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Aquesta quantitat és indicativa. Per tant, podeu augmentar-la o reduir-la segons les vostres possibilitats.
Hi haurà servei de bar durant les estones de descans del matí i de la tarda.
El servei de restaurant (autoservei) funcionarà dissabte i diumenge.

Import inscripció

Vull quedar-me a dinar (17 ) dissabte

Vull quedar-me a dinar (17 ) diumenge

Vull fer la reserva del llibre del congrés (15 )

TOTAL

A fi de facilitar l'organització del congrés i garantir la reserva dels dinars i l'edició del llibre, us preguem que formalitzeu la vostra
inscripció abans del 31 d'octubre, avançant el pagament.
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llibertat religiosa en un estat laic
en tots els altres camps, el polític, el social, el cultural. Fou linici de
LEsglésia catòlica, a través de la seva història, ha interpretat de

manera diversa la convivència duna pluralitat de tradicions religioses
i de preses de posició positives o negatives dels ciutadans davant el
fet religiós en el si duna mateixa societat civil. Quan es trobava en
minoria o era perseguida, solia invocar el seu dret a la llibertat religiosa. Quan aconseguia una situació majoritària, sovint tendia a imposar la seva hegemonia acompanyada de privilegis civils, sense excloure
formes dactuació violenta contra altres grups religiosos.
En la «Declaració sobre la llibertat religiosa» (7-12-1965), el concili
Vaticà II va reconèixer, per una banda, «el dret de la persona i de les
comunitats a la llibertat social i civil en matèria religiosa», un dret
del qual cap ciutadà ha de quedar exclòs, tant si és creient com si no
ho és. Per altra banda, va afirmar que aquell dret shavia de convertir
en un veritable dret civil tutelat per lEstat (núm. 2), en benefici de
la totalitat dels ciutadans, que lhan dexercir dins els límits reclamats
per lordre públic i per la convivència pacífica, ordenada i justa entre
ells (núm. 2 i 7).
Aquest serà el marc dels plantejaments del VI Congrés de Cristianisme
al Segle XXI.
1. Cultura i religió, Esglésies i Estats
Les conductes humanes més importants estan probablement programades
en les nostres estructures cerebrals com a fruit de levolució i com a
garantia del seu correcte desenvolupament. Els comportaments
individuals es realitzen i coordinen en uns acords consensuats que
constitueixen el que anomenem cultura.
Les religions (o les tradicions de saviesa o espiritualitat) són la
dimensió de què disposen les cultures per gestionar la preocupació
per la transcendència, i tradicionalment cultura i religió formen un
tot inextricable. La dimensió transcendent de la cultura sacostuma
a concretar en institucions clericals i eclesiàstiques.
La modernitat europea ha aportat una diferenciació de llenguatges
que ha separat ciència, filosofia, estètica, religió, etc., constituint
també sectors culturals diferenciats per a aquestes dimensions. La
societat civil socupa de garantir lexercici de la llibertat, mentre que
les religions han doferir les seves propostes específiques que responguin a les necessitats dels individus i les arrels dels seus orígens.
Aquesta proposta sembla que es pot anar estenent com a punt de
partida per a un nou model de relacions entre cultures i religions,
mons eclesiàstics i organització política.
2. Procés històric a Occident
Des de molt antic, les creences religioses han estructurat lordre, la
convivència i la cultura de les societats. Per la gent era Déu qui
sancionava el bé, el mal i les relacions personals.
A lOccident, després de lEdat Mitjana, la Reforma protestant va
suposar un primer trencament daquest lligam entre el sagrat i les
seves mediacions profanes. Més tard, al segle XVIII, la Il·lustració va
consolidar aquella ruptura, primer amb lemancipació del saber, i aviat

