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«CAMINS PER LA PAU:  

LA SAVIESA D’ESCOLTAR, LA FORÇA DEL COMPROMÍS» 

BARCELONA, 7-13 DE JULIOL DEL 2004 

 

Entre el 7 i el 13 de juliol del 2004 tindrà lloc a Barcelona la quarta edició del Parlament de 

les Religions del Món. Serà la primera vegada que se celebri a Europa i fora del marc cultural 

anglòfon, cosa que suposa un pas endavant en la projecció del moviment interreligiós 

internacional. 

El Parlament de les Religions del Món serà un dels diàlegs més multitudinaris del Fòrum 

Universal de les Cultures. Atraurà la participació de prop de 8.000 persones de totes les tradicions 

religioses. Aquesta xifra inclou no només representants oficials i experts, sinó també gent de 

base. També estan convidades a participar-hi les persones no religioses que vulguin conèixer 

millor les religions i valorin el seu paper dins la societat.  

El lema que presidirà el Parlament del 2004 és «Camins per la pau: la saviesa d’escoltar, la 

força del compromís». Serà una setmana de treball intens en la qual es combinarà l’activitat en 

petits grups amb sessions multitudinàries. Els participants exploraran la diversitat d’identitats 

religioses presents en el Parlament, els recursos i les possibilitats del diàleg interreligiós, i el 

potencial que tenen les religions per contribuir a la construcció d’un món millor. 

Aquest treball es farà en el marc d’un programa que inclou més de 500 activitats previstes 

al llarg de la setmana. Les jornades del Parlament començaran a les vuit del matí, amb un primer 

bloc d’una hora dedicat a les diferents pràctiques religioses, i acabaran a dos quarts de nou del 

vespre, amb la clausura de la sessió plenària del dia. Al llarg de la jornada, els participants hauran 

pogut escollir entre una oferta de continguts molt àmplia, estructurada en simposis, conferències, 

taules rodones, tallers, treballs en grup, celebracions, exposicions i actuacions, entre altres 

formats. 

El Parlament del 2004 tindrà com a pròleg una assemblea de líders religiosos i espirituals 

de tot el món, que se celebrarà en el monestir de Montserrat els dies 5, 6 i 7 de juliol. Uns 400 

participants exploraran les formes en què les comunitats religioses poden contribuir efectivament 

a donar resposta a problemes candents de la humanitat —per exemple el deute extern, la qüestió 

de l’aigua, la situació dels refugiats o la violència religiosa—, tot posant de relleu el pes de la 

referència compartida a la dimensió espiritual.  
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EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS  

EN EL MÓN CONTEMPORÀNI 

 

Vivim en un món accelerat, on el temps i les energies s’administren amb la màxima 

cautela. Quan ens enfrontem a una tasca que requereix ambdues coses, com en el cas del diàleg 

interreligiós, és lícit preguntar-se honestament sobre la seva conveniència, la seva necessitat i la 

seva urgència. 

El diàleg interreligiós pot tenir, almenys, un triple sentit: 

En un món on la diversitat religiosa creix i es fa cada vegada més visible, sorgeix la 

necessitat d’explorar vies de comunicació entre les diverses tradicions religioses. 

Només des de la comunicació i la confiança es podrà materialitzar la comprensió, el 

respecte i l’harmonia entre les comunitats religioses, tant a nivell local com a escala 

global. 

En un món que desitja i busca la pau, la justícia i la sostenibilitat, les religions poden 

aportar molt en termes d’inspiració de respostes creatives i de mobilització de voluntats. 

Les tradicions religioses comparteixen uns valors que cal necessàriament reforçar i 

posar en pràctica a través del diàleg i la cooperació. 

En un món sovint presidit per la desorientació i fins i tot per la tristesa, el diàleg interreligiós 

permet, de manera indirecta però ineluctable, aprofundir en les arrels espirituals de 

cadascú, en la pròpia tradició i en el propi procés personal. Al mateix temps, aporta els 

beneficis innegables del coneixement d’altres tradicions religioses. 

