III PARLAMENTO DE LAS RELIGIONES

ALACANT 12 i 13 de maig de 2007
Cuidar la Terra, abraçar la vida.

La “Carta de la Terra” i el compromís de les religions
En la línia del Parlament de les Religions del Món, però des d’una identitat pròpia,
un conjunt de 15 entitats i grups interreligiosos conformem des del 2005 la Xarxa
Catalana-Valenciana d'Entitats de Diàleg Interreligiós. Aquesta Xarxa agrupa iniciatives
que reuneixen persones de, com a mínim, dues confessions religioses diferents i que
tenen com a objectiu principal la pràctica i la difusió del diàleg entre les diverses
confessions religioses i en el conjunt de la societat.
Un dels objectius d’aquesta Xarxa és la celebració anual del Parlament de les
Religions. Fins a l’any passat consistia en una trobada d’un dia de durada. El 2007
provarem un nou format, ja que començarà dissabte per la vesprada i finalitzarà el
diumenge a mig dia. El Parlament presenta una dinàmica de treball similar a la del
Parlament de les Religions del Món, amb ponències, taules rodones i activitats que giren
entorn d’un tema central.
En la seua primera edició, a Barcelona el maig del 2005, es van reunir prop de vuitcentes persones procedents d’una àmplia àrea territorial des de Perpinyà fins a Alacant, i
des de Lleida fins a Mallorca. El tema de reflexió va ser “Per què les religions al segle
XXI? El fet religiós a debat en una societat plural”. L’any passat el II Parlament de les
Religions es va celebrar a Manresa amb el tema central “Humanització i Religions”.
Els bons resultats de les edicions anteriors ens anima a continuar oferint un espai
de trobada i de diàleg entre les religions en el marc del III Parlament de les Religions, que
es celebrarà en el 2007 a Alacant, el dissabte 12 i el diumenge 13 de maig.
Us convidem a inscriure-vos a esta tercera edició del Parlament de les Religions,
que tindrà com a tema central: Cuidar la Terra, abraçar la vida. La “Carta de la
Terra” i el compromís de les religions.
Convoca:
Xarxa Catalana-Valenciana d’Entitats de Diàleg Interreligiós
Organitza

