
 

 
GESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA EN L’ESPAI PÚBLIC  

 

29 de novembre 2006, de 17 a 19 h 
Consell Comarcal del Maresme (Sala de Plens) 
Adreçada a alcaldes i regidors de la comarca 

 

 
 

Des del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del 
Maresme, amb col�laboració amb la Secretaria per a la Immigració de la 
Generalitat, convidem als alcaldes i regidors de la comarca a assistir a 
aquesta sessió, que té per objectiu tractar la gestió de la diversitat religiosa 
en l’espai públic a través de l’experiència de Badalona. 

Per a la seva exposició, comptem amb Jaume Vives, Tinent d'alcalde i 
Regidor de Drets Civils i Convivència de l'Ajuntament de Badalona, 
acompanyat de Francesc Torradeflot, responsable de l’Àrea de Diàleg 
Interreligiós i coordinador del Programa per al Diàleg Ciutadà de Creences i 
Conviccions a Badalona. 

 

Contingut de la sessió 

Exposició de Jaume Vives, Tinent d'alcalde i Regidor de Drets Civils i 
Convivència de l'Ajuntament de Badalona: 

• Presentació de la situació de diversitat religiosa a la ciutat de Badalona. 
• Perspectives i desafiaments de la responsabilitat política davant de la 

diversitat religiosa. 
• Presentació de la decisió política de promoure el Programa per al Diàleg 

Ciutadà de Creences i Conviccions a Badalona dins del marc del Pla de 
Convivència. 

Exposició de Francesc Torradeflot, responsable de l’Àrea de Diàleg 
Interreligiós i coordinador del Programa per al Diàleg Ciutadà de Creences i 
Conviccions a Badalona:  

• Fonamentació del Programa en la «doctrina» laica d’UNESCO i de 
Nacions Unides sobre gestió de la diversitat religiosa. 

• Descripció de les línies i activitats principals del programa. 
• Metodologies i recursos per dur a terme el programa. 

 

Confirmació d’assistència 

Per poder preveure necessitats quant a la pròpia sessió, us demanem 
confirmació d’assistència a través d’una trucada al 93.741.16.16 a Víctor 
Bassas, tècnic de polítiques migratòries del Consell Comarcal del Maresme, o 
a través d’un correu electrònic a l’adreça pla.immigracio@ccmaresme.cat 