El diàleg interreligiós no pretén la creació d’una religió única, la qual cosa suposaria la 

dissolució del diàleg mateix. Des del respecte a priori de totes les identitats religioses, i sense 

cap voluntat proselitista, el diàleg interreligiós té com a eixos centrals l’escolta receptiva i el 

testimoni honest. No hauria de ser ni un simple intercanvi de cortesia ni un passeig per la 

superfície de les tradicions, sinó una trobada en la profunditat i la riquesa de la vida religiosa de la 

humanitat. 
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EL PARLAMENT DE LES RELIGIONS DEL MÓN: 

UNA VISIÓ ESPERANÇADA 

 

El Parlament de les Religions del Món és la trobada interreligiosa periòdica més 

multitudinària i diversa del món. Cada cinc o sis anys reuneix prop de 8.000 persones d’arreu del 

món i de totes les tradicions religioses. 

Les successives edicions són convocades pel Consell per a un Parlament de les Religions 

del Món (Council for a Parliament of the World’s Religions, CPWR), amb seu a Chicago. 

L’objectiu del CPWR és «cultivar l’harmonia entre les comunitats religioses i espirituals del món i 

promoure el seu compromís amb el món per tal d’aconseguir pau, justícia i sostenibilitat per a 

tothom».  

El Parlament de les Religions del Món es posa al servei d’uns valors, com ara el diàleg o la 

compassió, que ja estan presents en les tradicions, per potenciar-los i fer-los més visibles i 

fructífers. 

En la visió que anima el CPWR, destaca el desig que «les pors i odis religiosos i culturals 

siguin reemplaçats per la comprensió i el respecte», que «es tingui cura i es protegeixi la Terra i 

tota forma de vida» i que «tothom es comprometi a viure seguint els seus valors i aspiracions més 

elevats». El Parlament de les Religions del Món ofereix la possibilitat de treballar intensament 

durant una setmana amb líders, experts i gent de base, per fer realitat aquesta visió. 

Els «membres» del Parlament de les Religions del Món són les persones que s’hi 

inscriuen. El Parlament no és un òrgan representatiu que hagi de prendre acords a partir de 

deliberacions i de votacions, sinó un espai per parlar (etimològicament, «parlament» deriva de 

«parlar»), per intercanviar experiències i aspiracions. Vol suposar un enriquiment i una 

transformació personal per als participants i, a la vegada, una ampliació d’horitzons per a les 

seves respectives comunitats o àmbits de procedència.  

L’entitat convocant del Parlament, el CPWR, està governada per un patronat, els membres 

del qual representen, de manera no oficial, la diversitat de les comunitats religioses i espirituals 

del món.   
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EL PARLAMENT DE LES RELIGIONS DEL MÓN: 

BREU APUNT HISTÒRIC 

 

De l’11 al 27 de setembre del 1893, a la ciutat de Chicago (EUA), va tenir lloc la primera 

edició del que es va anomenar Parlament Mundial de les Religions. Prop de 6.000 persones es 

van reunir per ponderar el lloc de la fe i l’espiritualitat en el món modern. Aquest esdeveniment 

sense precedents va marcar l’inici del diàleg interreligiós modern. El Parlament era part de 

l’Exposició Colombina amb la qual els Estats Units d’Amèrica rememoraven el 400 aniversari de 

l’arribada de Cristòfol Colom al Nou Món. 

El 1993, cent anys més tard, es va convocar novament a Chicago una altra reunió 

interreligiosa de caràcter similar, rebatejada com a Parlament de les Religions del Món. Amb el 

propòsit de reviure l’esdeveniment del 1893, es van reunir més de vuit mil persones d’una àmplia 

varietat de religions i comunitats espirituals. Hi havia homes i dones que s’identificaven com a 

cristians, hindús, musulmans, budistes, jueus, taoistes, zoroastrians, jainistes, sikhs, bahaistes, 

indígenes i teòsofs, entre altres. 

