
La convivència amb persones d�altres cultures es presenta
avui com un fet irreversible. Col·loca individus i governs
davant de situacions noves que, sense un retorn a una
reflexió profunda sobre alguns conceptes socials bàsics,
difícilment seran ben resoltes. La immigració forçada i
voluntària, la pèrdua dels factors que defineixen la
identitat cultural, la multiplicitat de les religions
concentrades en un mateix territori, la necessitat de
tornar a aprendre a dialogar i a tolerar, les diferents
formes d�encarar la solidaritat � aquestes són, entre
altres, les situacions que estan aixecant problemes a
Europa i a altres parts del món.

Els pobles catalans produïren un pensador que va lluitar
tota la seva vida per a resoldre conflictes similars. Ramon
Llull, reconegut com el patriarca del diàleg interreligiós,
va ser, al seu temps, l'únic escriptor d'Occident que va
dirigir més de la meitat de la seva obra a un públic àrab-
 musulmà. De la mateixa manera, va introduir en el
pensament europeu plantejaments i arguments que
eren comuns al món àrab. Va suggerir la creació d'una
Societat de les Nacions, i va ser conscient de
l'autodeterminació de les nacions. Se'l considera com
un dels pocs cristians que va comprendre l'Islam, i ha
estat considerat un dels fundadors d'Europa.

Aquest Congrés Internacional sobre la Interculturalitat
reuneix coneguts medievalistes de diversos països que
presentaran idees clau de Ramon Llull, partint sempre
dels principis fi losòfics que els fonamenten,
principalment epistemològics.

Trobareu tota la informació necessària a la web del
Congrés: www.raimunduslullus.eu

Aquest tercer bloc compta amb la col·laboració dels
principals centres lul·listes i amb els suport del Govern
de les Illes Balears, del Consell de Mallorca així com
l�Institut Ramon Llull i l�Obra Social de SA NOSTRA Caixa
de Balears. El Congrés Internacional sobre la
Interculturalitat és una trobada que desitja combinar
els coneixements acadèmics amb l'experiència social i
política.

INFORMACIONS

Tots els actes del Congrés seran oberts al públic.

Les persones que desitgin presentar Comunicacions per
a les Actes del Congrés les han de remetre al Comitè
Científic (comitec@ramonllull.net) que, un cop les hagi
aprovades, les inclourà a la publicació del Congrés.
Abans, hauran d�omplir la fitxa d�inscripció que es troba
a la web del Congrés (www.raimunduslullus.eu) a la
secció Contacte amb l�equip organitzador.

INSCRIPCIONS

Per a realitzar les inscripcions s�ha de posar en contracte
amb el Sr. Marco Antonio Peixoto:
webmaster@raimunduslullus.eu

DADES D�INTERÈS

Seu del Congrés

Centre de Cultura
Carre Concepció, 12
07012 Palma (Mallorca)
Telèfon: 971 725 210

Hotels propers
Avda. Jaume III, 9
Palma de Mallorca, 07010
Telèfon: +34 971 722 599
Email : info@hotelalmudaina.com

Congrés
Internacional
sobre la Interculturalitat

Debatent el pensament de

Ramon Llull
31 de març, 1 i 2 d�abril de 2011

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FILOSOFIA E CIÈNCIA
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Primer dia - 31 de març

19:30h Debat (30 minuts)

9:30h  Obertura: Fernando Domínguez Reboiras
Magister de la Maioricensis Schola Lullistica

10:00h  Metodologia seguida al Congrés

10:15h  Coffee break

10:40h Conferència inicial: Una teologia de la història
com a premissa del diàleg intercultural. Jordi Gayà

13:00h Dinar

Primera Mesa Temàtica (Societat)

15:30h Mallorca al segle XIII: jueus, cristians i musulmans;
visió sociològica. El dret i les lleis que garanteixen les
condicions per a la implementació del diàleg intercultural.
Guillem Rosselló Bordoy

A continuació quatre contestacions al tema proposat.

16:30h Primera contestació: Islam, fonaments del dret
i pràctica jurídica. Ahir i avui. Josep Puig Montada

17:10h  Segona contestació: Les religions monoteistes
a la Mallorca del segle XIII. Llei de Déu i les lleis humanes.
La situació del poble d'Israel. Rabí Alexandre Leone

17:50h  Coffee break

18:10h Tercera contestació: El diàleg intercultural entre
el positivisme jurídic i la llei religiosa islàmica, intermediat
per la llei natural basada en les necessitats i inclinacions
de la natura humana. Rafael Ramis Barceló

18:50h Quarta contestació: La fonamentació dels drets
de les minories i dels individus, segons Llull, un precursor
del segle XXI, per a tornar més humà el diàleg
intercultural. Esteve Jaulent

Segona Mesa Temàtica (Societat)

9:00h Objectiu del diàleg intercultural lul·lià: La
construcció d�un món unit per la convivència pacífica.
Alessandro Ghisalberti.

A continuació quatre contestacions al tema proposat.

10:00h Primera contestació: La unitat espiritual en
l�àmbit mundial és necessària per a que cada ésser
humà assoleixi els seus objectius personals. En aquest
procés és necessària la llibertat personal. Mahmud
Erol Kiliç

10:40h Segona contestació: Ramon Llull i la medicina
per humanitzar la globalització. Diferències entre la
medicina xinesa-oriental i la lul·liana. Rafael Milanés

11:20h  Coffee break

11:40h Tercera contestació:  Estat actual del diàleg
entre les religions monoteistes. Documentació i
perspectives per al tercer mil·lenni. Víctor Pallejà de
Bustinza

12:20h Quarta contestació: Ciència, política i religió.
Com respectar l�objecció de consciència. Josep-Ignasi
Saranyana

13:00h Debat (30 minuts)

13:30h Dinar

Tercera Mesa Temàtica (Societat)

15:30h Proposta lul·liana: una Assemblea permanent
de les potències mundials. Alexander Fidora

A continuació quatre contestacions al tema proposat

16:30h Primera contestació: El discurs sobre la igualtat
dels drets entre les nacions. Problemes de sobirania.
Sancions necessàries per la legitimitat de l�autoritat
mundial. Romà Piña Homs

Segon dia - 1 d�abril

19:30h Debat (30 minuts)

17:10h Segona contestació: Els problemes inherents a
una negociació per a un nou ordre mundial. Maria-
Àngels Roque

17:50h Coffee break

18:10h Tercera contestació:  Ramon Llull com
humanista. Hans Daiber

18:50h Quarta contestació: Convivència i pràctica dels
bons costums i de les virtuts que es troben en les
diferents cultures. Hubert Jean Cormier

Tercer dia - 2 d�abril

9:30h Conclusions: Taula rodona.

10:00h Cloenda: Romà Piña Homs Magister de la
Maioricensis Schola Lullistica.

10:30h Presentació del llibre de Ramon Llull Disputatio
fidei et intellectus, en versió llatina i catalana.

Els representants de les entitats organitzadores
tenen la convicció que el Congrés oferirà noves
maneres d'entendre el difícil tema de la
convivència intercultural.

11:00 Anada a Son Marroig passant per La Real.

13:30 Dinar al Miradors de Na Foradada.

15:15 Visita a Miramar.

19:00 Concert de piano per Álvaro Siviero, interpretant
Chopin, a la Cartoixa de Valldemossa.

20:00 Tornada a Palma

La presentació tendrà lloc a la seu de l�Institut Ramon
Llull de Palma, al carrer Protectora, 10.


