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El Parlament de les
Religions del Món al Fòrum
Universal de les Cultures
Barcelona
2004
El Patronat del Consell del Parlament de les
Religions del Món va decidir-se l'11 de juny
per Barcelona en la cursa que mantenia amb
la candidatura escocesa de Glasgow i
d’Edimburg, que finalment va resultar descartada. Entre les raons al·legades hi ha el
suport financer, la pluralitat lingüística, la
col·laboració amb el Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004 i amb el Centre
UNESCO de Catalunya, la metodologia
col·legial, l’experència olímpica, la simbòlica
de reconciliació històrica entre les religions
abrahàmiques que suposa la tria de l’Estat
espanyol i la localització de la trobada en el
marc únic del Parc del Mar.
Durant el procés de selecció de la seu del
Parlament, un grup de vuit persones que
formaven part del Comitè de Selecció de la
seu central del Consell del Parlament de les
Religions del Món a Chicago, van fer una
visita d’una setmana a la ciutat de Barcelona
per valorar la candidatura de Barcelona a
organitzar el IV Parlament de les Religions
del Món. Els dos primers es van celebrar a
Chicago i el tercer a Ciutat del Cap a Sudàfrica. Entre els representants que van venir
a Barcelona hi havia jains, cristians, jueus i
indígenes americans. Els membres del
Comitè de Selecció es van entrevistar amb
representants del Fòrum Universal de les
Cultures, de les administracions, d’algunes
iniciatives interreligioses del nostre país i
també de la nostra associació.
El 26 de març el Comitè de Selecció va
visitar la seu de l’associació i es va entrevistar amb Fèlix Martí, director del Centre
UNESCO de Catalunya, i amb els dos tècnics
de l’associació. Després va tenir lloc una
reunió amb la Junta Directiva de l’associació.
I finalment es va fer un sopar amb alguns
socis i col·laboradors de l’associació i set
representants del Parlament. Tot va transcórrer en un clima de fraternitat que certament ha contribuït a la tria de Barcelona com
a seu del Parlament per al 2004.

Trobada
de
la
de les

a
Amèrica
Llatina
Iniciativa
Religions Unides

L'Assemblea Regional
d'Amèrica Llatina de la
Iniciativa de les Religions
Unides (IRU), a través dels
seus coordinadors André
Porto i Maria Eugenia
Crespo, va convidar la
presidenta de l'associació,
Nathalie Reverdin, a participar a l'assemblea regional
de l'entitat, que aquesta
vegada es celebrava del 23
al 26 de gener a Oaxtepec, Mèxic. Un xeic
musulmà de Buenos Aires va participar per
primera vegada en la cerimònia espiritual
jueva del sàbat, i després va manifestar la
seva esperança de pau i el desig de poder
participar en altres celebracions del sàbat.
No va ser només una afirmació bella: Mohsen
Ali va tornar a casa seva ple d'idees i amb la
inspiració necessària per promoure la
comprensió interreligiosa. Bones notícies
com aquesta són inusuals en els mitjans de
comunicació. De qualsevol manera, històries
d'aquesta mena van ser freqüents en l'assemblea regional de la IRU a Amèrica
Llatina. Més de vuitanta persones van
practicar el diàleg interreligiós, cercant la
comprensió mútua i dissenyant una agenda
comú per l'actuació a través de diferents
tallers. Els participants van tornar a les
seves comunitats portant bones notícies.
Aquestes persones ajuden a trencar el cercle
de la ignorància, de l'odi, de la violència i de
la venjança. És gent que sap escoltar i
perdonar, gent disposada a compartir el que
és sagrat i que vol cooperar per a servir el
planeta. La presidenta de l'associació va
transmetre la seva satisfacció de veure com
imams musulmans i rabins jueus s'abraçaven
després d'uns dies de treball en comú, de
diàleg i de convivència.

Trobada
de
Berlín
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L'Assemblea Europea i
d'Orient Mitjà de la Iniciativa de les Religions Unides
(IRU), que va tenir lloc
a Berlín del 6 al 10 d'abril,
completava el cicle de cinc
assemblees regionals de la
IRU que s'han celebrat el
darrer any. Participants
d'Egipte, Jordània i Israel de
les tres religions
abrahàmiques van assistir a
la trobada, en la qual es va
haver de lamentar l'absència
dels representants palestins.

Finlàndia, Hongria i Itàlia,
que són els cercles més
recents. El nou equip directiu europeu és el format pel
catòlic belga Jean Matthieu
Lochten, com a president,
l'hindú anglès Deepak Naik,
com a vicepresident, i la
catòlica holandesa Annie
Imbens-Fransen, com a
tresorera.

