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És generalitzat el pensament segons el qual la convivència 
seria possible només amagant la pròpia pertinença 
religiosa, trobant-nos en una espècie d’espai neutre, 
mancat de referències a la transcendència. Però com seria 
possible crear veritables relacions, construir una societat 
que sigui autèntica casa comuna, si s’imposa deixar de 
banda allò que cadascú considera part íntima del seu 
ésser? (…) El futur està en la convivència respectuosa 
de les diferències, no en l’homologació d’un pensament 
únic teòricament neutral (....). Estem convençuts que per 
aquest camí s’arriba a la construcció de la pau del món.

Papa Francesc
Discurs al Consell Pontifici pel Diàleg Interreligiós

28 de novembre de 2013

La pau mundial, objectiu personal i vital de tot ésser humà, té 
com a condicions prèvies la convivència i el respecte, alhora 
que la col·laboració i la cooperació entre els diferents països, 
races, llengües i religions. Avui més que mai, la convivència i 
el diàleg respectuós i interreligiós són de summa importància 
a nivell local, nacional i internacional. Hi ha encara un 
grau d’ignorància i falta de coneixement mutu respecte les 
religions, els seus dogmes, les seves doctrines i, en general, 
les bases i fonts de les seves creences. A més de conflictes 
internacionals, aquesta ignorància provoca en la mentalitat 
social un rebuig a certes formes i expressions religioses i 
planteja reptes evidents de convivència en aquesta nostra 
Europa de velles arrels cristianes. 

És necessari doncs posar a l’abast eines per a la comprensió 
mútua de les diferents religions que conviuen en el nostre 
món, per evitar actituds fonamentalistes i integristes -que 
redueixen la religió alhora que provoquen una falsa imatge 
d’aquesta i dels seus seguidors- i, en definitiva, per ajudar 
a trobar en el fons del cor de cada creient aquell desig comú 
de pau i de diàleg.

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic us 
convida a fer-ho amb les intervencions de tres ponents 
especialistes en diferents aspectes de la convivència 
religiosa al nostre país.

18.00 
18.15

Presentació de la jornada. A càrrec de 
Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic

18.15
19.00

Judaisme i Cristianisme, entre la 
coexistència i el diàleg. A càrrec de 
la Dra. Irene Llop (Universitat de Vic - 
ISCRVic)

19.00
19.45

“Només aspiro a fer a alguna cosa 
pel vostre benestar en la mesura 
que pugui” (Alcorà 11, 88). L’Islam 
i el diàleg interreligiós. A càrrec 
del Dr. Francesc Xavier Marín (Ateneu 
Universitari Sant Pacià - ISCRVic)

19.45
20.00

Pausa

20.00
20.45

Què podem aprendre de les tradicions 
religioses i la seva convivència? A 
càrrec del Dr. Ignasi Boada (Universitat 
Ramon Llull - ISCREB)

20.45
21.00

Diàleg amb els assistents

21.00 Cloenda

Coordinació: Dr. Marc Sureda (ISCRVic)

Lloc de realització: Museu de l’Art de la Pell 
 
 Entrada lliure