Al llarg dels nou dies de la trobada, tots els participants van ser desafiats a pensar 

urgentment, críticament i holísticament al voltant del paper de la religió en la recerca de solucions 

creatives als problemes més candents de la humanitat. En aquest context es va presentar el 

document Cap a una ètica mundial: una declaració inicial. Aquest text assenyala uns principis 

ètics fonamentals, assumibles actualment per totes les religions: la no-violència, el respecte a 

tota vida, la solidaritat, un ordre econòmic just, la tolerància, un estil de vida honrat i veraç, i la 

igualtat i companyonia entre home i dona.  

El Parlament de les Religions del Món es va convocar novament el 1999 a Ciutat del Cap 

(Sud-àfrica). Més de set mil persones van continuar la reflexió i el treball oberts el 1993, explorant 

les implicacions pràctiques de la declaració Cap a una ètica mundial i renovant els esforços per 

aplicar-la de manera concreta. Aquesta vegada la crida no només es va adreçar a les persones 

religioses sinó que es va estendre als altres actors de referència en la societat contemporània: 

governants, educadors, periodistes, empresaris, científics, artistes i la societat civil en general. El 

Parlament de Ciutat del Cap va permetre, a més, visualitzar la contribució del moviment 

interreligiós a la lluita per posar fi al apartheid. 

[Pot consultar-se un relat més ampli a  www.unescocat.org.] 
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BARCELONA I EL PARLAMENT DE LES RELIGIONS: 

EL MOMENT ADIENT 

 

L’elecció de Barcelona com a seu d’aquesta edició del Parlament de les Religions del Món 

no és aleatòria. Obeeix a la voluntat dels organitzadors de no optar simplement per una ciutat 

amb la capacitat tècnica suficient, sinó d’aprofitar l’ocasió per donar un fort impuls a les 

dinàmiques locals de diàleg i cooperació entre les tradicions religioses i espirituals, en un 

moment en què sembla ser particularment necessari.  

El panorama religiós de Barcelona, així com el de Catalunya i Espanya, es troba, 

efectivament, en un moment crucial. Diversos factors mostren la rellevància que pot tenir per a la 

ciutat, per al país i per l’estat la celebració del Parlament de les Religions del Món: 

L’incipient però imparable increment de la diversitat religiosa, degut en bona part a la 

immigració, encara que no atribuïble exclusivament a ella. Les comunitats minoritàries 

manifesten una aspiració legítima a un major reconeixement de la seva contribució a la 

societat i a una percepció més positiva de la diversitat religiosa.  

La presa de consciència, per part de la comunitat religiosa majoritària, l’Església catòlica, 

de la necessitat de trobar bones pautes d’interacció amb les altres tradicions i 

comunitats. Moltes de les iniciatives interreligioses locals que ja han començat a 

caminar en el nostre país han sorgit per iniciativa de persones o institucions catòliques. 

La recerca espiritual, malgrat el context de marcada secularització, per part de persones 

tant de dins com de fora de les comunitats religioses tradicionals. Aquesta recerca de 

sentit s’articula sovint en termes «laics», expressant-se de maneres tan diverses com el 

compromís social o certes pràctiques terapèutiques, però sens dubte reflecteix un clima 

d’interès per les qüestions espirituals, si no religioses.  

La percepció generalitzada, també entre el ciutadà corrent, de la necessitat d’una major 

comprensió de la diversitat religiosa, donada la influència del factor religiós en el fet 

migratori i en el context internacional. 

En aquest marc, la celebració del Parlament a casa nostra hauria de comportar un 

augment generalitzat de la sensibilitat interreligiosa, constituir una experiència i una escola de 

diàleg interreligiós, i permetre incrementar i enfortir les dinàmiques i les estructures al servei 

d’aquest diàleg. 
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EL PROGRAMA DEL PARLAMENT DEL 2004 

 

El contingut del Parlament de les Religions del Món 2004 quedarà reflectit en les prop de 

500 activitats de què constarà el programa oficial. Els ingredients particulars d’aquest programa 

d’activitats no seran dissenyats pels organitzadors del Parlament, sinó per aquells que presentin 

propostes. Per això s’ha convidat totes les persones, comunitats, organitzacions o institucions 

que ho desitgen a presentar propostes d’activitats de programa.  