La consciència identitària de
la regió de l'Orient Mitjà es
va anar assolint com a
contrast amb la representació europea i gràcies a la
bona acollida i bon clima que
aquesta els va facilitar.
Malgrat les notícies que
arribaren d'Israel i de
Palestina, els participants
no es van descoratjar i van
creure més necessari que
mai el seu treball.

Algunes de les conclusions
o iniciatives resultants van
ser la creació d'un cercle de
cooperació (CC) global per a
joves amb una noia jordana
com a persona de contacte;
la creació d'un cercle de
cooperació a Berlín a partir
de gent que va participar a la
trobada; el projecte
interreligiós anomenat
Mostar Rainbow Bridge de
Bòsnia; la creació de nous
CC a Egipte, a Jerusalem, a
Finlàndia -el segon- i
probablement a Letònia. A
més a més, la gent de
l'Orient Mitjà prepara una
nova trobada interreligiosa
en un lloc neutral.

Els europeus van poder
compartir els projectes que
estan duent a terme els
diferents cercles de cooperació de Catalunya, Bèlgica,
Holanda, Bòsnia, Regne Unit,
Escòcia, Alemanya,

Hi hagué vuit tradicions
religioses representades
(tretze si comptem les
denominacions cristianes).

VI Trobada de
Pregària
Interreligiosa
sobre el VIH/
sida
Es va celebrar el 29 de novembre, a les 20 hores, a la parròquia de Santa Maria del Pi de
Barcelona. Hi assistiren 300
persones. L'eix temàtic
d'aquest any va ser "Les religions per la vida": de quina
manera les diferents tradicions religioses poden donar
sentit davant dels desafiaments de la malaltia, de la
guerra i de la mort.
Els simbolismes de l'aigua i
de la llum van ser presents al
llarg de tota la celebració. Les
músiques de bahaistes, hindús, cristians ortodoxos i musulmans sufís van animar les
lectures de les diferents tradicions religioses representades en l'acte. En una cerimònia intensa, hi hagué potser
dos moments d'especial sensibilitat i emotivitat: la música sufí a càrrec d'Ushaq (Centre d'Estudis Sufís), harmonitzada amb el soroll natural
de la caiguda de l'aigua sobre
una patena, i la procesó del
tapís dels noms de les víctimes de la sida que presenta
cada any la Fundació dels
Noms i que aquest any va entrar acompanyat pels escoltes
amb torxes i amb un cor de
veus ortodoxes del conjunt
vocal de l'Església Ortodoxa
de la Protecció de la Mare de
Déu. L'acte, al qual van assistir autoritats religioses i polítiques, fou cobert per Televisió de Catalunya i per Televisió Espanyola.

Representants religiosos
contemplant el tapís dels noms

tracten directament o
indirectament el tema del
diàleg interreligiós i que
provenen de les Nacions
Unides, de la UNESCO, del
Parlament de les Religions
del Món, de la Conferència
Mundial de les Religions per
la Pau, del Temple de la
Comprensió i de la Iniciativa
de les Religions Unides, així
com una introducció de
Doudou Diène, director de la
Divisió de Diàleg
Intercultural de la UNESCO i
una conclusió de Raimon
Panikkar sobre "l'escàndol
de les religions".

nova
sobre

Gràcies a un acord entre
l'associació i l'empresa
editorial El Ciervo 96,
comença a caminar una
publicació periòdica completament nova: Dialogal . E s
tracta d'una revista trimestral de trenta-dues pàgines,
que vol ser una eina de
divulgació, d'informació i de
reflexió sobre les diverses
tradicions i fenòmens
religiosos presents a
Catalunya o en altres parts
del món, i també sobre les
tradicions laiques i les seves
expressions. Atès el desconeixement generalitzat que
en el nostre país hi ha sobre
aquestes qüestions, la
revista pot esdevenir una
eina primordial per a la
comprensió, el diàleg i la
cooperació interreligiosos a
Catalunya.
La publicació és promoguda i
dirigida per l'associació, que
posa al servei de la revista
la seva xarxa de col·laboradors, tant per escriure-hi
articles com per fer-ne
difusió entre les comunitats
religioses. Ha designat, a
més, un consell editorial que
funcionarà com a instrument
permanent d'assessorament i
consulta. L'empresa editora
es responsabilitza dels
temes administratius,
editorials, econòmics i
comercials.
La revista va adreçada a un
públic ampli, integrat per
persones implicades en la
vida d'alguna confessió
religiosa, per persones amb
inquietuds espirituals però
sense adscripció confessional definida, i per persones
no religioses culturalment
despertes. El primer número
ha sortit a principis de març
i el segon el mes de juny. Es
pot adquirir a llibreries o per
subscripció. Per a més
informació sobre com
adquirir o subscriure-s'hi,
podeu adreçar-vos a El
Ciervo 96 (tel. 932005145 /
932010096) o escriure a
direccio@dialogal.com

