sobre Mediació 

i “cultura de la pau“. Què entenem per “cultura de la pau“? a càrrec de José Luís Suárez, 

pastor a l’Església Evangèlica Mennonita de Barcelona i treballa de col·laborador amb 

esglésies i entitats mennonites europees en temes de pau i que a més és President de 

Diaconia Catalana. 



Acte seguit una conferència sobre Les religions en el foment de la "cultura de la 

pau” per a les ciutats"; contribució, reptes i dificultats a mans de Juan José Romero, expert 

en mediació religiosa. Juan José Romero  ens va explicar la seva experiència en el 

trobament d’una altra confessió i exposant les mesures dutes a terme en el diàleg 

interreligiós a Brussel·les. 

L’acte es va dur a terme al Casal Loiola, el 11 de desembre, a les 19h. 

                                              

 

3.3 ACTIVITATS I REUNIONS MENSUALS PRÒPIES DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES 

DEL GTER; 

El GTER té diferents comissions específiques de treball: Comissió en Migració i 

Nouvinguts; Comissió en Mediació, Resolució i Prevenció de Conflictes, així com Comissió 

en Centres Penitenciaris.  

S’està posant en marxa d’altres comisions com la Comissió de Pau, Perdó i 

Reconciliació.  

Quins són els objectius de les Comissions? El principal objectiu és el de caminar 

junts per tenir una experiència de coneixement, de compartir experiències i projectes, i el 

d’unir esforços pel bé de la ciutadania en general  

Qui forma aquestes comissions? Dintre de cada comissió hi ha tant les comunitats 

religioses que formen part del GTER, com les entitats vinculades a elles i que es dediquen a 

l’àmbit específic de cadascuna (Càritas Diocesana de Barcelona, Iniciatives Solidàries i 

l'Associació Sociocultural Ibn Batuta....).  

Cada comissió té les seves pròpies activitats, amb els seus respectius coordinadors y 

voluntaris, encara que està vinculada al projecte global del GTER. 

Aquest any 2007 es va signar un conveni entre la Secretaria de Serveis penitenciaris, 

Rehabilitació i Justícia Juvenil i el GTER.    

Principalment, aquest conveni posa de manifest la col·laboració que es dui fent  a 

les presons especialment en els actes festius de la Mercè. Enguany el GTER va organitzar 

activitats a tres centres penitenciaris amb la voluntat d’anar creixent un centre cada any. 



 

3.4 ATENCIÓ I INFORMACIÓ 

 

És un espai d’atenció tant a les comunitats religioses, com a la resta de la societat civil. 

Aquest atenció que pot ser a través del correu electrònic, o del telèfon, el qual es dona 

resposta als dubtes, suggeriments de la població, o també en la participació en actes, 

tertúlies, entrevistes o congressos el qual es demana la participació del GTER com a grup.  

Totes aquelles activitats que el GTER dona recolzament han estat validades i 

acceptades per tots els grups religiosos que conformen el GTER. 

 



4. LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ 

 

La seu social ha estat consensuada per totes les tradicions religioses, que formen part 

del Grup de Treball Estable de Religions, com un espai òptim per les seves funcions: 

 C/ València 244, primer pis 

 08007 Barcelona 

 Telèfon: 934. 872.473 

 Email: gter@grupdereligions.org 

 


