Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Afers Religiosos

JORNADA RELIG 2018: RELIGIÓ, MORT I ESPIRITUALITAT.
RITUS FUNERARIS I GESTIÓ DE CEMENTIRIS

BARCELONA, 29 DE NOVEMBRE DE 2018
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.
Aquesta és una realitat a la qual les administracions públiques hem de donar resposta. Cal prendre
les mesures oportunes per ser capaços de respondre adequadament a les noves demandes que la
ciutadania anirà formulant en funció de les seves creences religioses i que poden afectar múltiples
àmbits de gestió. Un d’aquests, on les demandes són cada vegada més habituals, és el que fa
referència a la gestió dels cementiris i els ritus funeraris.
Amb aquesta Jornada, la Direcció General d’Afers Religiosos vol reconèixer i fer difusió de diferents
recursos divulgatius i de gestió sobre cementiris i ritus funeraris, així com donar a conèixer els
resultats del projecte de recerca RELIG “El pensament intar-intre-cultural’ de Raimon Panikkar dut a
terme per la Universitat Pompeu Fabra, sumant-nos així als actes del centenari del seu naixement,
declarat commemoració 2018 pel Govern de la Generalitat.
OBJECTIUS

-

Fer difusió dels resultats del projecte de recerca RELIG sobre l’obra de Raimon Panikkar
Presentar la Guia per al respecte a la diversitat de creences als cementiris de Catalunya
Donar a conèixer recursos divulgatius i de gestió sobre cementiris i ritus funeraris

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. Professionals
de l’àmbit d’intervenció social i de la salut. 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.
Representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Marcel·lí Joan Alsinella, director general d’Afers Religiosos
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9.30-10.30 Panikkar i les preguntes últimes. Ignasi Moreta. Comissari de l’Any Panikkar i professor
de la Universitat Pompeu Fabra.
Presentació dels resultats del projecte ‘El pensament intar-intre-cultural’ de Raimon Panikkar dut a
terme per la Universitat Pompeu Fabra, finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos a la
convocatòria RELIG 2014.
10.30-11.00 Pausa
11.00-13.00 Presentació de recursos sobre gestió de cementiris i ritus funeraris:
- Guia per al respecte a la diversitat de creences als cementiris. Direcció General d’Afers Religiosos
- Guia sobre celebracions funeràries de creences i conviccions. Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós (AUDIR).
- Experiències d’ens locals.
13h Recurs didàctic. Presentació del llibre La gota d'aigua, escrit i il·lustrat per Inês Castel-Branco,
editora d'AKIARA books, a partir d'un text de Raimon Panikkar sobre la mort.
I si la mort pogués ser explicada com l’instant en què una gota d’aigua cau al mar? Què passa amb la
gota d’aigua? Què passa amb l’aigua de la gota?
14 Cloenda
DATA I HORARI

29 DE NOVEMBRE DE 2018, DE 9.00 H A 14.00H

LLOC

Escola d’Administració Pública de Catalunya. C/ Girona, 20, 08010 Barcelona
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 10307/01-2018)
- Personal de l’Administració local a través de la web www.eapc.cat, mitjançant formulari d’inscripció
(codi 20238/2018-1)
- 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
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