No hi ha restriccions ni de formats ni de llengües, tret que generalment les activitats han de 

durar un màxim de 90 minuts i que es demana assegurar la traducció consecutiva a l’anglès i/o al 

castellà.  

L’avaluació i la selecció de les propostes presentades es duu a terme a partir dels criteris 

següents: 

Adequació al lema del Parlament del 2004: «Camins per la pau: la saviesa d’escoltar, la 

força del compromís».  

Qualitat i rellevància dels continguts proposats. 

Manteniment d’un equilibri global en el programa: entre tradicions, entre regions, de gènere, 

entre veus conegudes i desconegudes, entre punts de vista teòrics, vivencials i pràctics. 

Adopció d’un tarannà dialogant i respectuós. 

Competència comunicativa dels responsables. 

Presentació dels diferents punts de vista quan es tracti un tema sensible. 

Es rebutgen les propostes que promoguin la vulneració dels drets humans o una actitud 

obertament excloent, tant envers les altres tradicions com en el si de la pròpia tradició, així com 

les propostes orientades al proselitisme en el sentit més estricte (que difereix d’informar, donar 

testimoni i àdhuc convidar a participar). 
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PARTICIPAR-HI DES D’ARA 

 

La celebració del Parlament de les Religions del Món té ple sentit si s’hi impliquen 

plenament les comunitats religioses i les organitzacions i grups afins presents en la nostra 

societat, no només durant la setmana del Parlament, sinó també en el procés preparatori que ja 

ha començat i que inclou:  

Donar a conèixer el Parlament de les Religions del Món per oferir-lo a les comunitats 

religioses i a la societat en general, i per incentivar les inscripcions (a través 

d’entrevistes, presentacions, distribució de materials escrits, etc.). 

Promoure la reflexió sobre la diversitat religiosa i sobre el sentit i l’oportunitat del diàleg 

interreligiós en comunitats religioses, en àmbits de reflexió laics i en la societat en 

general (a través de reunions, conferències, taules rodones, articles, exposicions, 

qüestionaris, etc.). 

Incentivar i acompanyar iniciatives concretes de diàleg interreligiós, com ara grups de 

diàleg o programes d’activitats conjuntes entre dues o més comunitats.  

Organitzar i celebrar, en diferents ciutats i poblacions del país, «Trobades pel Parlament», 

actes oberts de durada variable que donin a conèixer el Parlament del 2004, que 

sensibilitzin sobre el repte i la riquesa que suposa la diversitat religiosa i que 

constitueixin per ells mateixos un exercici pràctic de diàleg interreligiós. El Centre 

UNESCO de Catalunya dóna suport a la creació de comissions organitzadores locals, 

que han d’estar integrades per comunitats de, com a mínim, dues tradicions diferents. 

Inscripció i formació de voluntaris per a la setmana del Parlament, així com planificació de 

l’acollida de participants a cases particulars, comunitats o centres. 

Aquest procés preparatori hauria de plantar les llavors del llegat del Parlament de les 

Religions del Món al nostre país, un llegat de major estima i cooperació entre les diverses 

comunitats religioses.  
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INSCRIURE-S’HI 

 

La inscripció al Parlament de les Religions del Món 2004 ja està oberta a totes aquelles 

persones que estiguin interessades a participar-hi. Els organitzadors fan una crida a totes les 

comunitats, organitzacions i grups, de caràcter religiós o afí, de Barcelona, Catalunya i Espanya, 

perquè garanteixin la seva presència en aquest esdeveniment. El Parlament de les Religions del 

Món 2004 ha de ser, entre altres coses, el reflex i la celebració del dinamisme i la diversitat 

religiosos de la nostra societat. Les inscripcions poden formalitzar-se per internet 

(www.barcelona2004.org) o adreçant-se a la Secretaria Tècnica del Parlament.  

