Dimecres 12 de juliol tindrà lloc una doble taula rodona amb especialistes i la
presentació del projecte museístic “Casa de la pau”

Montserrat acull una jornada dedicada als
desafiaments interculturals i interreligiosos als
quals ha de fer front la societat europea
L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Abadia de Montserrat
organitzen una sessió de reflexió sobre les causes que separen la societat,
que demana d’estar oberts a unes relacions de dimensió mundial
Montserrat, juliol de 2017. Dimecres 12 de juliol, de 10 a 17.30h, tindrà lloc a Montserrat (Sala del
Venerable – Hotel Abat Cisneros) una jornada acadèmica amb el títol Viure en la diversitat. Una
reflexió crítica, coorganitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i la Fundació Abadia de
Montserrat 2025 (FAM 2025). S’articula al voltant de dues taules rodones: Educar i comunicar en una
societat plural i Reptes interculturals per a un món en crisi, en les que intervindran diversos
especialistes en la matèria.
El tema humanístic d’aquesta jornada es concentra en una de les experiències socials viscudes
intensament en països sobretot d’àmbit occidental: el pluralisme de cultures, d’ideologies, de poders
polítics, de religions, de pràctiques individuals i comportaments col·lectius. La diversitat està present en
totes les manifestacions de l’existència humana. Aquesta situació cada vegada més complexa a causa
també de les immigracions reclama una reflexió seriosa: exigeix d’individuar els reptes que suscita
aquest pluralisme i el deure d’orientar possibles camins de solució; és a dir, cercar de passar del
“pluricultural” a “l’intercultural”. Cal superar una convivència de guetos tancats i arribar a una cultura
capaç d’assumir un horitzó complex. Una convivència oberta és especialment necessària en àmbit
religiós, ja que en el fons el creure en un transcendent condueix a respectar la dignitat humana, al
respecte i a la pau entre persones. La violència, les guerres i el terrorisme en nom d’una divinitat resulta
un fet contradictori. Quan la religió es barreja amb l’economia amb l’afany de domini i amb les actituds
violentes, cosa que malauradament s’ha repetit durant la història, hauria de ser un desordre estroncat
definitivament. Esdevé més que mai necessària una reflexió actual sobre les causes que separen la
societat, ja que la situació actual ens demana d’estar oberts a unes relacions de dimensió mundial.
Montserrat segueix una llarga tradició de diàleg interreligiós iniciada pel P. Bonaventura Ubach a
principis del s. XX en els països de l’Orient bíblic i que continua actualment en els monjos que
col·laboren tant en el diàleg entre religions com en l’ecumenisme. En aquesta mateixa orientació, la
jornada acadèmica del dia 12 s’orienta també vers la futura celebració del mil·lenari de Montserrat, que
s’escau l’any 2025. Un dels projectes d’aquesta efemèride seria la presentació museística i interactiva
de les tres religions del Mediterrani: jueva, cristiana i musulmana amb la finalitat de construir la “Casa de
la pau”, d’acord amb les aspiracions de convivència social i religiosa que marquen el nostre segle.
La jornada té entrada lliure, però cal inscriure’s prèviament a través del
fundacio2025@abadiamontserrat.net o del telèfon 93 877 77 25. El programa és el següent:
10h
10.15h
11h

correu-e

Obertura de la jornada, a càrrec de Senén Florensa (IEMed) i Carles Riba (FAM 2025)
Presentació del projecte “Casa de la pau”
1a. sessió: Educar i comunicar en una societat plural, moderada per Enric Olivé-Serret,
director Càtedra UNESCO Diàleg Intercultural (U. Rovira i Virgili)
Poders públics, diversitat religiosa i dret a l’educació: un balanç problemàtic
Per Jaume Codina i Esmet, Universitat de Vic

15h

17h

Migracions, associacionisme i mediació intercultural: una aproximació sociològica
Per Salwa El Gharbi, presidenta Assoc. Formació i Consultoria aplicada FIKR i AFCAR
Educació i comunicació intercultural. Resolució de conflictes
Per Onno Seroo, director Grau Relacions Internacionals (URL)
2a. sessió: Reptes interculturals per a un món en crisi, moderada per Manel Forcano,
director de l’Institut Ramon Llull
La diversitat dels llenguatges i sistemes rituals. Eina o obstacle per a la conformació de la
identitat d’una societat plural?
Pel P. Lluís Duch, monjo de Montserrat i doctor en antropologia i teologia
La post-primavera àrab o la fi del somni per a una joventut mediterrània. Balanç i
perspectives
Per Lurdes Vidal, directora Àrea Món Àrab i Mediterrani (IEMed)
El repte de visibilitzar i normalitzar l’apreciació de la comunitat jueva de Catalunya
Per Jorge Burman, responsable diàleg interreligiós Comunitat Israelita de Barcelona
Fer palesa la diferència: diversitat cultural, religiosa i de gènere a través dels canals de
comunicació contemporanis
Alba Sabaté, Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura (URL)
Relatoria i conclusions de les dues sessions, a càrrec de Joan Garcia Biosca
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