Col·lecció
Trotta
El 13 de novembre del 2001
es va signar a Barcelona el
contracte d'edició entre
l'associació i l'editorial
Trotta de Madrid. Per part de
l'editorial madrilenya va
signar el seu director,
Alejandro Sierra, i per part
de l'associació la seva
presidenta, Nathalie
Reverdin. Segons aquest
acord les dues parts llancen
una nova colecció anomenada "Materials per al diàleg
interreligiós", en la qual hi
haurà textos de diàleg
interreligiós i textos de les
diferents minories religioses.
Després va tenir lloc la
primera reunió del Consell
Editorial conjunt que es
reunirà dos cops a l'any per
tal de fixar el programa i el
calendari de les publicacions. Tot i que l'associació
garantirà una millor difusió,
la distribució de la colecció
queda exclusivament en
mans de Trotta, que és una
editorial de reconeguda
qualitat, prestigi i abast -té
una forta presència a
Amèrica Llatina- en l'àmbit
del llibre religiós.
La col·lecció ha sortit en
català i en castellà, però a
l'àmbit lingüístic català
apareix l'edició catalana amb
un mes d'antelació. El primer
títol és la nau insígnia de la
c o l e c c i ó : Diàleg entre religions - Textos fonamentals , e n
què hi ha documents que

El segon llibre és un clàssic
del pensament reformista a
l'Islam: La reconstrucció del
pensament religiós a l'Islam .
Aquest llibre obre la línia de
la col·lecció dedicada a
divulgar obres emblemàtiques de les minories religioses presents al nostre país
quevagin en la línia de la
cultura de la pau i del foment
dels principis i valors del
diàleg interreligiós.
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Dialogal,
revista
religions

Conferència
internacional
d'experts
"Tradicions
místiques
i
diàleg
interreligiós"
(Barcelona,
2325 de maig)
L'Associació UNESCO per al
Diàleg Interreligiós, el Centre
UNESCO de Catalunya i la
Càtedra UNESCO sobre Diàleg Interreligiós de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que es troba en fase de constitució, han organitzat una
Conferència Internacional
d'Experts sobre Tradicions
Místiques i Diàleg Interreligiós.
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La temàtica de la conferència
i la categoria dels participants
en feien un esdeveniment excepcional en el panorama del
diàleg interreligiós a escala
nacional i internacional.
S'abordà la qüestió de la contribució de la mística al diàleg i la cooperació entre les
religions. S'examinà el potencial de l'experiència mística
com a font de valors ètics, de
compromís social i de saviesa
ambiental. Es va sospesar la
importància de la diversitat de
l'experiència mística, reflectida en la varietat de tradicions místiques existents.
La conferència va comptar amb
vint-i-cinc participants, de diverses tradicions religioses i
provinents d'arreu del món.

Tots ells són experts en mística, acadèmics o místics àmpliament reconeguts. Entre els
participants hi hagué el swami
Amarananda, el xeic Khaled
Bentounes, Young-Chan Ro, el
lama Denys Teundroup, Willigis
Jäger, James Heisig, Bernard
McGinn, Raimon Panikkar,
Marcia Prager o Ana María
Schlüter. Hi assistiren també
representants de la Secretaria d'Afers Religiosos de la
Generalitat, de la Regidoria de
Drets Civils de l'Ajuntament
de Barcelona i de la Direcció
General d'Afers Religiosos del
Ministeri de Justícia. Una
trentena d'observadors van
assistir a les sessions, entre
els quals cal destacar Dirk
Ficca, del Parlament de les
Religions del Món

sentant de l'humanisme laic;
l'imam Moneir Mahmoud El
Messery, en representació del
Centre Islàmic i de la Mesquita de Madrid; José Luis Marqués Utrillas, director d'informació de la Comunitat
Bahaista; Camino Martínez,
dels Brahma Kumaris; Enrique
Martínez de la Lama, dels missioners claretians; Jesús
Martínez, del Carmel Ecumènic; Antonio Mínguez, de la
Federació de Comunitats Budistes d'Espanya; i Jesús
Romero, de la Comunitat de
Sant Egidi a Madrid. Es van
excusar a última hora el rabí
Moshe Ben Dahan, president
de la Comunitat Jueva de
Madrid, i Mariano Blázquez, de
la Federació d'Esglésies Evangèliques.

Malauradament una malaltia
de darrera hora va impedir la
ponència d'obertura a càrrec
de Raimon Panikkar, que estava prevista amb el títol
"Mysticism and Mysticisms:
the Tension between Religious
Identity and Interreligious
Dialogue". La voluntat és fer
una publicació amb el material de la conferència.

