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Novetats editorials

Les editorials que vulguin informar d’una novetat només cal que ens trametin les dades bàsiques de l’obra (títol, autoria, data d’edició, segell
editorial i nombre de pàgines), incloent-hi un enllaç a una fitxa eventual o informació addicional de què disposi l’editorial. Aquesta informació s’ha
de trametre per correu electrònic a l’adreça bustia.afersreligiosos@gencat.cat. També s’hi poden incloure publicacions periòdiques amb un contingut
majoritàriament monogràfic.

La Direcció General d'Afers Religiosos fa difusió de novetats editorials en matèria d'Afers Religiosos

Laïcitat, religions i prejudicis.

Gómez i Segalà, Joan. Laïcitat, religions i prejudicis. Fragmenta editorial, Col·lecció: Assaig Volum: 73, febrer 2023

L’àmbit religiós és un camp molt viu i molt actiu, i alhora globalment desconegut.

Paradoxalment, aquesta desconeixença és àmpliament compartida per les persones religioses i les que no s’hi consideren. En aquest debat
abunden tòpics tan corrents com la immutabilitat de les religions, l’aconfessionalitat de l’Estat, la laïcitat de l’escola pública, el diàleg com a
base per a la resolució de conflictes o la preeminència del dret a la salut per sobre del dret de llibertat religiosa, entre molts d’altres. Aquests
llocs comuns o bé són falsos o bé no tenen les derivacions que se’ls atribueixen habitualment. Mentre que la fe és una qüestió privada, la
religió té repercussió en gairebé tots els àmbits: educació, sanitat, serveis socials, serveis funeraris, serveis penitenciaris, seguretat, treball,
alimentació, consum, cultura, fiscalitat, etc.

La legislació protegeix la llibertat religiosa, però queda en paper mullat quan els nostres prejudicis n’impedeixen l’exercici quotidià i
normalitzat. Aquest llibre parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats religioses, sinó la
base perquè ningú no s’imposi sobre els altres: ni els religiosos ni la resta.
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L'Islam. Història, espiritualitat, teologia, tradicions i festes

Àvila, Martí. L'Islam. Història, espiritualitat, teologia, tradicions i festes. Viena Edicions, Col·lecció Helios núm. 42, setembre de 2022

Una aproximació als signes d’identitat de l’islam.

Un assaig lúcid i aclaridor que tanca la trilogia de les religions abrahàmiques, juntament amb el cristianisme i el judaisme, i ens ajuda a
entendre una religió que també forma part de la nostra història i de la nostra identitat.

Actualment, sobretot a Occident, són molts els que pensen que l’islam és una religió que s’ha quedat aturada en el temps i que a penes ha
progressat. Però com passa en tot, no hi ha un islam monolític i únic, sinó diversos. Partint d’aquesta premissa, Martí Àvila ens convida a
descobrir tots els islams possibles a través de la seva història i sobretot de la seva vastíssima cultura, que va des de la filosofia fins a la
teologia, passant per la medicina, l’arquitectura i l’art.

Un viatge de cinema

Montserrat, Assumpta i Claveras, Montserrat. Un viatge de cinema. Editorial Claret, gener de 2023

https://vienaedicions.com/book/lislam
https://www.claret.cat/llibre/un-viatge-de-cinema-9788491364627/