La tarifa internacional és de 470 euros. Ara bé, els residents a Espanya es beneficien d’una 

tarifa reduïda de 295 euros. Totes les inscripcions efectuades fins al 24 d’abril gaudeixen d’una 

reducció del 20% (236 euros tota la setmana). Fins al 15 de juny, la reducció és del 10% (266 

euros tota la setmana). La inscripció permet l’accés a totes les activitats del programa oficial del 

Parlament del 2004 i inclou l’entrada a les exposicions i activitats del Fòrum Universal de les 

Cultures que es facin durant aquella setmana. També existeix la possibilitat d’inscriure-s’hi només 

tres dies (123 euros fins al 24 d’abril, 138 euros fins al 15 de juny i 153 euros des del 16 de juny) 

o un dia (48 euros fins al 24 d’abril, 54 euros fins al 15 de juny i 60 euros des del 16 de juny). La 

inscripció no inclou les despeses d’allotjament, transport ni manutenció.  

L’import de les tarifes és, sens dubte, significatiu, i per a la majoria de persones és poc 

habitual per una activitat de tipus religiós (encara que sigui freqüent en activitats d’altra mena, 

com ara culturals, acadèmiques, esportives, etc.). Aquest import es destina a cobrir les despeses 

d’organització, ja que el Parlament del 2004 es finança en gran mesura a través de les 

inscripcions. L’organització convida les comunitats, organitzacions i grups a becar un o diversos 

dels seus membres, tot assumint-ne total o parcialment el cost de la inscripció (els diners 

necessaris es poden recollir de diferents maneres: col·lectes, donatius, venda de productes, ajuts 

públics, etc.). D’aquesta manera s’asseguren dues coses: que el punt de vista d’aquests 

col·lectius es faci present en el Parlament, i que els coneixements i l’experiència adquirits s’hagin 

de compartir a posteriori amb la resta dels membres. La quantitat de la inscripció pot convertir-se 

així en un estímul per aconseguir que l’impacte del Parlament es multipliqui. 

També se suggereix de becar la inscripció de persones procedents d’àmbits socials o 

geogràfics econòmicament més desafavorits, així com oferir allotjament o alguna altra mena d’ajut 

a coreligionaris d’altres països. 
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CONSELL ASSESSOR 

 

Jalil Bárcena  

Expert en islam sufí 

Agustí Borrell  

Professor de bíblia a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l’Associació 

Bíblica de Catalunya 

Juan Bosch  

Expert en ecumenisme de la Càtedra de les Tres Religions de la Universitat de València 

Joan Botam  

President del Centre Ecumènic de Catalunya 

Enric Capó  

Expert en cristianisme protestant 

Pilar Claret  

Coordinadora dels grups de reflexió sobre diàleg interreligiós del CEVRE – Unió de 

Religiosos de Catalunya 

Marià Corbí  

Director del Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses 

Lluís Duch  

Monjo de Montserrat i professor d’antropologia de la religió de la Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Ariel Edery  

Expert en judaisme 

Joan-Carles Elvira  

Monjo de Montserrat i doctor en filosofia 

Joan Estruch  

Director de l’Institut de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Emilio Galindo  

President de l’Associació Dareq Niumba i especialista en diàleg islamo-cristià 

Manuel García Doncel  

Expert en diàleg entre ciència i religió 

Baruj Garzón  

Expert en judaisme 

Miguel Gil  

Expert en fe bahaista 
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Sean Golden  

Director del Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals de la Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Ya’far González  

Expert en islam xiïta 

Sebastià Janeras  

Expert en esglésies cristianes orientals 

Teresa Losada  

Presidenta i directora del Centre Bayt-al-thaqafa i assessora de la Comissió Pontifícia de 

Diàleg Interreligiós del Vaticà 

Francesc-Xavier Marín  

Coordinador del grup de recerca interreligiosa de la Universitat Ramon Llull 

Juan de Dios Martín Velasco  

Professor de fenomenologia de la religió de la Facultat de Teologia de Salamanca a Madrid 

Gaspar Martínez  

Consiliari europeu en funcions de Pax Romana-ICMICA i secretari general de la diòcesi de 

Bilbao 

Antoni Matabosch  

Doctor en teologia i expert en ecumenisme 

Xavier Melloni  

Antropòleg i doctor en teologia 

Vicente  Merlo  

Expert en hinduisme 

Yaratullah Monturiol  

Experta en islam i feminisme 

Jordi Moreres  

Expert en islam a Catalunya 

Ramon Maria Nogués  

Expert en ciència i religió 

Agustí Pániker  

Expert en religions de l’Índia 

Raimon Panikkar  

Professor emèrit de religions comparades de la Universitat de Califòrnia – Santa Barbara 

