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BBrreeuu  ttrraajjeeccttòòrriiaa  ddee  ll’’AAsssseemmbblleeaa  MMuunniicciippaall  ddee  lleess  

RReelliiggiioonnss  ((AAMMRR))  

 

2005 - Aprovació en el Ple de l’Ajuntament de la posada en funcionament 

de l’AMR. 

- Primera trobada amb els membres que composaran l’AMR. 

- Presentació als mitjans de comunicació de l’AMR. 

 

2006 - Presentació de l’AMR a ONU-Habitat (Canadà). 

- Presentació de l’AMR en el marc de les Jornades de diàleg 

interreligiós (Ajuntament de Saragossa). 

- Presentació de l’AMR al Govern d’Andorra. 

- Participació al Congrés Internacional sobre Religions i Mediació 

(UNESCO-Barcelona). 

- Presentació de l’AMR a Lió (França) en el marc de la reunió 

d’avaluació de les accions dutes a terme a les ciutats sotasignants de 

la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

 

2007 - Regulació de l’estatus d’entitat religiosa a les comunitats 

representades en l’AMR.  

 

2008 - L’AMR és notícia al diari nord-americà The New York Times.  

- Primera formació interna sobres aspectes jurídics que afecten les 

entitats religioses.  

- Primera Jornada de Portes Obertes als espais de culte. 

- Incorporació de la comunitat cristiana ortodoxa a l’AMR. 

- Edició d’un vídeo de presentació de l’AMR.  

- Edició del llibre Les religions de Lleida: Creure en la diversitat, en 
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col·laboració amb l’IREL.  

 

2009 - L’AMR és reconeguda com a experiència i bona pràctica per part del 

Banc Internacional de Documents de Ciutats Educadores.  

- Incorporació de la comunitat de Testimonis Cristians de Jehovà a 

l’AMR com a membres de ple dret i de la comunitat Jesucrist dels 

Sants dels Darrers Dies, representats a través de l’Associació Amics 

de la UNESCO de Lleida.  

- Segona Jornada de Portes Obertes als espais de culte. 

- Col·laboració amb el IV Parlament Català de les Religions (realitzat a 

Lleida).  

 

2010 - Difusió de la Carta de Ciutadania als espais de culte.  

- Tercera Jornada de Portes Obertes als espais de culte. 

- Inici del treball de camp per a l’estudi de les diferents tradicions 

religioses i espirituals a la ciutat (desembre 2010). 

- Formació interna sobre el Decret 94/2010, del 20 de juliol, sobre el 

desplegament de la Llei de Centres de Culte (Llei 16/2009).  

 

2011 - Balanç intern de la tasca de l’AMR en el mandat 2007-2011.  

- Propostes i esmenes al reglament de règim intern de l’AMR.  

- Finalització de l’estudi de la presència de les diferents tradicions a 

Lleida.  

- Renovació de membres, a proposta de les diferents comunitats, per 

canvi de legislatura. 

2012 - Menció especial a l’AMR al 1r Memorial Àlex Seglers de l’Ajuntament 

de Sabadell. 

- Representació de dos membres de l’AMR al Consell Municipal de 
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Benestar i Acció Social de Lleida “Lleida Social”. 

- Edició del mapa digital de les tradicions religioses i espirituals a 

Lleida. 

- Edició del document Les tradicions religioses i espirituals a Lleida. 

 


