
 
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 

 La Sagrada Família acull l’entrega del premi 
Convivència i Diàleg interreligiós  

 
o El crític i historiador de l’art Daniel Giralt- Miracle rep el premi per 

la seva tasca en l’aspecte cultural i ecumènic. 
 

 
Barcelona,  24 d’abril de 2017,-  El dimarts 25 d’abril, a les 19h, al Claustre 
de Montserrat de la Sagrada Família, el Grup de Treball Estable de les 
Religions (GTER), entitat que representa oficialment les diferents 
confessions religioses presents a Catalunya, celebra la quarta edició del 
Premi en Convivència i Diàleg Interreligiós. 
 
Daniel Giralt-Miracle, creient, ecumènic i referent cultural 
Enguany el premi es concedeix al creient, crític d’art, historiador i impulsor 
cultural Daniel Giralt-Miracle per la seva manifestació pública integrant la 
creença personal, la sensibilitat ecumènica, i com a referent nacional 
en l'aspecte cultural. 
 
El seu reconeixement ha estat deliberat per unanimitat per totes les religions 
que conformen el GTER. 
 
En l'acte intervindran el Director General d'Afers Religiosos de la Generalitat 
de Catalunya, el Sr. Enric Vendrell; el president del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts,  el Sr. Carles Duarte; el president delegat de la Junta 
Constructora de la Sagrada Família, Sr. Esteve Camps; així com persones 
de diferents religions properes a Daniel Giralt-Miracle. 
 
El premi neix de la necessitat d’implicar la societat en el reconeixement 
d’aquelles iniciatives dutes a terme per persones, entitats o institucions, dins 
de l’àmbit religiós o interreligiós, que fomenten el respecte, la llibertat de 
pensament i la cultura de pau basada en la trobada i la convivència.  
El premi simbòlic, que consisteix en una placa commemorativa, es va iniciar 
el 2008, i ha estat pioner i precursor a Catalunya en aquest tipus de 
reconeixements. 
 
Convocatòria de premsa 
 
Dimarts 25 d’abril a les 18.50h  
Punt d’Atenció al visitant del Carrer Sardenya. 
 
Imprescindible confirmar assistència responent aquest correu. 
 
 
 
CONTACTE PREMSA: 

press@sagradafamilia.org 
 

932080414  
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