la secularització i de la laïcitat, de lautonomia de la societat civil
davant del fet religiós. Fou també linici de grans transformacions
socials i econòmiques i de laparició de lEstat modern.
Finalment, des de fa unes dècades, la globalització econòmica i
cultural ha provocat un fet inèdit: la pluralitat religiosa en la nostra
vida de cada dia o la presència de diferents confessions en un mateix
territori.
Les religions hauran dacceptar que el pluralisme i la majoria dedat
de la societat són una riquesa. I els Estats, des de la neutralitat que
els correspon, hauran de garantir a les persones i confessions religioses el legítim dret dexpressar públicament les seves creences.
3. Lideal de la pluralitat religiosa en un Estat laic
Desitgem que la pluralitat religiosa dins la societat civil, a la qual de
manera indefectible la modernitat i la globalització ens han anat
portant, pugui desplegar-se en una forma de convivència en què les
diverses tradicions, ideologies i mentalitats religioses, i tots els ciutadans
qualsevol que sigui la seva posició davant el fet religiós, puguin
reconèixer-se i obtenir reconeixement en la seva pròpia identitat.
Des del punt de vista de les tensions civils a què el fet de conviure
pot donar lloc, la pluralitat en matèria religiosa reclama: a) que la
llibertat religiosa sigui reconeguda i tutelada per lEstat com a dret
civil de les persones i de les comunitats; b) que lEstat estableixi la
necessària coordinació daquests drets en nom de lordre públic, entès
com a concreció dels elements de pau i de moralitat pública necessaris per a la convivència social, i c) que les diferents tradicions religioses vagin adoptant les mesures internes necessàries per poder
conviure pacíficament entre elles i també amb corrents culturals que
es volen mantenir aliens a referències religioses.
4. Tasques del present
Independentment de la perspectiva de viure la fe en una societat
culturalment i religiosament plural, dins un Estat laic, cal reconèixer
els obstacles presents que dificulten el camí cap a aquella situació.
Es tracta dacostar-nos a la vida quotidiana i dassabentar-nos dels
problemes reals als quals haurem de donar resposta i de les resistències que la societat planteja. Només així, fent-ho sense embuts, ens
podrem fer càrrec de la gran tasca que tenim al davant.
Haurem de prendre posició, per exemple, davant de qüestions com
ara: a) el paper de lEstat en tant que única garantia del bé comú; b)
els aspectes jurídics, per exemple, que caldrà prendre en consideració
en la configuració dels drets de les diverses confessions, en concret
a disposar de llocs de culte; c) els aspectes econòmics i de finançament
de les Esglésies; d) la presència pública de les religions en serveis com
ara lensenyament, la salut o els serveis socials, i també en les opinions
manifestades per les diferents creences, i e) la pluralitat i el respecte
de les diferents confessions entre elles, etc. I tot això, òbviament,
tenint present lactual situació particular de Catalunya.
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Lectura del resum de les comunicacions referides a
aquesta ponència. Diàleg obert

13h00

Ponència 4
TASQUES DEL PRESENT
Juan Martín Velasco, professor emèrit de la Universitat

Pontifícia de Salamanca

14h30

Dinar

16h30

La visió dels problemes exposats en la precedent
ponència seran completats des del punt de vista de
1 la crisi de la religió: José Ignacio González Faus,

5 l'agnosticisme i ateïsme: Francisco Fernández
Buey, catedràtic d'Història dels Moviments Socials a
6 el catolicisme: Josep Maria Benítez, degà de
la Facultat d'Història de la Pontifícia Universitat
Gregoriana de Roma durant 6 anys

13h15

Lectura del resum de les comunicacions referides a
aquesta ponència. Diàleg obert

14h30

Dinar

16h00

Audició de jazz

18h00

Descans

16h30

Ponència 2
PROCÉS HISTÒRIC A OCCIDENT
Jaume Botey i Vallès, professor d'Història de la Cultura

18h15

Lectura del resum de les comunicacions referides a
aquesta ponència. Diàleg obert

19h15

Comunicacions i col·loqui

19h45

Cloenda del Congrés

a la UAB

17h30

Descans

18h00

Lectura del resum de les comunicacions referides a
aquesta ponència. Diàleg obert

19h00

5 la situació de Catalunya: Jordi Porta i Ribalta,

llicenciat en Filosofia, exdirector de la Fundació Bofill i
actual president d'Òmnium Cultural

