
CONGRÈS DE GOVERNANÇA I RELIGIÓ
 

Segon espai per a la reflexió envers la governança en un mar 
de complexitat social.

 
La bona governança és essencial per al progrés social. Tot i que la governança s’equipara comuna-
ment amb el govern, en realitat implica molt més. La governança es troba a tots els nivells i recull 
les maneres en que el govern formal, les organitzacions no governamentals, les organitzacions 
comunitàries i el sector privat fan anar els assumptes públics i els recursos. Una governança 
efectiva és fonamental per tal de que les comunitats puguin mantenir l’equilibri, obrir-se pas entre 
les dificultats, i respondre creativament a les oportunitats i als desafiaments que encaren.

Existeixen si més no tres factors sobresortints que determinen la bona governança: la qualitat de 
lideratge, la qualitat dels governats o els ciutadans i la qualitat de les estructures i processos en 
marxa. En els tres nivells existeix una necessitat de construir capacitat.

En una articulació marcada per a la globalització i l’increment de la complexitat i interdependèn-
cia entre tots els processos socials, està cimejant un consens internacional al voltant de les carac-
terístiques axials de la bona governança, especialment en el que respecte al govern formal. Aques-
tes característiques inclouen la democràcia, l’estat de dret, la responsabilitat, la transparència, la 
rendició de comptes i la participació de la societat civil. Tot i que, només sorgiran veritables 
estructures de governança intel.ligents-institucions lliures de corrupció que desvetllin confiança 
pública- quan els processos de presa de decisions i d’acció col.lectius es guiin també per a princi-
pis. El desenvolupar mecanismes de governança que s’ajustin en aquest estàndar requerirà capaci-
tació tant ètica com pràctica. Per altra banda, el que les institucions de governança generin espai 
per a la participació significativa dels ciutadans en la conceptualització, implementació i evaluació 
dels programes i polítiques públiques, exigeix que la capacitat d’una comunitat per efectuar i 
manejar canvis tingui un important realç. Això és ben cert tant per a les institucions que operen a 
nivell local i regional, així com per a les que operen a nivell internacional.

Degut a les prediccions no complertes de la teoria de la secularització que plantejava desde en 
Max Weber que la religió aniria desapareixent a mida que les societats es modernitzessin-, i als 
plantejaments normatius que, fins i tot concedint.los un espai a les religions, les releguen a l’àmbit 
d’allò privat i subjectiu, no s’ha près massa atenció a la funció social i pública d’aquest fenòmen 
present en la societat des dels seus orígens.

Amb aquestes jornades, la Oficina per al Discurs Públic de la Comunitat Bahá’í d’Espanya vol 
generar un espai de reflexió per tal d’analitzar la contribució de la religió a l’avanç social en 
general, i en particular, als processos de governança. Potser en això escau la legitimitat de la 
religió com actor social. Tot i que no constitueix el focus principal d’atenció, també es tindran en 
compte els anàlisis sociològics de la religiositat a Espanya i en el món, els diferents marcs jurídics 
on s’insereix, i la relació de les religions amb l’Estat.

Palau Robert    .    Passeig de Gràcia, 107    .    18 y 19 de Febrero

CONGRESO SOBRE
GOBERNANZA 
Y RELIGIÓN
SEGUNDO ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN
ACERCA DE LA GOBERNANZA EN UN 
MAR DE COMPLEJIDAD SOCIAL



Alguns aspectes específics que es tractaran seran: pràctiques de governança interna de les 
religions que poden ser extrapolables a d’altres àmbits com el polític – com són ara mecanismes 
d’elecció, de presa de decisions o de generació de consens-, la religió i els conceptes d’utopia i 
ideologia manheimianes, l’Islam i la governança, el Judaisme i la política, la religió i l’assistència 
social, la religió i el desenvolupament, el diàleg interreligiós de base i la tolerància, el diàleg 
interreligiós entre representants oficials i la coexistència pacífica.

Entitats col.laboradores

Direcció General d’Assumptes Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Grups d’Investigació consolidats ( EPP i CREA) dels Depts. de Sociologia de la Universitat de 
Barcelona.
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.
Grup de Treball Estable de les Religions (GTER).
Oficina d’Assumptes Públics de la Comunitat Bahá’í d’Espanya.
Fundació Pluralisme i Convivència.
Grup Interuniversitari: Drets Culturals i Diversitat (GIDD), Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona.
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PROGRAMA

9:30 - 10:00

Día 1: Aproximacions teòriques

10:00 - 10:30
Inscripcions
Apertura del Congrès

10:30 - 11:45 Taula-marc: Què és la governança? Nuria Vahdat, Oficina d’Assumptes Públics 
de la Comunitat Bahá’í d’Espanya; El paper de la religió en la història de la 
civilització, Amín Egea, historiador.

11:45 - 12:15 Cafè

14:00 - 16:00 Descans
16:00 - 19:00 Religió i canvi social: Les religions com a utopies deslegitimadores de l’ordre establert, 

Montserrat Coll, ex-directora General d’Assumptes Religiosos de la Generali-
tat; Judaisme i governança, Dr Jaume Flaquer, Responsable de l’àrea teològica de 
Cristianisme i Justícia; L’Islam i la governança, Dra. Dolors Bramon; L’Ordre 
Mundial de Bahá’u’lláh, Dr. Sergio García.

12:15 - 14:00 Enfocaments sociològics i jurídics: Canvis en la religiositat en la societat contem-
porànea, Dra Mar Griera, directora de l’Institut de Sociologia de la Religió de 
la UAB; Regulació jurídica del factor religiós a Espanya i Catalunya, Dra. Francisca 
Pérez-Madrid, Catedràtica acreditada ANECA, Universitat  de Barcelona; 
Contribució de les religions a la sostenibilitat: A propòsit del projecte d’investigació sobre 
religió i sostenibilitat a Catalunya, Dra Montserrat Gass, UIC.

10:00 - 12:00

Día 2: Estudi de casos de bones pràctiques transferibles a la governança política

El diàleg interreligiós com a exemple de bona pràctica en una societat vertebrada 
per a la competició: L’observatori de les religions de la Fundació Pluralisme i Convivència, 
Fernando Arias, director de la Fundació Pluralisme i Convivència; El cas de la 
Direcció d’Assumptes Religiosos de la Generalitat, Director General Enric Vendrell; 
Experiència del Grup de Treball Estable de les Religions (GTER), metodologia i línies 
d’acció, Guillem Correa, president del GTER; Associació Unesco per al Diàleg Interreli-
giós (AUDIR) i el diàleg interreligiós de base, Dr Francesc Torradeflor, Director de 
l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós.

12:00 - 12:30 Descans

14:30 - 15:00 Acte de cloenda del Congrés.

12:30 - 14:30 La contribució social de la religió en un món globalitzat: El paper de la religió en 
els processos de democratització, Dr Daniel Conversi, Investigador Senior 
d’Ikerbasque; Religió i felicitat, Joan hernández, director del GTER; Religió i 
progrés social, Dr. Francesc Torralba; Religió i cohesió social, Dr. José A. Rodríguez, 
Catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona.
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