Hi van assistir més d'un centenar de persones. Després es
va fer un piscolabis amb els
representants religiosos en
què Francesc Torradeflot, en
nom de l'associació, va presentar la Iniciativa de les Religions Unides i va convidar
els representants religiosos a
garantir la seva presència i la
de les seves comunitats en el
treball durador i de base que
durà a terme el grup de treball
interreligiós del Foro Espiritual para la Paz, que molt probablement esdevingui un Cercle de Cooperació de la Iniciativa de les Religions Unides
coordinat per Jesús Martínez i
assessorat per l'associació.
La nostra associació va finançar la trobada.

La

IRU

a

Madrid

En el marc dels esforços que
ja fa més d'un any que l'associació duu a terme per afavorir la implantació de la Iniciativa de les Religions Unides a
Madrid i en altres llocs de la
península, el passat 17 de desembre hi hagué a Madrid, a
la parròquia de la Sagrada Família, la I Trobada Cultural i
Interreligiosa organitzada pel
Fòrum Espiritual per la Pau, el
Carmel Ecumènic i l'Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós. El tema va ser
de quina manera les religions
contribueixen a la pau. Hi van
participar Julio Gisbert, repre-

D'esquerra a dreta: Dirk Ficca,
director executiu del Consell per al
Parlament de les Religions del
Món, Doudou Diène, Jaswant Necci
i Khaled Bentounes.

La II Trobada Cultural i Interreligiosa va tocar el tema dels
"valors espirituals fonamentals" i es va celebrar a la parròquia de la Sagrada Familia
amb entrada lliure per a tothom. Hi van participar Clara
Caro Román, per part del
Carmel Ecumènic; l'imam
Moneir Mahmoud El Messery
del Centre Islàmic i de la
Mesquita de Madrid; José Luis
Marqués Utrillas, director d'informació de la comunitat
bahaista; Pancho Madrid, de
la comunitat hindú i Gonzalo
Pedroche Calleja, consiliari
interdiocesà dels Scouts de
Madrid, M.S.C.

Llista d'algunes de les
activitats de l'associació
18 de juny del 2001. Reunió del Grup de Diàleg
Interreligiós. Diàleg entorn el rol dels textos en les diferents tradicions.

13 al 16 de novembre. Un representant i diversos membres de l'associació participen en la presentació a Chicago
de la candidatura de Barcelona per acollir la propera
edició del Parlament de les Religions del Món.
15 de novembre. Taula rodona sobre diàleg interreligiós.
Amb la participació de Montserrat Carbonell (bahaista) i
Basili Llorca (budista). A la Casa de Cultura de Girona,
amb seixanta assistents.
22 de novembre. Xerrada a la Comunitat Jueva Atid,
"L'ensenyament de l'altre. Perspectives i experiències".

19 de juny. Nathalie Reverdin (cristiana protestant) i
Thubten Wang Chen (budista) representen l'associació
en la recepció oferta al director general de la UNESCO,
Koichiro Matsuura, al Parlament de Catalunya.

15-17 de novembre. Participació al Seminari Internacional sobre Interculturalitat organitzat pel CIDOB i pel Centre UNESCO de Catalunya, a la ciutat de Barcelona.

20 de juny. Reunió del Grup Jove de Diàleg Interreligiós.
Presentació de la tradició cristiana catòlica, a càrrec de
Francesc Figueras i Josep Otón. En acabar, sopar de
germanor.

23-25 de novembre. Dos representants de l'associació
participen en la Conferència Internacional Consultiva
sobre l'Educació Escolar en relació amb la Llibertat de
Religió i de Conviccions, la Tolerància i la No-discriminació, organitzada per les Nacions Unides i l'Estat espanyol.

25 de juny. Reunió del Grup de Converses Intraislàmiques.
30 de juny. Un representant de l'associació participa a la
V Trobada Intercomarcal del Centre Ecumènic de
Catalunya, celebrada a Manresa.
2-4 de setembre. Membres de l'associació assisteixen a
diversos actes de la trobada Les Fronteres del Diàleg,
organitzada per la Comunitat de Sant Egidi a Barcelona.
6 de setembre. "Les religions i el diàleg intercultural",
seminari en el marc de la II Escola d'Estiu sobre
Interculturalitat, de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social.

1 de desembre. Xerrada a Espai Obert: "Les religions a
l'escola en un marc intercultural".
4 de desembre. Reunió del Grup Jove de Diàleg
Interreligiós. Presentació de la tradició jueva a càrrec de
Daniel Brener i Romina Ostrowicz.
11 de desembre. Reunió de l'equip de col·laboradors de
l'associació amb la direcció del programa Samarkanda.
17 de desembre. I Trobada Cultural i Interreligiosa, organitzada conjuntament pel Fòrum Espiritual per la Pau
i pel Carmel Ecumènic de Madrid.