(es podrà dinar al restaurant-autoservei del Col·legi)

Final de jornada



(es podrà dinar al restaurant-autoservei del Col·legi)

jesuita, teòleg i professor emèrit de la Facultat de
Teologia de Catalunya
2 lEstat: Josep Verde Aldea, advocat, exdiputat dels
Parlaments de Catalunya i d'Europa, exsenador
3 el dret: Santiago J. Castellà, doctor en Dret
Internacional Públic
4 lensenyament: Miquel Martí, coordinador d'Escoles
Associades a la Unesco de Catalunya

la Universitat Pompeu Fabra

Durant el congrés, les comunicacions seran resumides per un relator.
Lassociació Cristianisme al Segle XXI es reserva el dret de publicar les
aportacions que es considerin convenients.

Moderador del Congrés: Jaume Busquets
Organització: Jaume Busquets i Miquel Verdaguer, membres

de la Junta de lassociació Cristianisme al Segle XXI

LLOC DEL CONGRÉS
Col·legi Sant Ignasi - Sarrià
C/ Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
FGC:
parada Sarrià
Autobús: 22, 60, 64, 66, 75 i 30
Cotxe: hi ha poques places de pàrquing al recinte

Adjunto xec a nom de "Cristianisme al Segle XXI" amb l'import de

de Pakistanesos Camí de la Pau, del Raval de Barcelona
2 el judaisme: Malka González, jueva i analista jungiana
3 el protestantisme: Nathalie Reverdin, pastora de
l'Església Evangèlica de Catalunya
4 l'Església ortodoxa: Antoni Brualla, diaca de
l'Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia

E-mail:

Contrapunts a la ponència anterior, des de
1 l'Islam: Mohamed Iqbal, secretari del Centre Islàmic

Mòbil:

11h45

(Via Augusta, 228, baixos, 08021 Barcelona)

· per correu electrònic (cristianismexxi@cristianismexxi.cat)

Tel.:

Descans

FORMA DE PAGAMENT

11h15

Les comunicacions no podran passar de dues pàgines (900 paraules),
que s'enviaran:
· en paper i CD a la seu de Cristianisme al Segle XXI

Envieu-ho a: Cristianisme al Segle XXI. Via Augusta 228, baixos. 08021 Barcelona.

11h30

La inscripció es considerarà en ferm en rebre el comprovant de lingrés, la transferència o el xec
Per a consultes: cristianismexxi@cristianismexxi.cat

Descans

Adreça electrònica:

Ponència 1
CULTURA I RELIGIÓ, ESGLÉSIES I ESTATS
Ramon M. Nogués i Carulla, biòleg, professor de la UAB

Mòbil:

10h15

Telèfon:
Població:

al Segle XXI

Adjunto comprovant de transferència bancària al c/c: 3025 - 0001 - 12 - 1433230148 (Caixa dEnginyers)
amb l'import de


11h00

Hi ha la possibilitat de presentar comunicacions al Congrés.
El seu contingut s'ha d'adscriure a una de les quatre ponències.
Es demanen aportacions concretes, que puguin complementar el
desplegament teòric dels ponents.
El termini de lliurament finalitza el 15 d'octubre.

Benvinguda i obertura del Congrés
Rosa Maria Tarrida i Millet, presidenta de Cristianisme

Edat:

Ponència 3
L'IDEAL DE LA PLURALITAT RELIGIOSA EN UN
ESTAT LAIC
Begoña Roman, professora de filosofia de la UB

Codi postal i població:
C.P.:

10h00

COMUNICACIONS

10h00

Adreça postal:
Adreça:

Pregària

Nom:
Nom:

9h45

Pregària

9h45

Cognoms:
Cognoms:

Recollida de documentació i acreditacions

BUTLLETA DINSCRIPCIÓ

9h15

2009

segueix al dors

2009

15

novembre

Juliol del 2009 Disseny: Inês Castel-Branco

DIUMENGE

DISSABTE

14

novembre
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