Xabier Pikaza  

Professor d’història de les religions de la Universitat Pontifícia de Salamanca 
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Joan Prat  

Professor d’antropologia religiosa de la Universitat Rovira i Virgili 

Ramon N. Prats  

Doctor en tibetologia i expert en budisme 

Antoni Prevosti  

Expert en confucianisme i taoisme de Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona 

Armand Puig  

Director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Tarragona i del Màster en Història 

de les Religions de la Universitat Rovira i Virgili 

Òscar Pujol  

Director de Programes Educatius de Casa Àsia i expert en hinduisme 

Lluís Racionero  

Director de la Biblioteca Nacional 

Mario Saban  

Secretari executiu de la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya 

Samuel Salama  

Expert en judaisme 

Albert Sasson  

Assessor cultural del Fòrum 

Jordi Savall  

Expert en música religiosa abrahàmica 

Ana María Schlütter  

Experta en diàleg cristiano-budista 

Etsuro Sotoo  

Escultor de la Sagrada Família 

Juan José Tamayo  

Director de la Càtedra de Teologia i Ciències de les Religions Ignacio Ellacuría de la 

Universitat Carles III de Madrid 

Francesc Torralba  

Cap acadèmic de la Càtedra Ramon Llull de la Fundació Blanquerna  

Oriol Tuñí  

Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya 

Jaime Vándor  

Professor d’història i cultura del poble jueu de la Universitat de Barcelona 

Amador Vega  

Professor d’història de les religions de la Universitat Pompeu Fabra 
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Josep Maria Via  

Professor de filosofia de la Universitat Ramon Llull i especialista en fenomenologia de la 

religió 

Mercè Viladrich  

Experta en islam i vicerectora de la Universitat de Barcelona 

Dokusho Villalba  

Expert en budisme 

 

Oficina Local del Parlament 

Joan Hernández  

Fòrum Universal de les Cultures 

Pedro Ralda  

Fòrum Universal de les Cultures 

Fèlix Martí  

Director de la Secretaria Tècnica 

Francesc Rovira  

Centre UNESCO de Catalunya 

Francesc Torradeflot  

Centre UNESCO de Catalunya 
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EL CENTRE UNESCO DE CATALUNYA 

 

El Parlament de les Religions del Món 2004 està organitzat pel Consell per a un Parlament 

de les Religions del Món, conjuntament amb el Fòrum Universal de les Cultures – Barcelona 2004 

i amb la col·laboració del Centre UNESCO de Catalunya que actua com a Secretaria Tècnica 

Local.  

El Centre UNESCO de Catalunya (www.unescocat.org) és una entitat no confessional que 

té entre els seus objectius difondre els ideals, els documents i les activitats de la UNESCO en 

l’àrea cultural catalana. Creat el 1984, manté relacions oficials amb la UNESCO i gaudeix 

d’estatut consultiu en el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. 

La promoció del diàleg interreligiós ha estat i és una de les principals àrees d’interès del 

Centre UNESCO de Catalunya, tant a nivell internacional com local, on ha exercit una tasca 

pionera en el nostre país. El 1993 i el 1994 va organitzar dos seminaris internacionals i 

interreligiosos sobre la contribució de les religions a la cultura de la pau, que van tenir continuïtat 

en un tercer seminari el 1998, preparat conjuntament amb el Centre UNESCO d’Andalusia. També 

el 1998 va convocar un seminari d’experts sobre el tema «Ètica universal, des de la perspectiva de 

les tradicions religioses». El maig del 2002 va organitzar una altra reunió d’experts sobre 

«Tradicions místiques i diàleg interreligiós». 

