JORNADA RELIG 2017: ESPAI PÚBLIC I RELIGIÓ

BARCELONA, 29 DE NOVEMBRE DE 2017
PRESENTACIÓ
El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis,
causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit,
destaca l’increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s’ha traduït en un augment del
nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
L’espai públic urbà contemporani és testimoni del creixement d’expressions i manifestacions
religioses que reflecteixen la revitalització de les identitats religioses a nivell global i la pluralització
religiosa dels contextos urbans actuals.
Amb aquesta Jornada, la Direcció General d’Afers Religiosos vol reconèixer i fer difusió de diferents
eines de gestió impulsades per diferents institucions, així com donar a conèixer els resultats del
projecte de recerca RELIG “Expressions Religioses a l'Espai Urbà. Negociacions, tensions i
oportunitats entorn la visibilitat de la diversitat religiosa a l'espai públic català” dut a terme per la
Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu final de contribuir a generar debat i reflexió entre
tots els agents implicats.
OBJECTIUS

-

Fer difusió dels resultats del projecte de recerca RELIG sobre expressions religioses a l’espai
públic català
Donar a conèixer eines de gestió per a l’ús de l’espai públic per part d’entitats religioses
Presentar la Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal al servei de les administracions públiques catalanes. Específicament aquell que ha de
planificar serveis públics o atendre persones d’orígens culturals i de religions diverses. Personal
investigador en matèria d’afers religiosos. Personal vinculat al teixit associatiu religiós.
PROGRAMA

9.00-9.15 Acreditació dels participants
9.15-9.30 Presentació institucional.
Agustí Colomines i Companys, director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Enric Vendrell i Aubach, director general d’Afers Religiosos
9.30-10.30
Presentació dels resultats del projecte ‘Expressions Religioses a l'Espai Urbà.
Negociacions, tensions i oportunitats entorn la visibilitat de la diversitat religiosa a l'espai públic català”
finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos a la convocatòria RELIG 2014. Equip d’investigació
ISOR-Universitat Autònoma de Barcelona.

http://www.gencat.cat/governacio/afersreligiosos

11.00-11.30 Debat
11.30-12.00 Pausa
12.00-13.45 Presentació d’experiències de gestió de l’accés de les entitats religioses a l’espai públic.
- Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública. Criteris per gestionar l’accés puntual
de les entitats religioses a equipaments municipals. Direcció General d’Afers Religiosos
- Mesura de govern sobre la garantia del tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització
d’activitats puntuals a l’àmbit públic. Ajuntament de Barcelona
- La gestió de l’accés de les entitats religioses a l’espai públic. Ajuntament de Badalona
14 Cloenda
DATA I HORARI

29 de novembre de 2017, de 9.00h a 14.00h
LLOC

Escola d’Administració Pública de Catalunya. C/ Girona, 20, 08010 Barcelona
PLACES
180
HORES LECTIVES
5 hores
MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
Matrícula gratuïta. Per formalitzar les inscripcions s’ha de fer de la manera següent:
- Personal de l'Administració de la Generalitat: a través de les persones responsables de formació de
cada departament o per mitjà d'ATRI (codi 10331/2017-1)
- Personal de l’Administració local a través de la web www.eapc.cat, mitjançant formulari d’inscripció
- Personal investigador i d’entitats religioses, a través del formulari d’inscripció, indicant al cercador
del camp d’organisme “altres entitats”
CERTIFICAT

A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives se li expedirà un certificat d’assistència.
ORGANITZACIÓ
Direcció General d’Afers Religiosos. Rosa Maria López Ros
Escola d’Administració Pública de Catalunya. Xavier Torreguitart Jaile

http://www.gencat.cat/governacio/afersreligiosos

