En col·laboració amb el grup Amistat Interreligiosa del Rosselló i la Universitat
de Perpinyà, i d’altres entitats, el Centre UNESCO de Catalunya Unescocat-AUDIR,
s’ha realitzat el Vè Parlament Català de les Religions, a Perpinyà, els dies 18-19 de Juny
d’enguany.
Les sessions han tingut lloc al Palau dels Reis de Mallorca i la participació ha
estat d’unes 300 persones, 75 d’elles de la Catalunya Sud.
El tema, escollit i preparat ja fa dos anys, ha estat el de Religions i Modernitat.
El “format” del Parlament ha consistit en tres grans sessions plenàries, consecutives,
seguides de tres taules rodones, simultànies, amb una cloenda final.
La primera sessió plenària ha estat dedicada a l’exposició del tema citat, des del
punt de vista de les ciències humanes a través de la sociologia, la filosofia,
l’antropologia i la teologia. Dos professors de la Sorbona, Jean-Paul Willaime i Philippe
Gaudin, i un de la Facultat de Teologia de Barcelona, Xavier Melloni.
La segona sessió fou dedicada al tractament del tema des del punt de vista de les
minories religioses i de les religions d’Orient a càrrec dels seus representants. El
Budisme pel Rinpoché Tainley i de Montse Castellà; l’Hinduisme per Bhakti Das; i els
Bahai per Lluís Cirera.
La tercera sessió ho ha estat des del punt de vista de les religions monoteistes. El
Protestantisme per Henri Blocher, el Catolicisme per Jean-Marc Aveline (sociòleg laic
de la Sorbona); l’Islam per Ghaleb Bencheikh; el Judaisme per Victor Malka, i les
Religions for Peace Europe per Hans Ucko.
Les taules rodones recolliren les inquietuds i les qüestions que hi posaren els
participants. El diàleg ha estat fructuós i les temàtiques foren tractades a un considerable
nivell intel·lectual, fruit del mateix “format” escollit per al Parlament. Hi participà, com
un de més, el bisbe de Perpinyà. Ha estat un lloc de trobament, de compartir
experiències i d’una vivència fraternal exemplar.
Les actes amb totes les intervencions sortiran publicades després de l’estiu.
Amb la participació del grup Amistat Interreligiosa del Rosselló es completa
l’arc mediterrani de filiacions de l’Associació Unesco per el Diàleg Interreligiós
(AUDIR), des del Rosselló fins a Alacant.