En l’àmbit local, ja el 1992, en ocasió dels Jocs Olímpics, va convocar una primera 

plataforma de diàleg. El 1997 va promoure la creació d’un grup interreligiós permanent, que va ser 

la llavor del que actualment és l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (www.audir.org). A 

principis de l’any 2003, aquesta associació aglutinava i mobilitzava més de cent persones d’una 

desena de confessions religioses diferents. Entre les activitats realitzades per ella amb el suport 

del Centre UNESCO de Catalunya destaquen la coordinació de vuit grups interreligiosos de diàleg, 

la celebració d’actes interreligiosos en ocasions significatives, l’organització d’entre 30 i 50 

activitats de formació a l’any, l’edició de diverses publicacions (el calendari interreligiós anual, la 

revista trimestral Dialogal, la col·lecció de llibres «Materials per al diàleg interreligiós», el quadern 

pedagògic Vine a la festa, el programa de ràdio El món de les fes, etc.) i la presència en les 

principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós. 
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EL PARLAMENT DE LES RELIGIONS 

I EL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES 

 

El Fòrum de les Cultures és un nou esdeveniment multitudinari i d’abast internacional que 

reunirà, a Barcelona, persones vingudes de tot el món per tal d’avançar cap a una convivència que 

integri persones, cultures i entorn natural. 

El Fòrum s’estableix com una plataforma per contribuir a una reflexió, innovació i acció del 

pensament a partir de tres gran temes: el desenvolupament sostenible, la diversitat cultural i les 

condicions de la pau. 

Així, el Parlament de les Religions del Món, com a diàleg dedicat a l’espiritualitat, vol 

remarcar el testimoniatge i compromís de les tradicions religioses per aconseguir un món més 

just, pacífic, sostenible i humà a través d’un diàleg profund i transformador.  

És cert que sovint, al llarg de la història, en nom de la religió s’ha actuat de forma intolerant 

envers els qui eren diferents. Però d’altra banda, les tradicions religioses disposen de recursos 

per afrontar els reptes de la humanitat amb una actitud positiva, integradora i harmònica, i poden 

tenir, en el futur, una importància fonamental en la defensa de la diversitat. 

Ara bé, per avançar en aquesta direcció —un dels reptes per al nou mil·leni— cal, en 

primer lloc, conèixer i valorar aquest potencial i aquesta vocació de les religions envers el diàleg i 

la pau, així com conèixer la diversitat de les tradicions religioses per aprendre a dialogar i a 

interactuar des de la diferència; a parlar i a escoltar, per a una millor comprensió mútua per tal de 

generar confiança entre les persones i entre els pobles. 

El Parlament de les Religions del Món, ja des de la primera edició de l’any 1893 i 

continuadament fins a la propera IV edició que tindrà lloc el mes de juliol del 2004 a Barcelona 

dins del Fòrum Universal de les Cultures, ha construït activament ponts afavoridors d’enteniment i 

de diàleg arreu del món. 
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FFOORRMMUULLAARRII   DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  

  

(SI US PLAU, ESCRIVIU AMB LLETRA CLARA) 

Nom ............................................................................................................................   

Cognom(s)....................................................................................................................  

Organització (si s’escau)................................................................................................  

Adreça.......................................................................................................................... 

........................................................ Núm ..............................  Pis................................ 

Localitat........................................................................  / Codi postal............................ 

Adreça electrònica......................................................................................................... 

Tel.:...........................................................  / Fax: ....................................................... 

 

Com desitgeu participar-hi (marqueu les opcions desitjades)? 

[  ] Donant a conèixer el Parlament de les Religions i/o promovent la reflexió sobre la 

diversitat religiosa i el sentit del diàleg interreligiós mitjançant conferències, trobades, 

distribuint material escrit, articles, etc.  

[  ] Col·laborant en la recerca de voluntaris per al Parlament i/o d’allotjament per als 

participants en cases particulars, comunitats o centres.  

[  ] Col·laborant amb un donatiu o beca. 

[  ] Presentant propostes d’activitats per al programa oficial del Parlament (cal omplir el 

formulari «Convocatòria d’iniciatives pel programa», que trobareu a l’adreça 

www.unescocat.org).  

[  ] Inscrivint-se (cal omplir el formulari d’inscripció que trobareu a l’adreça 

www.unescocat.org).  


