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L’Espai Interreligiós de la Fundació 
Migra Studium, centre social promogut 
per la Companyia de Jesús a Catalunya, 
obre també les seves portes aquest 
estiu, concretament del 27 de juny al 
22 de juliol. Aquest espai, ubicat al 
districte de Ciutat Vella de Barcelona, 
permet acostar-se a la diversitat reli-
giosa del nostre entorn. Va adreçat a 
infants, joves i adults, a través d’esco-
les, esplais, casals d’estiu, comunitats 
de tradicions religioses diverses… que 
vulguin aprofitar l’oportunitat d’incor-
porar-hi aquesta activitat. 

«L’Espai Interreligiós és un lloc que 
vol acollir qualsevol persona amb in-
terès per comprendre i fer experiència 
del fet religiós, la diversitat religiosa i el 
diàleg interreligiós. El treball que fem 
diàriament neix d’algunes afirmacions 
prèvies. En primer lloc, pensem que 
tot ésser humà té una dimensió espi-
ritual que és obertura i capacitat per 
transcendir. En segon lloc, constatem 
que vivim en un context caracteritzat 
per la diversitat. I finalment, sentim 
que sovint ens manca una experiència 
aprofundida que ens ajudi a obrir-nos 
i reconèixer l’altre», afirma Alícia Gui-
donet, educadora a l’Espai Interreligiós 
de la Fundació Migra Studium.

«A partir d’aquestes bases —explica 
l’Alícia—, l’Espai Interreligiós procura 
que les persones que ens visiten reco-
neguin algunes de les preguntes més 
profundes que l’ésser humà es fa, ex-
perimentin la diversitat religiosa i per-
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d’obrir, de construir, de rebre. No vo-
lem tancar la porta a cap iniciativa que 
ens faci créixer qualitativament, que 
ens ajudi a ser presència d’humanitat 
que s’interroga, de comunitat que 
no resta indiferent a la diferència. A 
més, pensem que l’estiu és un moment 
especialment bo, atès que en un con-
text cultural com el nostre tendim a 
modificar tant la gestió del temps com 
l’ús de l’espai. I l’experiència ens diu 
que perquè un veritable diàleg pugui 
ser portat a terme, calen ritmes i llocs 
adients.» 

«Per això ens sembla oportú obrir la 
porta aquest estiu: pensem que podem 
oferir aquesta adequació que es dema-
na: una casa, sense gaires rellotges, on 
puguem compartir tots plegats. Sentir 
la diferència i fer-ne experiència. I tam-
bé per aquest motiu, la nostra proposta 
habitual es modificarà lleugerament. 
Sense perdre el rigor dels continguts 
ni la proposta educativa que ens ca-
racteritza, proposarem unes activitats 
amb un aire un xic més lúdic i obert 
a l’experiència i a la construcció com-
partida de significats. Per a nosaltres, 
és un repte que assumim amb el desig 
d’oferir el que som i també amb moltes 
ganes d’aprendre. Esperem rebre una 
bona acollida», destaca l’educadora.

L’Espai Interreligiós de la Fundació 
Migra Studium va néixer fa més de 
deu anys de la mà d’un grup de jesuïtes 
mobilitzats per la necessitat creixent de 
promoure el diàleg davant d’un context 
de diversitat. Alícia Guidonet assenyala 
que, «amb molt d’esforç i pocs recursos, 
van posar els fonaments del que avui dia 
constitueix l’Espai. Val a dir que al llarg 
d’aquest temps han participat moltíssi-
mes persones en la creació dels tallers, 
la posada a punt i el manteniment de 
les sales i dels seus continguts. Són tants 
i tan variats els noms que han mostrat 
interès en l’Espai, i que s’hi han dedicat 
amb generositat, que podríem dir que 
és un lloc que no ha deixat mai de ser 
estimat, i que, a més, ha nascut i crescut 
amb experiència de diversitat. Aquest 
fet i la qualitat humana i intel·lectual 
de les persones que l’han ajudat a néi-
xer i créixer, li dóna una força que de 
vegades sorprèn».

