Mallorca acull el Parlament Català de les Religions
14/03/2019 - El Punt Avui

La setena edició d'aquesta trobada de relació interreligiosa se celebrarà del 29 al 31 de març a Palma. Es vol donar
protagonisme a la Mediterrània com a "confluència de cultures i religions".

Davant l'auge de la ultradreta i de qui vol fer que les religions marquin i diferencïin ideologies, els diversos grups que treballen
en diàleg interreligiós als Països Catalans i que s'aixopluguen al voltant de la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós,
han organitzat el VII Parlament Català de les Religions, que divulga tot el contrari.
La cita, del 29 al 31 de març, se celebrarà aquesta vegada a Palma de Mallorca, on es proposa treballar els "referents
espirituals de la Mediterrània" com a exemples d'entesa i unió. "La nostra Mediterrània és confluència de cultures i religions, tot
el contrari dels extremismes que estan sorgint, de l'extrema dreta", explica Miquel Mascaró, president del Grup de Diàleg
Interreligiós de Mallorca, que està al capdavant de l'organització d'aquest acte.
L'exemple de Llull
L'Estudi General Lul·lià, una institució docent fundada al segle XV, que va ser l'embrió de la Universitat de les Illes Balears,
acollirà l'acte acadèmic, els debats i les taules de diàleg d'aquest VII Parlament Català de les Religions. "Ramon Llull és un dels
grans exemples d'aquesta unió de cultures i religions, d'aquesta entesa que és la que hem de difondre i propagar", explica
Miquel Mascaró.
Organitzat sota la coordinació de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós, Audir, aquesta gran trobada interreligiosa té
per objectiu apropar a tothom la diversitat de les tradicions i espiritualitats que avui ja és una realitat a casa nostra. La idea és
"conèixer l'altre" per entendre'l.
El Parlament Català de les Religions, que té com a marc els Països Catalans, va néixer el 2005, després que el 2004 i amb
motiu del Fòrum de les Cultures que es va fer a Barcelona se celebrés a la capital catalana el IV Parlament Mundial de les
Religions, un esdeveniment que va dur a la ciutat líders mundials de totes les religions.
Les edicions anteriors d'aquest parlament català, que primer van ser anuals i després biennals, s'han celebrat fins ara a
Barcelona, Manresa, Alacant, Lleida, Perpinyà i Girona. Per als qui hi estiguin interessats, encara hi ha temps per apuntar-s'hi,
entrant a www.viiparlament.cat o enviant un correu a info@viiparlament.cat.
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