12 de setembre. Reunió del Grup de Diàleg Interreligiós,
entorn la qüestió de la laïcitat de la societat i del poder
públic.

17 de desembre. Reunió del consell editorial de la revista Dialogal .

20 de setembre. Assemblea anual de l'associació.

19 de desembre. Xerrada sobre islam als alumnes de
batxillerat de l'Escola Intermunicipal del Penedès.

4 d'octubre. La Parròquia del Carme, el Centro Islámico
Camino de la Paz i la Comunitat Jueva Atid organitzen
una pregària interconfessional per la pau al món.

20 de desembre. Reunió del Grup de Converses
Intraislàmiques.

15 d'octubre. Reunió del Grup Jove de Diàleg Interreligiós.
Presentació de la tradició cristiana baptista, a càrrec d'Ada
Cortès i Mireia Vidal.
18-20 d'octubre. Ponència marc en el Seminari Internacional Interreligiós organitzat pel Moviment Scout Catòlic, a Sevilla.
22 d'octubre. Acte a la UOC en què es parla de la immigració i la interculturalitat amb la presència de l'associació entre els ponents.
23 d'octubre. Xerrada per al curs de dinamitzadors
interculturals de l'Escola Taller Les Gavarres, del Consell
Comarcal del Baix Empordà.
5 de novembre. Reunió del Grup de Diàleg Interreligiós.
Continuació del diàleg entorn de la laïcitat.

21 de gener del 2002. Reunió del Grup de Diàleg
Interreligiós.
23-28 de gener. Nathalie Reverdin participa a l'Assemblea Regional Llatinoamericana de la IRU, a Oaxtepec
(Mèxic).
28 de gener. Reunió del Grup de Converses
Intraislàmiques.
28 de gener. Participació en una taula rodona a la llibreria FNAC, organitzada per Amnistia Internacional, per
parlar del diàleg entre Orient i Occident.
1 de febrer. Xerrada a l'Institut de Ciències Religioses de
Vic, "Les religions i la pau", a càrrec de Francesc
Torradeflot.

10 de novembre. Quatre membres de l'associació participen en la Trobada d'Associacions i Clubs UNESCO de
Catalunya.

2 de febrer. Cinc membres de l'associació participen en
una trobada de la Federació Catalana d'Associacions i
Clubs UNESCO, per preparar la trobada mundial d'associacions UNESCO que es durà a terme en el marc del
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004.

12 de novembre. Xerrada a l'Escola Intermu-nicipal del
Penedès: "De l'islamisme a l'islam", a càrrec de Francesc
Rovira.

6 de febrer. Participació a la taula rodona sobre "El coneixement del món musulmà", a la Biblioteca Pública de
Banyoles.
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Altres activitats

14 de febrer. Joan Botam representa l'associació en la
reunió de la Comissió Catalana de Relacions amb la
UNESCO.
14 de febrer. Reunió de la Comissió Interreligiosa sobre
l'Ensenyament de les Religions a l'Escola. Seguiment de
la campanya de difusió de la declaració sobre cultura
religiosa a l'ensenyament.
20 de febrer. "Què és el judaisme?", xerrada a l'Escola
Intermunicipal del Penedès. A càrrec d'Ariel Edery.
23 de febrer. "L'islam europeu", xerrada a ETNOS - Col·lectiu de Cooperació amb el Tercer Món. A càrrec de
Yaratullah Monturiol

19 d'abril. Xerrada a Montserrat, en el marc de la Trobada d'Equips Diocesans de la Coordinació Catalana de
Colònies, Casals i Clubs d'Esplai.

25 de febrer. "Els integrismes", taula rodona amb Joan
Botam, Antoni Bantué i Yaratullah Monturiol. A la parròquia de la Bonanova, de Barcelona.

20 d'abril. Jornada de formació per a religiosos catòlics,
organitzada amb el CEVRE: "L'islam" i "L'espiritualitat
del diàleg". A càrrec de Yaratullah Monturiol i d'¡un tècnic
de l'associació.