Col·laboren

Carta de la Tierra

Ayto Alicante

Diputación Alicante

Fundación Valores

Universidad Alicante

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Escuela de Valores
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LA “CARTA DE LA TERRA”
I EL COMPROMÍS DE LES RELIGIONS
«Ens trobem davant d'un moment crític en la història de la Terra, un moment en el qual la
humanitat ha d’escollir el seu futur. A mesura que el món es fa més interdependent i fràgil, el
futur presenta alhora grans riscos i grans promeses. Per continuar avançant hem de reconèixer
que, enmig d'una magnífica diversitat de cultures i formes de vida, som una sola família humana i
una sola comunitat de la Terra amb un destí comú. Hem d'unir-nos per crear una societat global
sostenible basada en el respecte a la natura, els drets humans universals, la justícia econòmica i la
cultura de la pau. Amb aquest objectiu, és imperatiu que nosaltres, els pobles de la Terra,
declarem la nostra responsabilitat els uns vers els altres, vers la gran comunitat de vida i vers les
generacions futures» (Preàmbul de la « Carta de la Terra »).
Així comença la « Carta de la Terra » que tantes persones i institucions han recolzat i amb
la que s’han compromès per tal de fer junts una Terra i una societat més sostenible, més justa i
pacífica. També les persones i els grups religiosos ens sumem a aquesta iniciativa, impulsats des
de la mateixa experiència creient. Manifestem que la Terra és obra de Déu, el Creador de tot i de
tots. Reconeixem que la religió no ens allunya de la responsabilitat social i ecològica, sinó que ens
compromet encara més amb la Terra i la societat actual. A més a més, creiem que les diferents
religions poden aportar camins i alternatives en aquesta direcció i que amb el diàleg interreligiós
s’obri un espai d’infinites possibilitats de treball conjunt per tal de construir l’altre món possible.
La societat civil també espera de les religions una resposta i una proposta que done esperança. És
per tot açò que els principis de la “Carta de la Terra” ens serviran de marc de reflexió a les
diferents activitats previstes al III Parlament de les Religions.
En aquest III Parlament de les Religions tenim una oportunitat preciosa per continuar el
camí de trobada entre les diverses religions i tradicions espirituals. Volem també que aquest
diàleg siga extensiu a tota la societat civil per desenvolupar conjuntament una ètica global i una
pràctica de la solidaritat i compromís amb tota la família humana i la comunitat terrestre.
La primera jornada, el dissabte 12 de maig, començarà amb una sessió general inaugural i
de benvinguda a tots els participants. La ponència vol ser una reflexió marc sobre la “Carta de la
Terra” i el compromís de les religions. A continuació, s’oferiran cinc ponències simultànies que
giraran al voltant dels principis presents a la “Carta de la Terra”. Després d’un necessari descans,
els tallers donaran pas a un format més obert en espai i temàtica. Finalment, conclourà la jornada
amb la celebració d’un concert multicultural.
Al començament de la segona jornada, el diumenge 13 de maig, serà possible participar en
distintes pràctiques devocionals, oracions o meditacions pròpies de les diferents tradicions
religioses presents. Més tard, les taules rodones s’organitzaran entorn d’un moderador que
tractarà d’afavorir l’intercanvi i el diàleg entre membres de múltiples religions i tradicions
espirituals, així com la participació del públic. La temàtica d’aquestes taules rodones estarà
relacionada amb les ponències de la jornada precedent. Així ens permetrà aprofundir les
qüestions i l’intercanvi de nous punts de vista. A continuació, s’obrirà un espai per a les
comunicacions i experiències. Vol ser un moment per a presentar experiències pràctiques i/o
projectes d’aplicació efectiva d’algun dels principis de la “Carta de la Terra” per part de diferents
grups o tradicions religioses.
El III Parlament conclourà amb una sessió plenària final.
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PROGRAMA III PARLAMENTO DE LAS RELIGIONES
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Dissabte 12 de maig de 2007
Arribada. Lliurament de carpetes i acreditacions (12,00 a 15,00)
Visita a exposicions

12:00 – 15:45

Punts d’informació mediambiental
Animació musical a l’aire lliure

Dinar al Club social 1 (opcional)
Sessió d’obertura
Ponència inaugural a càrrec de Federico Mayor Zaragoza

16:00 – 17:00

“Carta de la Tierra y Cultura de Paz”
“Carta de la Tierra y Cultura de Paz”
PONENCIAS MARCO

Las religiones y el respeto y el cuidado de la vida
Leonardo Boff (pendiente de confirmar)
Integritat ecològica.Compromís en defensa de la natura.
Ferran Lluch Girbés

17’15-18’15

Presidente de la Comisión Diocesana de Pastoral del Ambiente y Ecología Humana de
la Archidiócesis de Valencia

Ética de la compasión y compromiso por la justicia social y económica
Augusto López Claros
Economista internacional. Miembro de la comunidad bahá’í
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Hacia una cultura democrática, no violenta y pacífica
Federico Mayor Zaragoza. Pte.Fundación Cultura de Paz
Manuel Manonelles i Tarragó.
Director Fundació Cultura de Pau - Barcelona

17’15-18’15

Una ética liberadora de las religiones como alternativa a la ética
neoliberal del mercado
Juan José Tamayo
Dtor. Cátedra Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría”
Universidad Carlos III

TALLERES Y PONENCIAS
Iniciació al diàleg interreligiós
Jaume Benaloy
Secretariat Diocesà de Relacions Ecumèniques i Interreligioses d’Oriola-Alacant
Sanar nuestras relaciones y nuestro planeta a través del lenguaje
Helen Margaret Adamson
Unitaria Universalista
En busca del Amado, oración con Danzas de Paz Universal
Maite Pardo Sol
Fundación Alalba. Foro de Estella
Pedres, valors femenins arrelats a la terra
Grup de dones de l’ associació UNESCO per al diàleg Interreligiós

18:30 – 20:00

Trascendencia de la música en las tradiciones religiosas,
especialmente la sufí
Sheik Hassan Dyck
Ciudadanía mundial: los jóvenes hacia una ética global
Naim Forghani
Comunidad Bahá’í de Barcelona
La naturaleza como teofanía en el islam y en el cristianismo
Xavier Melloni. Teólogo
Abdebmunin Aya. Dr. en Filosofía

