
 
       L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós té el plaer de 
presentar-vos la conferència: 
  

ESCURÇAR LES DISTÀNCIES: EL NECESSARI DIÀLEG ENTRE ELS 
MUSULMANS XIÏTES I ELS MUSULMANS SUNNITES 

 

A càrrec de: 
Jaume Flaquer, responsable de l’àrea teològica de Cristianisme i 
Justícia i Doctor en Estudis Islàmics per la Sorbona de Paris  
 

Dimecres, 25 de març de 2015, a les 19.00 hores 

Seu de l’Associació UNESCO pel diàleg interreligiós 

c/ dels Lledó, 11. 
 
Avui en dia l’Islam és la segona religió més gran del món, amb més 
de mil cinc-cents milions de fidels organitzats en nombroses 
escoles i tradicions amb interpretacions variades de la fe que 
conformen en global un panorama ric i plural. D’aquestes, el 
sunnisme i el xiisme en són les clarament majoritàries, amb més del 
95% del total. Tot i que la convivència i el diàleg han estat una 
constant al llarg del temps, el cert és que avui nombroses parts del 
món registren una escalada de les tensions i la violència entre 
alguns sectors aquestes comunitats, el que planteja un seguit de 
desafiaments per fer efectiu el diàleg i la convivència entre fidels. 
 
És per això que, en el marc del cicle “Cultura del diàleg versus 
cultura de l’odi”, Jaume Flaquer ens ofereix una il·lustrativa 
conferència sobre la organització de l’Islam entre xiïtes i sunnites, i 
les raons per les quals sectors minoritaris d’aquestes comunitats es 
troben en conflicte. Durant la xerrada es presentaran les 
semblances i les diferències doctrinals entre els dos grups de fidels, 
a l’hora que s’identificaran els desafiaments actuals pels quals cal 
treballar per assolir una millor convivència i diàleg. Des de l’anàlisi 
de les causes i el recorregut de les tensions, Jaume Flaquer 
intentarà identificar possibles solucions per escurçar la distància i 
millorar la convivència entre les dues interpretacions majoritàries de 
l’Islam, intentant demostrar, en contra del que sovint presenten 
alguns mitjans de comunicació, com aquesta religió té una gran 
força de reconciliació i pau 
 

Us hi esperem! 
 

 
 


