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BANNER

La mundialització ('globalització') ha afavorit la pluralitat de la societat
actual en un seguit d'àmbits, també en el de les creences, com deixa
entreveure el nou mapa de les religions de Catalunya, tot just acabat de
presentar, sobre els llocs de culte de confessions religioses vàries erigits a
casa nostra.
El mapa, incentivat per la Direcció General d'Afers Religiosos, dirigit pel
centre de recerca Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) i
coordinat pel catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Joan Estruch, actualitza les dades d'un estudi del 2004.
A diferència del primer estudi, l'actual també inventaria els llocs de culte
catòlics. Total, 13 tradicions religioses, entre monoteistes (creença en un
sol déu) i politeistes (creença en més d'un déu): catolicisme, judaisme,
cristianisme oriental (o ortodox), cristianisme evangèlic, testimonis
cristians de Jehovà, Església Adventista del Setè Dia, Església de Jesucrist
dels Sants dels Darrers Dies (mormons), islam, fe Bahà'í, hinduisme,
sikhisme, budisme i taoisme.
Tot seguit n'extraiem les dades més significatives, que no difereixen gaire
de les de l'estudi del 2004, sinó que adveren la consolidació de la pluralitat
religiosa. Abans, emperò, convé de fer dues observacions: primera, aquest
augment de la pluralitat no té una causa única (és erroni d'atribuir-la
solament al fenomen migratori, que en molts casos no n'és ni la causa
principal); segona, les relacions interreligioses són presidides per la
tolerància i el respecte recíprocs.
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3.449 temples

+ A Catalunya hi ha

3.449 temples de 13
tradicions religioses.
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MATERIALS

Titol: Mapa de les religions de Catalunya
Format: Web
# Presentació gràfica de l'estudi. A
la Direcció General d'Afers
Religiosos.
Titol: Direcció General d'Afers Religiosos
Format: Web
# Àrea adscrita al Departament de
la Vice-presidència. Vincles a
tradicions religioses vàries.

Titol: Le Monde des Religions
Format: Web
# Revista que s'aproxima, des d'una
perspectiva laica, a les religions i a
les creences de la humanitat.
Titol: International Religious Freedom
Format: Web
# Pàgina del Departament d'Estat
nord-americà. Accés als informes
sobre la llibertat religiosa mundial
del període 2001-2006.

Més diversitat religiosa
Anant més al detall, han augmentat
significativament els llocs de culte evangèlics: una
centena llarga més respecte del 2004 (453 per
341). El nombre d'oratoris islàmics, en creixement
sostingut aquest últim decenni, ha passat en tres
anys de 139 a 169, comptant els d'adscripció
sunnita, xiïta i sufí, les tres branques principals de
l'islam. Els testimonis cristians de Jehovà, presents

#

Titol: Dialogal
Format: Web
# Revista trimestral sobre religions i
diàleg interreligiós, editada per
l'Associació UNESCO pel Diàleg
Interreligiós i El Ciervo.

---------+ Més notícies: Webs relacionades dins Nosaltres.Cat: Religió.

Segons el nou mapa de les religions, a Catalunya hi
ha 3.449 temples. D'aquests, més de 2.500 són
catòlics, ben implantats i ben arreu, per tot el
territori. Els altres 915 (200 més que no fa tres
anys) corresponen a les altres tradicions religioses.
Com apuntàvem, aquest creixement té causes
diverses: l'augment dels fidels, l'aparició de nous
corrents o la restructuració de les tradicions
existents; en algun cas (el de les esglésies
evangèliques, per exemple) l'explicació té a veure,
en part, amb una compilació de dades més
exhaustiva.

Vols el banner de la notícia a la
teva web?
#
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+ Comparativa dels

estudis del 2004 i del
2007.

Titol: El fet religiós a secundària
Format: Web
# Entre més coses, exposa les
característiques d'algunes de les
religions més seguides del món.
Titol: Features and Tenets of the Major
World Religions
Format: Web
#

Guia interactiva i didàctica de les

religions. A la BBC.

a gairebé totes les comarques, han crescut als
nuclis urbans, i ara ja tenen 147 salons del regne,
que són els centres on s'apleguen. Destaquem,
finalment, l'augment de temples budistes (de 28 a
42), hindús (de 16 a 30) i ortodoxos (de 8 a 18).

Titol: Fundació Francesc Ferrer Guàrdia
Format: Web
# De tendència laica i progressista.

Per comarques

QUE HO SABÍEU?

Per comarques, tenim que les 13 tradicions
religioses estudiades són presents al Barcelonès; al
Gironès, n'hi ha 10, i 9 al Baix Camp, al Segrià, al
Tarragonès i al Vallès, tant a l'Oriental com a
l'Occidental. Si al Maresme hi ha 8 tradicions
religioses, en unes quantes comarques n'hi ha entre
3 i 6; 2 a l'Alt Urgell, a la Terra Alta i a la Vall
d'Aran; i 1 a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà i al
Priorat.

Els temples evangèlics han
crescut, sobretot, gràcies a la
proliferació d'esglésies del
moviment pentecostal, bàsicament
formades per fidels de procedència
llatinoamericana.
#

+ Mapa comarcal de

Catalunya, il·lustratiu de
la diversitat religiosa.

A casa nostra les primeres
comunitats evangèliques,
establertes a Maó i a Barcelona,
daten del 1868.
#

A Catalunya hi ha cinc religions
monoteistes: judaisme,
cristianisme, islam, fe Bahà'í i
sikhisme.
#

Del 2004 ençà, el judaisme ha
passat de tenir dues comunitats a
tenir-ne quatre, però totes a
Barcelona.
#

INVESTIGUEU

>

La petja religiosa a Catalunya, del 2004 al 2007.

>

Els llocs de culte, en un mapa.

>

La mesquita, el temple dels musulmans.

>

I la sinagoga, el dels jueus.

>

Festes religioses assenyalades.

>

'I tu, en què creus?': una reflexió sobre el diàleg interreligiós.

>

La fe Bahà'í, una de les religions més recents.

>

Una aproximació a l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, dita dels mormons.

>

Apunt didàctic sobre el budisme.

>

Calendari interreligiós del 2007.
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