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RELIGIÓ, CREENCES I CONVICCIONS 

Les creences religioses constitueixen un element d’identificació fonamental que cal respectar i valorar sempre. Al mateix temps, el respecte a la pluralitat de 

creences i conviccions forma part d’un dels pilars irrenunciables de la cultura pública comuna. Cal que pensem mesures perquè als nostres municipis ningú 

se senti menysvalorat per les seves conviccions o creences, la diversitat d’aquestes sigui reconeguda i es faciliti la interacció entre persones de diferents 

creences. 

  Igualtat Diversitat Interacció positiva 

Religió, 

creences i 

conviccions 

(exemples per 

debatre) 

Què estem 

fent? 
Què estem fent per la igualtat? 

Què estem fent pel coneixement i el 

reconeixement de la diversitat? 

Què estem fent per fomentar la 

interacció positiva? 

Què podem 

fer? 

Com podem facilitar l’accés de les 

confessions religioses a la pràctica de les 

seves celebracions? 

 

Com podem combatre els prejudicis envers 

algunes religions i els seus creients? 

 

Com podem respectar i fer respectar el dret 

fonamental a la llibertat religiosa pel que fa, 

per exemple, a la ubicació dels centres de 

culte? 

 

Com podem combatre la discriminació en 

l’accés al món laboral, educatiu, sanitari i a 

altres àmbits a les persones que fan visibles 

les seves creences per l’ús de determinades 

peces de vestir o pràctiques religioses?  

Com podem afavorir el coneixement 

dels trets característics més destacats 

de les religions i conviccions presents 

a Catalunya a les escoles i entre el 

conjunt de la població? 

 

Com podem ajudar i reconèixer les 

persones perseguides per les seves 

creences arreu del món? 

 

Com, des de la neutralitat de l’espai 

públic, podem regular-ne l’ús per 

donar cabuda a les diferents 

manifestacions religioses? 

Quines mesures podem prendre per 

fomentar el diàleg interreligiós entre 

persones creients de base i entre els 

representants de les confessions? 

 

 

Com podem fer compatibles les 

diferents pràctiques religioses en 

diferents àmbits (escola, salut, 

feina...) dins el seu funcionament 

normalitzat? 


