
P.P Amb quina finalitat s’ha impulsat 
aquest pla de formació als funcionaris?

P.R El creixement de la pluralitat religiosa 
a Catalunya degut a l’interès creixent per 
altres tradicions religioses i per la gran 
quantitat d’immigrants arribats ha po-
sat de manifest la necessitat d’abordar 
aquesta nova realitat des de les Adminis-
tracions públiques. El desconeixement de 
les tradicions religioses impedeix poder 
comprendre en profunditat les necessi-
tats de molts ciutadans que viuen a Cata-
lunya per als qui el fet religiós és un dels 
elements centrals de les seves vides.

P.P Quin perfil d’empleats públics són els 
destinataris d’aquests cursos? 

P.R Els cursos són oberts a tots els funcio-
naris. Alguns d’ells s’hi apunten per inte-
ressos personals, però molts altres tenen 
un contacte directe amb la població.

P.P Quins continguts ofereixen?

P.R El curs és de 18 hores. Després d’una 
presentació del mapa de la pluralitat, amb 
el nombre de centres de culte de cada re-
ligió per comarca, es presenten en pro-
funditat les diverses religions. Hi ha una 
especial atenció a l’islam i a la gran diver-
sitat de cristianismes que hi ha. També hi 
ha un espai important per a l’hinduisme, 
el budisme, el judaisme, el sikhisme, ta-
oisme o els bahais. L’última sessió està 
consagrada a aspectes legislatius sobre 
els drets de les comunitats religioses i a la 
resolució de conflictes.

P.P Ofereixen nocions relacionades amb la 
comunicació?

P.R El coneixement de la tradició religiosa 
de l’interlocutor atorga millors eines per 
atendre les necessitats i els drets de les 
persones. Hi ha elements de comunica-
ció no verbal, com la vestimenta. És molt 
important poder conèixer el significat 
d’aquesta i el seu poder simbòlic. Podem 
saber si una vestimenta és un costum o 
un precepte religiós i quin grau d’impor-
tància li’n dóna una religió. També incidim 
en el tractament dels mitjans de comuni-
cació per evitar estereotips i prejudicis.

P.P Quina acceptació han tingut els cursos 
realitzats anteriorment?

P.R Ja hem fet més d’un parell de cursos a 
cada capital catalana i la resposta ha estat 
bona i entusiasta. Són molt clarificadors 

respecte de la realitat, i ajuda a compren-
dre’ns millor els ciutadans. Ensenyar reli-
gions és ensenyar experiències íntimes de 
les persones. Quan es comprenen, s’està 
més a prop de l’altre.

P.P Han incorporat alguna novetat respec-
te a edicions passades?

P.R Aquest any proposem la visita a un cen-
tre de culte.

P.P En quins aspectes creuen que s’ha de 
millorar per entendre o respectar les dife-
rents religions i confessions?

P.R S’estima el que es coneix. Volem donar 
a conèixer perquè els funcionaris vegin les 
religions no com un element molest a ges-
tionar sinó com un potencial humanitza-
dor de les persones.

P.P En quina mesura creu que aquests cur-
sos poden ajudar a millorar la gestió pú-
blica de la diversitat religiosa a Catalunya?

P.R Quan s’acaba de conèixer un país, una 
cultura o una religió es comencen a mi-
rar les persones d’aquell país amb certa 
familiaritat. Això millora la convivència. És 
urgent el coneixement del dret de les tra-
dicions religioses reconegudes per lleis, o 
acords. Cap ciutadà podrà respectar unes 
institucions públiques que no actuïn con-
forme al dret bé sigui per mala voluntat, 
bé sigui per desconeixement.

P.P Seria oportú oferir aquests cursos a la 
societat en general per evitar estereotips?

P.R Les riqueses i mancances dels empleats 
públics són un reflex de tota la societat. 
Tant de bo la universitat acollís també una 
titulació en Ciències Religioses. Solament 
l’Església Catòlica en té una.

P.P Molts col·lectius estrangers quan vé-
nen a Catalunya formen petits ‘guetos’. 
Haurien de rebre també formació per in-
tegrar-se a la població autòctona?

P.R El repte d’una societat harmònica ens 
pertoca a tots, de qualsevol procedència. 
Hem de potenciar i afavorir tots els es-
pais de trobada, de contacte i de relació 
que permetin que les branques del nos-
tre arbre social generin arrels comunes. 
Els recent immigrats també hauran de fer 
l’esforç de conèixer, entendre i estimar la 
llengua i les tradicions catalanes, no per 
a hi dissoldre’s, sinó per a recrear amb la 
resta dels catalans el futur del nostre país.

P.P A la demarcació de Lleida a quants fun-
cionaris es dóna aquesta formació? 

P.R A cada edició participen una trentena 
de funcionaris. A Lleida vam fer tres l’any 
passat. La demanada ha superat les pla-
ces per a aquesta propera edició. 

P.P Vostè és especialista en l’islam. Què 
n’opina dels episodis que protagonitzen 

grups radicals com Estat Islàmic o Al-Qaida?
P.R L’ésser humà és capaç de matar per qual-

sevol raó que converteix en absoluta. Aquests 
grups són formes neuròtiques de la religió. 
Lògicament, l’islam no s’hi pot reconèixer. 
Els musulmans en són les primeres víctimes. 
Tot islam que no sigui el seu el condemnen i 
l’ataquen. Aquests moviments són fills ideo-
lògics de l’islam fonamentalista d’Aràbia Sau-
dita i de Qatar, i fills polítics de les polítiques 
Occidentals a Afganistan i Iraq. Hem creat un 
monstre.

P.P Els recents esdeveniments han originat 
una onada de protestes contra aquest col-
lectiu arreu d’Europa. Creu que per crimina-

“Ensenyar religions és també explicar 
experiències íntimes de les persones”

Quan s’acaba de 
conèixer una religió es 
comença a mirar els 
seus fidels amb una 
certa familiaritat

litzar aquests fets s’està arribant a la islamo-
fòbia?

P.R Qualsevol realitat que no es coneix es re-
dueix i se simplifica. L’islam no existeix. Exis-
teixen musulmans que pertanyen a confessi-
ons i corrents diferents. Occident mira l’islam 
com un infant mira les pel·lícules cercant un 
bo i un dolent. El món és més complex. L’isla-
mòfob és un immadur mental.

P.P Associacions musulmanes han condemnat 
aquests atacs perquè taquen l’islam. Com els 
pot arribar a perjudicar?

P.R Solament entre un 5 i un 15% dels que es 
diuen musulmans són extremistes. Qualse-
vol societat del món té una proporció simi-
lar de ciutadans legitimadors de la violència. 
Si aquí identifiquem entre el 85 i un 95% de 
musulmans amb els extremistes els posarem 
davant del dilema d’escollir entre l’islam i la 
catalanitat. D’aquest maniqueisme no en pot 
sortir res de bo.

la geneRalitat ofeReix un Pla de foRmació en matèRia de diveRsitat Religiosa als funcionaRis
La Direcció General d’Afers Religiosos ha dissenyat un Pla de formació en matèria de diversitat religiosa adreçat als empleats 
de les administracions públiques catalanes. Avui es posa en marxa aquesta formació bàsica arreu de Catalunya, uns 
cursos que neixen amb la finalitat de dotar els funcionaris de la màxima informació possible sobre les diferents religions i 
confessions que hi conviuen a Catalunya. Jaume Flaquer, coordinador i professor d’aquest pla, ens explica els detalls. 
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