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CURS SOBRE LA DIVERSITAT RELIGIOSA A 

CATALUNYA. CONCEPTES I CRITERIS D’APLICACIÓ. 
BARCELONA, 4, 11, 18 I 25 D’ABRIL 

  

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.   

Aquest curs ofereix la possibilitat de conèixer les diverses religions que estan establertes a 

Catalunya i les seves característiques principals. Es tracta d’una aproximació a la realitat 

religiosa de Catalunya en l’actualitat. 

OBJECTIUS 

- Conèixer les característiques principals de les tradicions religioses amb implantació a 

Catalunya: els seus principis bàsics, les pràctiques principals, les festivitats més 

importants, etc. 

- Conèixer els preceptes i les pràctiques religioses que poden tenir més incidència en 

la prestació de serveis públics 

- Identificar les maneres més adequades de comunicar i de relacionar-se amb les 

diverses creences i conviccions. 

PERSONES DESTINATÀRIES 

El curs està dirigit als empleats públics en general i, específicament, a aquells que hagin de 

planificar serveis públics o atendre persones d’orígens culturals i de religions diverses. 

PROGRAMA 

1. Coneixement de la diversitat religiosa 

a. Evolució històrica de la diversitat religiosa 

b. El mapa religiós de Catalunya. Dades del 2014 

2. L’Església Catòlica Romana 

3. Les esglésies ortodoxes i orientals 

4. El cristianisme de la reforma 

a. El protestantisme 

b. Altres grups cristians 

5. L’islam  

6. El Judaisme 

7. Introducció a les religions orientals I: sikhisme, hinduisme i Fe Bahà’í 

8. Introducció a les religions orientals II: budisme i taoisme 
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9. Gestió i relació de la diversitat. 

a. Fonamentació legal de la llibertat religiosa 

b. Instruments per al diàleg 

c. Conceptes claus en la gestió de la diversitat religiosa 

d. Recursos de la Direcció General d’Afers Religiosos 

PROFESSORAT 

Professorat universitari expert en matèria religiosa coordinat per la Fundació Privada 

MigraStudium en col·laboració amb l’ISCREB, el GTER i Cristianisme i Justícia. 

Joan Hernández 

Jaume Flaquer 

Antoni Matabosch 

Eulogi Broto  

DATES I HORARI 

4 d’abril de 9h a 14h 

11, 18 i 25 d’abril de 9.30 a 14h 

LLOC 

Escola d’Administració Pública de Catalunya. C/ Girona, 20, 08010 Barcelona 

PLACES 

25 

HORES LECTIVES 

18h.30 

INSCRIPCIONS 

Personal de l'Administració de la Generalitat i d'Universitats: a través de les 

persones responsables de formació de cada departament o per mitjà d'ATRI codi 10229 

Personal de l’Administració local a través de la web www.eapc.cat, codi 20096. 

CERTIFICAT 

A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s’estableixin, 

se li expedirà un certificat d’assistència i aprofitament. 

ORGANITZACIÓ 

Direcció General d’Afers Religiosos, Sra. Rosa Ma. López Ros 

Escola d’Administració Pública de Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc/menuitem.ca54cfbb17b4abf5272a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=df4c6b3c40f45210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df4c6b3c40f45210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
https://atri.gencat.cat/
http://www14.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=10229&ambit=1&edicio=1&any=2016
http://www.eapc.cat/
http://www14.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/InscripcionActividad.do?method=init&codi=20108&edicio=1&ambit=2&any=2016&dadesPagament=E