«Sovint tenim la sensació que l’Espai 
funciona sol. Aquest és un dels motius 
pels quals el balanç que fem avui dia 
és molt positiu. També ho és gràcies 
al contrast que tenim oportunitat de 
fer quotidianament amb les perso-
nes que ens visiten. Pensem que, en 
col·laboració amb els seus professors 
i professores, incidim en els processos 
formatius dels alumnes. També hem 
ajudat a elaborar l’experiència sobre 
la matèria a pastoralistes i professors 
de religió. A banda d’altres vivències, 
de caire més puntual, que eixamplen 
el nostre Espai i també a tots nosaltres. 

Tot això ens mou a encetar experièn-
cies com la d’aquest estiu. En definitiva, 
ens impulsa a continuar (re)creant 
l’Espai Interreligiós», constata l’Alícia.

cebin quins són els possibles camins a 
prendre un cop l’encontre amb l’altre es 
fa palès. Tot això ho fem mitjançant ac-
tivitats que volen educar i sensibilitzar 
en la cultura d’acollida i el diàleg. Ens 
sembla important subratllar que la cre-
ació de ponts d’encontre i diàleg és una 
proposta que va més enllà de la tasca 
educativa que duem a terme quotidia-
nament. I paga la pena subratllar-ho, ja 
que el nostre “dialogar” de vegades és 
subtil. És poc sorollós, però pensem que 
a poc a poc aconsegueix crear vincles 
i alguna transformació significativa. 
Aquests intercanvis abasten diferents 
àmbits: la vida quotidiana, la missió 
compartida, la pregària o l’experiència 
del transcendent, i l’intercanvi teòric.»

Segons l’educadora, «l’Espai Interre-
ligiós és un espai que vol ser habitat. 
Perdria el seu significat si no acollís, si 
restés buit, immòbil, si deixés d’obrir la 
porta a l’altre. El diàleg, per a nosaltres, 
és acollida, però també significa dei-

xar-se acollir. Tradicionalment aquesta 
obertura s’ha adreçat fonamentalment 
a infants i joves. Però cada cop amb més 
insistència ens arriben demandes de 
grups que provenen d’àmbits diversos; 
per exemple, grups d’adults que cursen 
alguna formació que té a veure amb 
la diversitat i el diàleg, persones que 
pertanyen a associacions interreligio-
ses o comunitats de tradicions culturals 
o religioses diverses. L’Espai es procura 
adaptar a aquesta nova demanda, per-
què l’entén com a necessitat. Per això, 
la nostra activitat diària està marcada 
per l’escolta i el desig de rebre i com-
partir amb l’altre». 

El context actual està molt influït 
per la diversitat cultural i religiosa, 
a conseqüència del fet migratori, les 
conversions, les relacions transnaci-
onals o un canvi de mentalitats que 
afavoreix la visualització i integració 
de la diferència. Davant d’això, «no 
és estrany que la possibilitat de dialo-
gar sobre i amb la diferència sigui un 
tema d’interès en l’agenda de moltes 
persones i grups, i aquesta inquietud 
es manifesta sovint amb un trucar a la 
porta d’espais com el nostre», comenta 
Alícia Guidonet.

Desig d’obrir i construir

Del 27 de juny al 22 de juliol, l’Es-
pai Interreligiós de la Fundació Migra 
Studium ofereix també les seves pro-
postes «perquè ens sentim en diàleg». 
«Perquè les demandes, les inquietuds 
i l’interès que percebem —afegeix 
l’Alícia— alimenten el nostre desig 

ALÍCIA GUIDONET
«La creació de ponts 
d’encontre i diàleg 
és una proposta que 
va més enllà de la 
tasca educativa que 
duem a terme 
quotidianament»
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