11 de març. Reunió del Grup Inicial (antic Grup de Diàleg
Interreligiós).
14 de març. Fàtima Choye participa a les XVI Jornades
Catalanes d'Estudiants d'Infermeria sobre infermeria i
multiculturalitat, a Platja d'Aro.
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13 d'abril. Participació a l'assemblea de la Federació
Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO.
16 d'abril. Jornada de diàleg interreligiós a l'IES Martí i
Franquès de Tarragona. Amb la participació de José Reche,
Didier Kempinaire, Marisol, Ferran Lorente, Jordi
Vilamitjana, Fàtima Choye, Romina Ostrowicz i Noemí
Tomàs

9 de març. Tallers de pregària cristiana amb textos musulmans i hindús, en el marc del Fòrum Vida i Evangeli.
A càrrec, respectivament, d'Albert Moliner i Teresa Olivella.
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12 d'abril. Participació en la presentació pública del III
Festival de Músiques Religioses de Girona.

15 de març. Taula rodona "Islam i cristianisme: diàleg i
convivència", organitzada conjuntament per l'associació, el Centro Islámico Camino de la Paz, la comunitat
parroquial del Carme i l'Associació Cultural Ibn Batuta.
Hi assisteixen unes 130 persones.
16 de març. Xerrada de Francesc Torradeflot sobre "El
diàleg interreligiós i la pau" als PP. Caputxins de Gijón
en el marc de les VIII Jornades de les Comunitats Cristianes Populars.
19 de març. Reunió del Grup Jove. Diàleg entorn la vivència de la religiositat en el jovent actual.
20 de març. Xerrada a l'IES Castellar del Vallès. A càrrec
d'Abdel Wadud Sabaté.
22 de març. Una delegació del Consell per al Parlament
de les Religions del Món s'entrevista amb el Grup de
Diàleg Interreligiós de Manresa.
25 de març. Participació en una sessió de formació a
periodistes de Catalunya Ràdio, sobre religions i
interculturalitat.

20-21 d'abril. Jornades de formació sobre Diàleg
Interreligiós amb les Germanes Escolàpies espanyoles a
Premià de Mar a càrrec de Teresa Guardans i d'un tècnic
de l'associació.
25 d'abril. "El repte de la diversitat: ignorància o diàleg?", xerrada a la UNED de les Illes Balears.
29 d'abril. Trobada del Grup Jove. Diàleg entorn la situació de les dones en les religions.
3 de maig. Fàtima Choye, Elies Cortès i Maca González
participen a la sessió de formació sobre "La malaltia en
les tradicions abrahàmiques", per al personal de l'hospital Benito Menni CASM.
3 de maig. Xerrada a Mallorca sobre diàleg interreligiós
organitzada pels Pares Carmelites Descalços i la Delegació d'Ecumenisme de Mallorca.
6 de maig. Reunió del Grup de Converses Intraislàmiques.
12 de maig. Primera trobada del Grup Obert.
3 de juny. Reunió del Grup Inicial.
4 de juny. Reunió del Grup Jove.
6 de juny. Xerrada al Casal de l'Espluga de Francolí. A
càrrec d'Abdel Wadud Sabaté.
10 de juny. Reunió de la Comissió Interreligiosa sobre
l'Ensenyament de les Religions a l'Escola.

26 de març. Una delegació del Consell per al Parlament
de les Religions del Món s'entrevista amb la junta de
l'associació. A continuació, sopar amb diversos membres
i col·laboradors.
6-10 d'abril. Fàtima Choye i Francesc Rovira representen l'associació a la 3a Conferència Europea de la Iniciativa de les Religions Unides, que es celebra a Berlín.
8 d'abril. Xerrada de l'associació a Justícia i Pau sobre
les religions i la pau.
10 d'abril. Xerrada de l'associació a la Fundació Randa
sobre els desafiaments actuals del diàleg interreligiós.
11 d'abril. Xerrada al Casal de l'Espluga de Francolí. A
càrrec de Jaume Grau.

Acudit
La Santísima Trinidad: són el pare, el fill i un
colomet que viu amb ells (resposta verídica en
un examen).

18 de setembre. El Punt publica l'article "Religió i segle
XXI", de Nathalie Reverdin.

