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La religió s’apropa als joves
La Direcció d'Afers Religiosos presenta una adaptació del Diccionari de les
Religions per a nois i noies d'entre 10 i 14 anys
02 Juny, 2017 - MONTSE PUNSODA

Ablució, Sagrament, Eucaristia, Udú… Són només una petita mostra de les 300 paraules que
conté el nou Diccionari de les Religions per a noies i nois d’entre 10 a 14 anys, una versió
infantil del Diccionari de les Religions, que ja existia d’ús general, promogut per la direcció
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. El director del Departament, Enric Vendrell
ha presentat la nova publicació que té una intenció pedagògica pels alumnes de les escoles i
sobretot inclusiva. “En el nostre país ja és una realitat que en la majoria de les escoles del
país els nens i nenes conviuen amb naturalitat”- explicava Vendrell durant la presentació-.
Però en seure junts jo hi ha prou, volem que coneguin el que creuen senten el que viuen les
festes d’aquest company de classe. Quan ens coneixem de debó podem conviure”, ha afegit.
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Un manual de les religions
Lourdes Monfort, professora de religió i autora del llibre juntament amb Ricard Toledo, ha
detallat els trets més característics, del llibre que recull una descripció entenedora dels
principals conceptes relacionats amb les religions. La publicació no està estructurada com un
diccionari sinó que les paraules s’ha organitzat per temes que comparteixen la major part de
les religions com per exemple, temples de culte o festivitats. La lectura va acompanyada
amb dibuixos i ﬁns i tot jocs, per fer-la més atractiva i arribar millor als infants i joves.
Ímput de diàleg
Quant a les religions que hi apareixen, s’han triat en funció de la presència a Catalunya i la
seva incidència social, cultural i històrica. En aquesta línia, assessorant tant en la selecció de
les paraules com en la redacció, ha intervingut l’AUDIR, l’
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