Trameteu aquesta butlleta a:

VIII CURS DE FORMACIÓ
INTERRELIGIOSA
Griselda Cos i Boada
Santuari de Puiggraciós
Apartat 180
08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS
c. e. puiggracios2003@gmail.com

A qui s’adreça:
Principalment als monjos i monges compromesos en el diàleg interreligiós, però també a totes
les persones que, sensibles a la saviesa universal, avui ja patrimoni de la humanitat, els pugui
interessar.
El contingut d’aquestes classes tindran validesa
de crèdit acadèmic per a l’Institut de l’ISCREB.

VIII CURS INTENSIU
DE

Dies 1-5 juliol 2013

Dies 1-5 de juliol
Temari:
Textos fundadors de les religions:
L’Alcorà i els textos hindús
Professors:
Jaume Flaquer, sj. Professor a la Facultat de
Teologia de Catalunya, membre de MigraStudium i màster en mística musulmana. Professor
de l’ISCREB.
Arash Arjomandi es llicenciat en Filosofia per
la UB i doctor en Religions Comparades per la
UPF. És professor de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (UAB).
Lloc del Curset: Monestir de Montserrat

Organitzat pel DIM

Demaneu informació a:

(Diàleg Interreligiós Monàstic)

i per l’ISCREB

Cati Blavi: afluixalacorda@gmail.com
Griselda Cos: puiggraciós2003@gmail.com
Núria Rosell: nurosell@terra.es

(Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona)

Tel 669303797
Si el cost t’és excessiu parla’n en inscriure’t.

www.dimiberic.org

Monestir de Montserrat

Allotjament:
A l’Hostatgeria del Monestir, en habitacions
individuals o dobles. En inscriure’s hom es
compromet a respectar l’horari i l’ambient de
silenci de l’Hostatgeria de Montserrat.
Durada:
Del dilluns, dia 1 de juliol, fins el divendres, dia
5, a la tarda.
Dia 1. A les 10: rebuda i presentacions.
A les 12: Instal·lació a les habitacions.
A les 12.30: 1ª Conferència.
Els altres dies les classes seran als matins.
Les tardes es podran dedicar al treball personal.

text. També farem una lectura temàtica a partir de
diverses qüestions modernes: la dona, les religions, la pau, etc...
Intentarem donar sempre el punt de vista musulmà i les seves interpretacions diverses: Ens endinsarem en les profunditats de la lectura mística,
donant també la interpretació ortodoxa majoritària, sense oblidar les lectures fonamentalistes. A
més, esmentarem les hipòtesis més modernes
sobre la història de la composició del Llibre
Sagrat.

PROGRAMA
Dies 1-3: L'Alcorà
Prof. Jaume Flaqué, sj
Com tot text sagrat revelat, l’Alcorà té la capacitat
de suggerir infinites obertures i de possibilitar
diversos nivells de lectura. Tanmateix és un llibre
de difícil accés per a un occidental. En no ser ni
un llibre discursiu ni narratiu sinó exhortatiu, i
sovint només al·lusiu a esdeveniments coneguts
pels destinataris, és d’impossible accés sense una
bona introducció i contextualització dels moments
en què cada sura va ser revelada a Muhammad.
Ens proposem fer una lectura continuada
d’extensos fragments (en la mesura del temps
disponible) per tal de donar els elements claus de
comprensió i la metodologia d’apropament al

CURS FORMACIÓ INTERRELIGIOSA

Cognoms..............................................................
Nom.....................................................................

Dies 4-5: La meravella mitopoètica

Professió.............................................................

dels Vedes

Adreça.................................................................

Prof. Arash Arjomandi
Import del Curset:
Matrícula i estada completa: 415 €.
Posseïdors del Carnet d’Amics de Montserrat:
375 €. Places limitades.

Butlleta d’inscripció
(Fins el 15 de juny 2013)

A la vall de l'Indus (al Pakistan actual i el nordoest de l'Índia) va existir, de manera més o menys
paral·lela a les cultures del creixent fèrtil, una
cultura florent. Les seves ciutats tenien importants
sistemes de canalització i d'aigua corrent; eren
cultures agrícoles i sedentàries.
Sobre el 1.500 A.C. aquests territoris van ser
conquerits pels aris, un poble nòmada i guerrer,
de llengua indoeuropea, procedents de l'actual
Orient Mitjà.
A aquest període se li denomina període vèdic,
per ser l'època en què van sorgir els Vedes, unes
composicions que es tenen per sagrades i revelades, i que recullen les principals creences religioses i idees d'aquests pobles conqueridors del nord
de l'Índia.
Aquesta religió vèdica (o creences basades en els
Vedes) conforma els orígens de l'hinduisme, que,
en rigor, no constitueix tant un sistema uniforme
de religió, com un conjunt de tradicions religioses
de diversa antiguitat.

C. postal........................Població.......................
.............................................................................
Telèfon................................................................
A/e........................................................................
Signatura

Adjunto un taló per l’import del curset.
Faré una transferència bancària al “Curs de
Formació Interreligiosa”
compte corrent:
Llibreta nº 2100-1025-59-0100354201