diverses

Entrevistes. Responsables de l'associació s'han
entrevistat, entre d'altres persones, amb Ignasi Garcia
Clavel (secretari de Relacions amb les Confessions
Religioses de la Generalitat), Roser Veciana (de la
Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de
Barcelona), Rafael Hinojosa (parlamentari del grup de
Convergència i Unió), Àlex Masllorens (parlamentari
del grup dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel
Canvi), Caridad Mejías (parlamentària del Grup
Popular), Joan Boada (parlamentari del grup d'Iniciativa per Catalunya), Josep Huguet (parlamentari del
grup d'Esquerra Republicana de Catalunya), Dolors
Renau (directora del gabinet d'integració europea i
solidaritat), Ricard-Maria Carles (cardenal-arquebisbe
de Barcelona), Lluís Martínez-Sistach (arquebisbe de
Tarragona), Josep Maria Soler (abat de Montserrat),
Josep Alegre (abat de Poblet), Llorenç González
(Consell Evangèlic de Catalunya), Khaled Khairi (Unió
de Comunitats Islàmicques d'Espanya), Mohamed
Chaib (Consell Islàmic Cultural de Catalunya), Tobi
Burdman (Comunitat Israelita de Barcelona), Lama
Tsondru (Centre Tibetà Samye Dzong), Albert Quintana
(Col·lectiu de professionals Cristians de la Diòcesi de
Girona), Bernat Villaronga (Associació de Professors de
Religió Catòlica de Catalunya), Mercè Izquierdo
(vicerectora de la UAB), Josef Boehle (Universitat de
Birmingham), Mohamed Louanoughi (Institut Musulmà
de la Mesquita de París), Xavier Garí (Campus for
Peace - UOC), Jehangir Sarosh, Lisa Palmieri-Billig
(Conferència Mundial sobre Religió i Pau), Julio Gisbert
(Fòrum Espiritual per la Pau, Madrid), Jaume Castro
(Comunitat de Sant Egidi).

4 d'octubre. Fátima Choye (musulmana), María Rosa
Fiszbein (jueva), Basili Llorca (budista), Francesc-Xavier
Marín (catòlic) i Francesc Rovira, participen en el programa Els matins amb Josep Cuní, d'Ona Catalana.
19 d'octubre. Entrevista al programa Hoy por hoy , d e
Radio Sevilla.
Novembre-desembre. La revista per a ensenyants
d'infantil Guix publica l'article "La participació a les festes",
d'Albert Moliner, de l'associació.
25 de novembre. La Vanguardia publica un reportatge
sobre Àlex Gelonch, col·laborador de l'associació en l'àrea
de religions i sida.
25 de novembre. Àlex Gelonch és entrevistat en el programa Paraules de vida , de Catalunya Ràdio.
30 de novembre. El Telenotícies matí de TV3 informa
sobre la VI Trobada de Pregària Interreligiosa sobre el
VIH/sida.
18 de març. Entrevista a Francesc Torradeflot al diari La
Gaceta de Gijón sobre la guerra, les religions i el diàleg
interreligiós.
20 de març. Entrevista a Francesc Torradeflot a COM
Ràdio sobre la col·lecció "Materials per al Diàleg
Interreligiós" i sobre la revista Dialogal .
20 de març. Roda de premsa de presentació de la revista
Dialogal .
20 de març. Reportatge a Catalunya Cultura sobre
Dialogal .

Presència als
comunicació

mitjans

de

30 de juny. El programa Signes dels temps , de TV3,
entrevista a un representant de l'associació, per parlar
de la declaració Cultura Religiosa per als Ciutadans de
Demà.

23 de març. Entrevista a Catalunya Ràdio, per parlar de
Dialogal .
24 de març. Entrevista a Signes dels Temps , de TV3, per
parlar de Dialogal . La Vanguardia informa de la publicació
de Dialogal . Reportatge sobre Dialogal a Ràdio Estel.

Revista El pregó , parla de la declaració.

24 de març. Francesc Rovira participa al programa de
ràdio Samarkanda , per parlar de la candidatura de Barcelona per acollir el Parlament de les Religions del Món.

5 de juliol. Entrevista en el programa Nit d'estels , d e
Ràdio Estel, per parlar del Calendari interreligiós 20012002 .

28 de març. Nathalie Reverdin participa en un debat
sobre el paper de les religions en la societat actual, a
Televisió de Badalona.

26 de juliol. La Vanguardia publica l'article "Dialogar con
el islam", de Francesc Rovira.

7 d'abril. Entrevista a Paraules de vida , de Catalunya
Ràdio, per parlar de Dialogal .

27 de juliol. Francesc Rovira participa en el programa El
mirall de l'Església , de Ràdio COPE Miramar, per parlar
del Calendari interreligiós 2001-2002 .

13 d'abril. Entrevista a Temps de paraula , a Ràdio Estel,
per parlar de Dialogal .

Agost-Setembre. La revista Foc Nou publica la declaració
Cultura Religiosa per als Ciutadans de Demà.
6 de setembre. La Vanguardia publica l'article "Los límites del diálogo", de Francesc Torradeflot.
16 de setembre. Participació en el programa Samarkanda,
d'Ona Catalana, en una taula rodona sobre l'ensenyament
de la religió.
16 de setembre. El suplement dominical del diari Avui e s
fa ressò de la publicació del Calendari interreligiós 20012002 .

