ASSEMBLEA MUNICIPAL DE LES RELIGIONS

CONTACTE
Adreça: Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat
Centre Cívic del Centre Històric –
Pl. de l’Ereta, 8, 3a planta, 25002 Lleida
Telèfon: 973 70 04 57
Adreça electrònica: dretscivils@paeria.cat
Espai web: http://www.paeria.es/dcci/

OBJECTIUS
L’Assemblea Municipal de les Religions realitza trobades bimestrals. Els objectius en
què treballa són:
 Assessorar l'Ajuntament de Lleida en les diferents actuacions que aquest
dugui a terme i que estiguin vinculades amb temes de diversitat religiosa.
 Fer propostes d'actuació en temes de competència municipal que afavoreixin
el diàleg interreligiós com a eina de pau i convivència.
 Realitzar tasques de mediació entre les diferents comunitats religioses
representades i l’ens local, així com amb altres administracions si ho
requereixen i ho sol·liciten, amb la finalitat d'afavorir la convivència a la ciutat.
 Preparar i difondre els estudis que se li demanin sobre la diversitat religiosa a
la ciutat, sobre els problemes que aquests temes plantegin i les seves possibles
solucions i alternatives.
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Fomentar l'aplicació de polítiques i actuacions municipals integrals encaminades a
la defensa del diàleg interreligiós, de la cultura de pau i dels drets humans.

MEMBRES DE L’ASSEMBLEA
En l’actualitat, l'Assemblea Municipal de les Religions està formada pels membres
següents:
Amb veu i vot:


La presidenta (per delegació de l’alcalde). Regidora de Drets Civils, Cooperació i
Igualtat.



El coordinador. Regidor d’Educació i Atenció a la Infància.



Dos representants de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL).



Un representant de l’Associació Amics de la UNESCO de Lleida per al Diàleg
Interreligiós (representant de les minories religioses i del diàleg interreligiós).



Una representant de la Delegació d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós del
Bisbat de Lleida.



Un representant de la Mesquita Omar (Islam).



Un representant de la Comunitat Ibn Hazm (Islam).



Dos representants de la Comunitat Cristiana Protestant.



Un representant de la Comunitat Cristiana Ortodoxa.



Un representant dels Testimonis Cristians de Jehovà.

Amb veu, però sense vot:


Un representant de la Coordinadora de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg
Interreligiós.



Una persona de Lleida entesa en temes de diàleg interreligiós.



Una tècnica de la Regidoria de Drets Civils amb funcions de secretària de
l’Assemblea.
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