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Benvolguts i benvolgudes, 
 
L’any 2010, l’Assemblea General de les Nacions Unides va acordar declarar la 
primera setmana del mes febrer de cada any com la Setmana Mundial de l’Harmonia 
Interconfessional. Mitjançant la resolució A/RES/65/5, l’Organització de les Nacions 
Unides va voler reafirmar que la comprensió mútua i el diàleg interreligiós 
constitueixen unes dimensions fonamental de la cultura de pau i va encoratjar els 
estats a difondre un missatge de concòrdia entre les diferents confessions d’arreu 
del món.  
 
De 2010 ençà, la Setmana de l’Harmonia Interconfessional ha esdevingut una ocasió 
per recordar tot allò que tenen en comú les diferents tradicions religioses del món. 
Una ocasió per tenir present que totes elles comparteixen un missatge d’amor cap al 
pròxim, d’ajuda al necessitat i de solidaritat cap a aquell que afronta situacions de 
dificultat. I també una oportunitat per destacar totes les iniciatives que cerquen un 
apropament entre les diferents comunitats religioses. 
 
La commemoració de la Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional és avui 
més necessària que mai. Els atemptats que vam patir el passat estiu a Barcelona i 
Cambrils van recordar-nos l’existència de grups que voldrien veure’ns dividits en 
funció de les nostres creences. Grups que busquen l’enfrontament entre les diferents 
tradicions religioses i que empren la violència com a únic llenguatge. Tanmateix, la 
reacció de la societat catalana va demostrar al món sencer que no estem disposats 
a què res ni ningú posi en perill la nostra cohesió social. 
 
Durant aquells dies, dotzenes de comunitats religioses van emetre comunicats en 
contra de la violència i de tota forma d’odi. I foren també moltes les que van 
organitzar activitats –sovint coordinades per entitats de diàleg interreligiós- per 
demostrar el seu rebuig als atemptats i les seves ganes de continuar treballant per 
una societat en què tots convisquem en pau, amb independència de les nostres 
creences. 
 
Al llarg dels darrers anys, la celebració de la Setmana de l’Harmonia 
Interconfessional ha esdevingut una tradició a casa nostra. L’any 2015, el Govern de 
la Generalitat es va sumar per primera vegada a aquesta iniciativa organitzant una 
recepció institucional als representants de les entitats religioses i dels grups de 
diàleg interreligiós que existeixen arreu del país. Una recepció que posteriorment es 
va repetir durant els anys 2016 i 2017.  
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Enguany el context polític ha impedit que el Govern organitzés novament aquesta 
activitat. Tanmateix, us animem a prendre part en l’acte que ha impulsat el Grup de 
Treball Estable de les Religions (GTER) en ocasió de la Setmana Mundial de 
l’Harmonia Interconfessional sota el títol “Religions compromeses en la construcció 
de pau”. Aquesta sessió tindrà lloc el proper 13 de març a les 18 h. al Parlament de 
Catalunya i comptarà amb la participació, entre d’altres, del Molt Honorable 
President del Parlament, Sr. Roger Torrent.  Si desitgeu assistir-hi cal que us poseu 
en contacte amb el GTER a través del correu electrònic gter@grupdereligions.org o 
del telèfon 93.487.24.73.  
 
A l’espera de poder-vos saludar personalment al Parlament, rebeu una cordial 
salutació, 
 
 
 
 
 
Enric Vendrell i Aubach 
 
Barcelona, 28 de febrer de 2018 
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