4 de maig. Entrevistes al Diario de Mallorca i al diari
Ultima Hora de Mallorca.
9 de juny. Entrevista a Samarkanda , a Ona Catalana,
per parlar dels dos primers llibres de la col·lecció
"Materials per al Diàleg Interreligiós", de la revista
Dialogal i de la Conferència sobre Mística i Diàleg
Interreligiós.
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Accions

Tothom qui vulgui
fer alguna proposta
d'activitat o
projecte que estigui
d'acord amb el
preàmbul, l'objectiu
i els principis de la
Carta de la IRU i
amb els estatuts de
l'Associacio UNESCO
per al Diàleg
Interreligiós, pot
fer-ho saber als
responsables del
Butlletí d e
l'associació.
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Testimonis

Luis

Dolan,

in

El Pare Luis Dolan ha mort. Ningú no
el coneix al nostre país, però la veritat
és que és molt conegut a Amèrica
Llatina i, en general, en l'àmbit internacional del diàleg interreligiós. Va
treballar durant més de quaranta
anys amb Juliet Hollister, fundadora
del Temple de la Comprensió (Temple of Understanding), una de les
organitzacions internacionals de
diàleg interreligiós més rellevants.
La seva militància interreligiosa ha
fet que alguns que el van conèixer,
com ara la germana Joan Kirby, diguin
que era "un reflex de la bondat i de
l'amor de Déu". Fou una persona que
tenia el do immens de no veure mai
el got buit. Luis va començar a
treballar pel Temple de la Comprensió
l'any 1963. Va tapar molts forats, va
arribar a ser-ne el director executiu,
i va liderar una sèrie de grans
pelegrinatges arreu del món. La seva
tasca preferida i la posició més
important que va ocupar va ser la de
representant a les Nacions Unides.
L'any 1994, Luis va sol·licitar i va
rebre l'estatut consultiu del Temple
de la Comprensió al Consell Econòmic

memoriam
i Social de les Nacions Unides, la
qual cosa va subratllar fortament
el paper que el Temple jugaria des
d'aquell moment a les Nacions
Unides. Luis va tenir una tasca: fer
una crida a les Nacions Unides. Ho
va sentir quasi com una crida religiosa, tot esperant poder dur una
dimensió espiritual a les relacions
internes de la gent que treballava
a les Nacions Unides. D'aquesta
manera, ell va anar fent amics entre els ambaixadors i el personal
clau a les Nacions Unides.
Luis Dolan i Juliet van sentir un
apreci mutu l'un per l'altre. Només
ell i Sa Santedat el Dalai Lama
gosaven dir-li "mama".
Als 75 anys, va assumir la perspectiva del bisbe Swing, i va divulgar
la Iniciativa de les Religions Unides
(IRU) arreu del món. Es va oferir
per esdevenir el coordinador de la
IRU per Amèrica Llatina. Va ser el
visionari que va teixir la xarxa de
relacions a Amèrica Llatina i al
Carib. Va organitzar sis conferències
regionals a Amèrica Llatina i just

tres setmanes abans de morir va
donar suport a una que es va celebrar a Quito, Equador. Va exercir una
gran atracció sobre el clergat catòlic
i sobre líders religiosos de moltes
altres tradicions religioses. Va honorar especialment els líders religiosos
dels indígenes d'Amèrica Llatina. La
IRU vol manifestar la importància que
té la personalitat de Luis Dolan per a
l'organització, especialment durant
els darrers anys, en què va aconseguir
que la missió de la IRU entrés a les
Nacions Unides. Ell i Deborah Moldow
van organtizar un acte de signatura
de la Carta de la IRU a les Nacions
Unides.
Luis va fer amics literalment arreu
del món. Fou un esperit lliure. Els
seus amics el recorden com a creatiu,
afectuós, calorós i ple de simpatia.
Luis era un religiós i capellà catòlic
de l'orde dels passionistes. Luis va
treballar durant més de quaranta
anys en favor de la millor comprensió
interreligiosa.

ATENCIÓ:

Agenda

El proper Butlletí serà en format electrònic. Els
que el vulgueu en format de paper ens ho podeu
demanar a l'adreça de l'associació.

Consulteu el nostre lloc web:
http://www.audir.org

Ja tenim web: www.audir.org
Nova adreça electrònica: secretaria@audir.org

L'Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós convida els lectors
d'aquest Butlletí a recomanar llibres,
webs i discs compactes relacionats
amb el millor coneixement de les
tradicions religioses o amb el diàleg
interreligiós.

L'Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós és membre fundador
de la IRU

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
Mallorca, 285
08037 BARCELONA
telèfon: 934 576 980
fax: 934 575 851
adreça electrònica: secretaria@audir.org

Les activitats de l'associació es
desenvolupen gràcies a la
col·laboració de la regidoria de
Drets Civils de l'Ajuntament de
Barcelona i del Centre UNESCO
de Catalunya.
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