Els límits de la crítica i l’humor. El paper del mitjans de comunicació
Francesc Rovira. Director revista Dialogal
Emilí Marín. Director de la revista Saó
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El despertar de la conciencia de la tierra
Dokuso Villalba
Maestro zen. Comunidad Budista Soto Zen
El Shalom bíblico y La Carta de la Tierra. Una perspectiva Anabautista
Plácido Ferrandiz
Iglesia Menonita
La Carta de la Tierra:
Decenio de la educación para el desarrollo sostenible
Juan Ramón Galán
Fundación Valores
Hacia una unidad de la ciencia y la religión para un futuro sostenible

18:30 – 20:00

Pedro Antonio Pomata
Catedrático de matemáticas
La paz al acecho
Swami Omkarananda
Templo Hindú de Valencia
Ecología-capitalismo: una contradicción insuperable
José Antonio Segrelles
Prof. Universidad San Vicente del Raspeig ( Alicante)

El diàleg interreligiós monàstic;
el diàleg compartit de l’experiència espiritual
Griselda Cos i Boada del monestir de Puigraciós (Barcelona)
Ramon Oranias i Orga del monestir de Montserrat (Barcelona)
Rosa Mª de la Parra del monestir de Sant Pere de les Puelles (Barcelona)

20,00 a 21,00

DESCANSO

Concierto Multicultural
Grupo Speculum: música de las Tres Culturas

21,15 a 22.45
Sheik Hassan Dyck: música y cuentos de la mística sufí
Coral Crescendo
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Domingo 13 de mayo de 2007

PRACTICAS DEVOCIONALES

Meditación Raja Yoga
Corinna Sussebach
Asociación Espiritual Mundial Brama Kumaris

Meditación za-zen
Ana María Schlüter
Maestra Zen. Fundación Zendo Betania

Comunión con las flores
Jaume de Marcos
Unitario Universalista

Orar a través de la música
Catalina Roig

9:00 a 9,45

Miembro Institución Teresiana. Organización católica internacional
Bhayans. Canto de Mantras
Comunidad Hindú-Vaisnava de Alicante
ARATI: ceremonia del fuego
Swami Omkarananda
Templo Hindú de Valencia
Meditación Esenia con ángeles y oraciones
Ramón Mañe Font
Iglesia Cristiana Esenia
Plegarias
Jorge Mario Burdman
Comunidad Israelita de Barcelona

Ceremonia interreligiosa: orando juntos
Mesa Interreligiosa de Alicante
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MESAS REDONDAS

Las religiones y el respeto y el cuidado de la vida
Coordina: Marta Matarín (Brahma Kumaris)
Participan: Yadunanda (hindú vaisnava)
Cherifa Ben Hassine (musulmán)
José Estrugo (judío)
Nenita Tenefrancia (católica)
Integridad ecológica.
Compromiso en defensa de la Naturaleza
Coordina: Mª Teresa Relat
Participan: Monste Castella (budista)
Eduard Pla (católico)
P. Alfonso García (Iglesia ortodoxa de Antioquia)
Manuel Noceda (Círculo Pagano)
Ética de la compasión y compromiso
por la justicia social y económica
Coordina: Francesc Torradeflot (AUDIR)

10’00-11’30

Participan: Dwarca (hindú-vaisnava)
Miguel Angel Rodríguez (Cruz Roja Alicante)
Augusto López Claros (baha´i)
Pendiente de confirmar (musulmán)
Hacia una cultura democrática, no violenta y pacífica
Coordina: Manuel Manonelles (F. Cultura de Paz)
Participan: Swami Omkarananda (hindú)
Monserrat Torruella (Mujeres por la Paz. Católica)
María Moreno (Brahma Kumaris)
Abdelaziz Hammaoui (musulmán)
La educación y la Carta de la Tierra.
Hacia una ética planetaria
Coordina: Juan Ramón Galán (Fundación Valores)
Participan: Teresa Guardans (CETR)
Guillén Ramis (Colaborador Iniciativa Carta de la Tierra)
Elisabeth Leure (baha´i)
José Luis Mira (IERE. Iglesia de San Pablo)
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PONENCIAS, COMUNICACIONES Y EXPERIENCIAS
Energías alternativas y conciencia ecológica.
Experiencia llevada a cabo en India por Brahma Kumaris
Elisabeth Gayan
Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Programa de atención a personas con VIH/SIDA
Ana Galeote
Manuel Copé Tobaja
Programa Veritas de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante
Justicia, paz y sostenibilidad: una experiencia de sensibilización
Francisco Javier Esquembre
Beatriz Seara
Mª Bel Aguilar
Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante
Trabajando juntos por la Dignidad humana
Montserrat Bonhora
Vicepresidenta de A.C.A.T.
Asociación de Cristianos por la Abolición de la Tortura

