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Presentació 

Un dels fenòmens que caracteritza més clarament el 
nostre país és la creixent pluralitat que s’hi detecta. 
La diversitat d’adscripcions religioses és una de les 
expressions d’aquesta pluralitat. No és un fenomen 
nou, però darrerament s’ha accelerat, alimentat, 
d’una banda, pels fluxos migratoris i, de l’altra, pel 
canvi de paradigma social al qual totes les societats 
s’han vist abocades. Tot plegat comporta la 
introducció progressiva del diàleg en totes les 
esferes de la vida per poder donar resposta a la 
sensació d’incertesa. 

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, 
òrgan col·legiat assessor del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals creat l’abril de 
2011, ha iniciat una col·lecció de documents sobre 
matèries que afecten l’àmbit religiós i la seva 
expressió en la vida pública. L’objectiu d’aquests 
textos és assessorar el Govern, fer recomanacions i 
indicar pautes d’actuació no vinculants per a una 
bona gestió de la diversitat religiosa. Aquesta 
col·lecció s’adreça també a la resta d’institucions 
públiques i confessions religioses i al conjunt de la 
població. 

La Direcció General d’Afers Religiosos promou la 
formació en matèria d’afers religiosos del personal al 
servei de les administracions públiques i, en 
col·laboració amb el CEFJE, organitza diverses 
actuacions en l’àmbit jurídic. La primera d’aquestes 
està relacionada amb la difusió del primer document 
elaborat pel Consell Assessor de la Diversitat 
Religiosa, titulat La diversitat religiosa en les 
societats obertes. Criteris de discerniment, que avui 
presentem. 

Destinataris 

Personal del Departament de Justícia, d’altres 
departaments de la Generalitat i d’altres 
administracions públiques, i també altres persones 
interessades en la matèria 

  

Programa 

15.45-16 h 
Acreditació i lliurament de la documentació 
 
16-16.30 h 
Presentació 
 
Josep Xavier Hernández i Moreno 
Director del Centre d’Estudis Jurídics  
i Formació Especialitzada 
 
Enric Vendrell i Aubach 
Director general d’Afers Religiosos 
 
16.30-17 h 
Presentació general del document 
 
La diversitat religiosa en les societats obertes. 
Criteris de discerniment 
Joan-Andreu Rocha Scarpetta, doctor en història 
de les religions i historiador, vicedegà de 
periodisme de la Universitat Abat Oliba, professor 
i director del Màster en Església, Ecumenisme i 
Religions de l’Ateneo Pontifficio Regina 
Apostolorum de Roma. Membre del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa  
 
17-18 h  
Fonamentació jurídica de les recomanacions 
d’ordre pràctic del document 
 
Maria Teresa Areces Piñol, doctora en dret per la 
Universitat de Barcelona i catedràtica de dret 
eclesiàstic de l’Estat de la Universitat de Lleida. 
Membre del Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa 
 
18-18.30 h 
Debat 

  

Inscripció 

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a 
inscripció [http://goo.gl/YSc4y] fins al 23 d’octubre 
de 2014 inclòs. Al formulari, recordeu-vos de 
respectar les instruccions per comunicar les vostres 
dades que s’indiquen a continuació per a la 
inscripció per correu electrònic. 

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu 
contactar amb Nous Programes enviant un missatge a 

ufgc@gencat.cat amb les dades següents: 

- Assumpte del missatge: nom de la jornada 

- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document 
oficial d’identitat 

- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o 
NIE 

- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida 
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de 
secció, etc.) 

- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la 
qual depeneu (per ex., DGEPCJJ); si treballeu en algun altre 
departament de la Generalitat o en una altra administració, 
preciseu-ne el nom complet 

- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de 
Planificació), sense abreviatures ni sigles, indicant l’àrea, la unitat, 
etc. 

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.  

- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil) 

- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi 
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a 
què us inscriviu) 

A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens 
comuniqueu les vostres dades personals: 

- Adreça del domicili (amb codi postal) 

- Telèfon fix  

- Adreça de correu electrònic 

Tractament de dades 

La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament 
intern. Les vostres dades personals no es 
comunicaran a tercers, només es faran servir per 
enviar-vos les notificacions relatives a les activitats 
del CEJFE. 

Les places són limitades. Rebreu una resposta a 
la vostra sol·licitud per correu electrònic quatre dies 
abans de l’activitat. L’activitat dóna dret a certificat 
d’assistència. 

http://www.uprait.org/index.php?option=com_content&view=article&id=407:andreu-rocha-scarpetta-curriculum-vitae&catid=243:andreu-rocha-scarpetta&Itemid=364&lang=es
http://www10.gencat.net/pls/jus_cej/p01.identifica_rapida?but=JMF&inscripcio=Jornades%20obertes&cursp=0
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