XVI Jornades Universitàries
de Cultura Humanista
Les Jornades presents s’orienten a precisar i a
comparar dues característiques profundament
humanes: la política i la religió. Ja el gran filòsof
Aristòtil afirmava que l’home és un animal polític i
que, com a tal, tenia necessitat d’establir les formes
necessàries per regular la convivència humana de
manera que el nombre més gran de persones pugui
obtenir el grau més elevat de progrés, de benestar i
de pau. A través de la història, el pobles han intentat
d’establir el sistema polític que pogués portar a
terme aquesta finalitat d’una manera adequada. Quan
parlem de política en un sentit més concret, ens
podem referir als sistemes i a les lleis generals que
pretenen oferir una justa convivència humana. Parlar
de política també pot tenir per objecte les aplicacions
particulars de cada país, o les lleis que a través de
les ideologies dels partits els governs determinen en
determinades situacions històriques o també la gestió
correcte o incorrecte de les lleis establertes.
La noció de la política, com a sistema d’ordenar
justament la ciutadania, és en sí ben definida. No
obstant, les diverses formes de govern civil que
s’han d’aplicar a la polis han de tenir en compte
altres col·lectius socials que tenen principis i normes
propis i que col·laboren al bé dels ciutadans. La noció
de política, de fet, s’aplica també a l’interior de les
diverses organitzacions humanes que tenen continguts
i finalitat pròpies, com per exemple la religió.

Organització:
Abadia de Montserrat i Universitat de Barcelona
Matrícula: 50 e
Es lliurarà diploma acreditatiu
Informació, inscripció i reserves:
Fundació Abadia de Montserrat, 2025
08199 Montserrat
Tel.: 93 877 77 25
Fax: 93 877 77 26
fundacio2025@abadiamontserrat.net
www.abadiamontserrat.cat
www.amicsdemontserrat.cat
Lloc: Monestir de Montserrat
Sala de la Façana (2ª. Planta)
Possibilitats d’allotjament a Montserrat
Central de Reserves - Tel.: 93 877 77 01
reserves@larsa-montserrat.com
Data límit d’inscripció i pagament
de la matrícula: 21 de març
L’assistència a les Jornades és validable per un crèdit
de lliure elecció, per els alumnes de llicenciatura de la
Universitat de Barcelona. La Universitat Internacional
de Catalunya les reconeix amb un crèdit ECTS.
Si el nombre d’inscripcions no arribés al mínim
de participants, les jornades quedaran posposades.
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XVI Jornades Universitàries
de Cultura Humanista

Política i Religió
Igualtats i diferències
1700 anys després de l’Edicte de Milà

Abadia de Montserrat,
28 i 29 de març de 2014

Conveni entre la Universitat de Barcelona
i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025

La religió és una dimensió pròpia de l’ésser humà.
Davant les preguntes fonamentals de l’existència,
davant la contingència de la vida, davant la pregunta
de l’origen i de la fi de tot, davant la vida i la mort,
l’ésser humà necessita dominar d’alguna manera la
incògnita del passat i del futur. Necessita conjurar
les amenaces i les adversitats que l’inquieten i tenir
un punt de referència que va més enllà de les dades
experimentals. La religió conté una força vital pròpia
i allibera els creients de caure en l’absurd. Pertany
a l’interior de cada persona però al mateix temps té
una dimensió social. Quan el fet religiós esdevé un fet
col·lectiu, la religió obté una dimensió política. Resulta
necessària una organització que salvaguardi el nucli de
la fe i unifiquin els membres d’una mateixa creença. La
política civil i la religiosa, dintre una mateixa societat,
es distingeixen i al mateix temps es sobreposen.
L’església cristiana obtingué un reconeixement civil
ara fa 1700 anys, amb l’Edicte de Milà. L’emperador
Constantí accepta el cristianisme com a religió lícita.
El poder espiritual i el poder imperial s’uneixen i es
sostindran mútuament. Les presents Jornades miren a
precisar els contactes que uneixen religió i política, les
distincions que les separen.

Divendres, 28 de març de 2014

Dissabte, 29 de març de 2014

09.30

10.00

Presentació de les Jornades
Dr. Pius-Ramon Tragan
09.45

Política i religió: dues dimensions humanes
Dr. Lluís Duch
10.30

Complicitat entre religió, política i poder
Dr. Norbert Bilbeny
11.15

Coffee-break
11.45

Política i poder a través de la història
Dr. Salvador Claramunt
12.30

Torn de preguntes
13.00 - 15.00

Descans
15.00

L’Església i els nacionalismes
Dr. Hilari Raguer
15.45

Quina política en un món globalitzat?

La desmesura en política i religió: clau de la crisi
Dr. Salvador Claramunt
10.45

Dimensió politicoreligiosa de la dictadura
i de la revolució
Dr. Lluís Duch
11.30

Coffee-break
12.00

La força de la religió en un context de pluralisme
Dr. Joan Rigol
12.45

Torn de preguntes
13.15

Descans
15.00

Significat polític del pensament de l’apòstol Pau
Dr. Pius-Ramon Tragan
15.45

Tres minories religioses enfront de la vida pública
(taula rodona)

Dr. Francesc Torralba

Moderador

Professorat

Dr. Pius-Ramon Tragan, Monjo i Director del Scriptorium
Biblicum et Orientale del Monestir de Montserrat

Dr. Lluís Duch, Monjo i Professor emèrit a la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma
de Barcelona

Coordinador

Dr. Salvador Claramunt, Catedràtic d’Història Medieval
de la Universitat de Barcelona

Dr. Norbert Bilbeny, Catedràtic d’Ètica a la Universitat de
Barcelona
Dr. Hilari Raguer, Monjo i historiador
Dr. Francesc Torralba, professor de la Universitat Ramon Llull
Dr. Joan Rigol, Professor a ESADE i expresident del
Parlament de Catalunya