12’00-13’00

Laïcitat multicultural i comunitats d’aprenentatge
CREA. Grup Diàleg interreligiós
El trabajo por los derechos humanos y
la no discriminación por motivos religiosos
Jesús Ballester
Amnistía Internacional
La educación y la Carta de la Tierra: hacia una ética planetaria
Guillem Ramis
Coordinador Mesa de Educación Fundación Valores

Satori y Karuna: el despertar y la compasión
Ana María Schlüter
Maestra Zen. Fundación Zendo Betania

La espiritualidad desnuda: auténtico camino a la sustentabilidad
Jordi Orus Salvador
Federico Paz
Eugeni García Aixala
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Tierra, alma y sociedad: hacia una convergencia de las redes ecologistas,
sociales y espirituales
Koldo Aldai
Maite Pardo Sol
Fundación Alalba. Foro de Estella
Ecosofía i biomoral. Noves perspectivas científiques de la vida per un
compromís humá amb el planeta
Oscar Castro

Una visión desde el Islam a la naturaleza
Vicente Alfaro
Imán Centro Cultural Islámico Valencia

12’00-13’00
Más allá de tópicos ¿Qué sabemos de otras religiones?
Nobel Perdu. Comunidad Bahá’í
Colabora: Javier Moreno. Católico

La Semana Santa en la Sierra Tarahumara (México) como expresión del
diálogo religioso entre el catolicismo y las religiones étnicas
Eugeni Porras
Igualdad de derechos para todas las religiones
en un estado laico
Santiago J. Castellá. Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
Jaume Busquets y Josep María Gasch miembros de
“Cristianisme al Segle XXI”

13:15 - 14:30

Sesión plenaria final
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE SERVEIS
Les activitats es celebraran a diferents llocs de la Universitat d’Alacant, tots es troben degudament
assenyalats dins del recinte.
El campus disposa d’aparcament gratuït a l’interior. Consultar: www.ua.es

Desplaçaments:

Línia d’autobusos urbà número 24 que connecta el centre d’Alacant amb la Universitat.
Tren de rodalies, parada del campus junt al parc científic, connecta Alacant amb la universitat en 10
minuts. Preu del bitllet 1,30 euros.

Alimentació:

Els dinars es podran realitzar al Club Social de la Universitat d’Alacant, Restaurant La Charca.
El restaurant disposa de servei de cafeteria durant els horaris d’obertura. També ofereix servi de dinars
tipus Autoservei.
El preu del dinar per persona serà de 8,00 (IVA inclòs) i 6,50€ si es paga amb la inscripció.

Animació de menors:

S’habilitarà un centre especial gratuït per a xiquets i xiquetes de 4 a 12 anys, amb monitors i animació
infantil, durant tot el Parlament (dissabte de 16 a 20h. i diumenge de 10 a 14,30h.).
Hi hauran places limitades. Es recomana fer la reserva amb antelació. Al moment de complimentar la fitxa
d’inscripció per a cada xiquet, cal marcar la casella corresponent. Així tindrem constància de que es farà ús
del servei d’animació infantil.

Allotjament:

Consultar fulls següents amb la informació.

Posem a la vostra disposició diferents medis per a informar-vos:
Fax: 965123851
Apartat de correus: 3206 – C.P. 03080 Alacant
Correu electrònic: parlamentreligions2007@mia.org.es
Altres consultes al mòbil 646946959
Horari Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres de 10’00 a 14’00 i Divendres de 17´00 a
20’00 h.

