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El Centre lnterreligiós de Barcelona 

Centre lnterreligiós de Barcelona, qué es va crear al 1998, és un equipament 
municipal amb la voluntat de donar servei al conjunt de la ciutadania i molt 
especialment al conjunt de les diferents expressions religioses i de consciencia. 
El Centre lnterreligiós de Barcelona promou des de la seva creació el dialeg 
com a instrument convivencia!. 

El treball del Centre lnterreligiós ha estat remarcable durant aquests darrers 
anys i ha participat activament en l'organització d'esdeveniments internacionals 
com el Parlament Mundial de les Religions i el programa d'Acollida de gairebé 
1000 assistents al parlament. 

Des del Centre lnterrelgiós s'ha impulsat una tasca formativa i informativa i en 
l'actualitat disposem d'una biblioteca de més d 500 volums i s'han consolidat 
els cicles de debat i les col·laboracions en ambits formatius. 

La interreligositat a Barcelona 

Un deis primers treball rellevants del Centre va ser coneixer la diversitat 
existent a la ciutat en materia religiosa i de consciencia. El treball es va publicar 
l'any 2000 i va aconseguir tenir una base de dades de més de 1.700 
comunitats i espais religiosos. Quatre anys després, el 2004, la fotografia ha 
variat una mica peró , en linies generals, a Barcelona t~nim tots els 
monoteismes i els panteismes ben representats (judaisme,_ cristianisme, 
musulmans, budistes, sihks, hinduisme, etc.) 
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Es pot constar que el mapa de les fes ha variat durant aquests darrers quatre 
anys. Es detecta un increment de la fe ortodoxa, de les esglésies evangéliques 
i de les religions orientals, especialment de l'hinduisme. A la Ciutat de 
Barcelona !'islam es manté als mateixos nivells de l'any 2000 i en canvi es 
distribueix en tot el territori de Catalunya. 

També es facil constatar que l'increment de les fes té una relació directa amb 
els fluxos de població, amb el nombre de població immigrada i amb l'origen 
d'aquesta nova població . 
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Nous reptes 

L'Ajuntament de Barcelona ha optat pel dialeg i perla interacció i per aixó i en 
aquesta nova etapa del Centre lnterreligiós de Barcelona s'ha marcat els 
següents objectius: 

• Convertir-se en un punt d'informació i recollir informació de les diferents 
expressjons de consciencia i religioses de la Ciutat. 
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• Potenciar la formació, mitjanc;ant cicles, jornades, intercanvis i debats, per 
coneixer les diferents expressions de consciéncia i religioses presents a la 
ciutat. 

• Treballar amb els diferents coHectius religiosos i amb els diversos 
col·lectius laics fomentant el dialeg interreligiós. . 

• Impulsar el dialeg interreligiós i el debat en el si de les diverses sensibilitats 
d'una mateixa religió. 

• Atendre, debatre i coordinar demandes provenint de les diverses 
expressions de consciencia i religioses 

• Establir un sistema de mediació i prevenció en conflictes interreligiosos. 
• Establir, amb la participació de les diferents expressions de consciencia i 

religioses, criteris d'actuació davant del repte de la interreligiositat. 

Per tot es propasen les següents mesures de govern: 

MESURA DE GOVERN 

Primer. Actualitzar la base de dades, realitzar entrevistes amb les diferents 
comunitats religioses i revisar tota la documentació disponible per obtenir el 
nou atlas de les religions de Barcelona. 

Segoñ. lnkiar les actuacions oportunes per fer possible l'establiment d'una 
Comissió lnterreligiosa de la Ciutat de Barcelona que permeti abordar el dialeg 
interreligiós i els reptes de la llibertat de consciencia i religiosa. 

Tercer. Donar suport al Parlament Catala de les Religions i participar en les 
seves sessions. 

Quart. Impulsar nous sistemes de formació i informació per al conjunt de la 
ciutadania, · per als serveis públics o privats i per a les diferents fes, amb 
l'objectiu d'aconseguir un majar coneixement i una óptima convivencia entre 
les diferents expressions de consciencia i religioses. 

Cinque. Impulsar grups de mediació interreligiosa per fer front als reptes que 
té plantejada la nostra societat i la nostra Ciutat. 
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