Albergs i hotels

Recomanat per l’organització per la seua proximitat als llocs on es
desenvoluparan les activitats
VILLA UNIVERSITÀRIA SAN VICENTE DEL RASPEIG
Avinguda Vicente Savall, 16 al 20 (junt al recinte universitari)
Tlf. 902 10 19 29 - villauniversitaria@gruposantaana.com

Disposa de moltes habitacions, sales d’ informàtica, connexió
gratuïta a internet des de les habitacions, piscina i cafeteria
Habitació Individual amb desdejuni: 31,12 + 7% IVA
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ALTRES OPCIONS

A SANT VICENT DEL RASPEIG
HOSTAL CASA ANTONIO
(Al centre de Sant Vicent del Raspeig, prop de l’Ajuntament, a uns dos quilometres de distància de la
Universitat)
C/ Lillo, 3 telf. 965 66 63 49
Habitacions amb desdejuni i IVA inclòs:
Individual
Triple

23,50€
66,20

doble
familiar: 5 persones

50€

100€

A LA CIUTAT D’ALACANT
RESIDÈNCIA-ALBERG JUVENIL LA FLORIDA
Av. De Orihuela, 59 – 03007 Alacant
Central de reserves 902 225 552
Eixos dies sols disposen de 14 places lliures i cal tindre el carnet d’alberguista
Fins 25 anys
7,45€/dia sense desdejuni
8,30€ amb desdejuni
A partir de 26 anys 10,60€
“
“
11,40€ “
“

HOTEL GOYA **
Maestro Bretón, 19 - tef. 965 14 16 59
Individual 46€
doble
56€
HOTEL LEUKA***
Segura, 23 – tlf. 965 20 27 44
Individual 43€
doble
56€+IVA
ABBA CENTRUM ALICANTE ***
Pintor Lorenzo Casanova, 31- telf. 965 13 04 40
(Central de reserves 902 15 31 63)
Habitació 60€ (IVA inclòs)

Sant Vicent del Raspeig és una població molt pròxima a la ciutat d’Alacant
connectada mitjançant la línia d’autobusos n. 24. Els hotels citats són el que es
troben més pròxims a les parades d’aquesta línia.
No obstant, l’oferta d’hotels a Alacant és gran i fàcilment localitzable
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Formulari d’ inscripció
Data límit 30 d’abril

COGNOMS // NOM: ___________________________________________________________
ADREÇA (carrer, número, pis, etc.) : ________________________________________________
CODI POSTAL: __________ POBLACIÓ: ___________________________________________
TELÈFON (s): ________________________ DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: __________________
TRADICIÓ RELIGIOSA O ESPIRITUAL (opcional): _____________________________________
ORGANITZACIÓ RELIGIOSA O ESPIRITUAL (opcional): _________________________________
Inscripció 15 €
Inscripció + 1 dinar 21.50 €

Inscripció + 2 dinars (dissabte i diumenge) 28 €
Inscripció Nucli familiar 30 € (Indicar nom de totes les persones)
* Dinars a banda a raó de 6,50 € cadascuna, si es paga amb la inscripció.
Aportació Voluntària:

Servei per a persones amb mobilitat reduïda, minusvalidesa o necessitats especials.
Per favor, indiqueu el recurs necessari: _________________________________
Servei d’animació infantil. Indiqueu si el xiquet/a té qualsevol tipus de necessitat
específica:_____________________________________________________
FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
És necessari ingressar o transferir l’import total de la inscripció al compte corrent de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a la Mesa Interreligiosa de Alicante
2090 - 3025 - 58 - 0040535841
Important: Per a que la inscripció siga efectiva, és necessari fer constar el nom de cada
persona i remetre aquest formulari complimentat amb el comprovant de l’ingrés a la
Mesa Interreligiosa de Alicante (MIA):
Fax: 965 123 851
Apartat de correus: 3206. C.P. 03080 Alacant
Correu electrònic: parlamentreligions2007@mia.org.es
Telèfon Mòbil 646 946 959
Horari: de 10 a 14 h. (dilluns, dimarts, dijous i divendres) i de 17 a 20 h. (divendres)
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