Comunicacions
Les normes per a l’enviament de comunicacions es troben penjades en
l’adreça electrònica del Congrés: www.uv.es/gperscom/IVcongrespers
L’extensió màxima serà de 15 fulls a doble espai en lletra del 12 i podran
ser enviades a la Secretaria del Congrés (jalfred.martinez@uv.es) fins al
12 d’octubre de 2011. Un comité de selecció, format per tres membres del
Comité organitzador i altres dos del Comité científic, decidirà quines
comunicacions presentades podran ser llegides i quines, si s’escau,
mereixen ser publicades.

PATROCINAT PER:

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL

IV Congrés
d’Estudis
Personalistes

Inscripció
Places limitades. Dues modalitats:

1 · Inscripció general gratuïta:
La inscripció és gratuïta i està oberta a tota persona interessada en el
tema del Congrés, Cal enviar les següents dades de matrícula al correu
electrònic jalfred.martinez@uv.es : nom i cognoms, NIF, adreça postal
completa, correu electrònic i telèfon de contacte.
S’expedirà un certificat d’assistència amb una participació mínima del
80% a les sessions congressuals.

2 · Inscripció d’estudiants universitaris que sol·liciten 2 crèdits de lliure
opció (assistència mínima a les sessions del 80%):
Ingresseu 29 € en el c/c de Banco Santander nº 0049-6722-01-2110011172
especificant el vostre nom i cognoms. I, després, envieu al correu
electrònic jalfred.martinez@uv.es :
-Dades d’inscripció: nom i cognoms, NIF, adreça postal completa,
correu electrònic i telèfon de contacte.
-Rebut bancari escanejat.
A més del reconeixement de 2 crèdits de lliure opció per part del Servei
d’Extensió Universitària de la Universitat de València com a activitat
puntual, s’expedirà també un certificat d’assistència.

entitats col·laboradores:

Comité organitzador
Ernest Vidal, August Monzon, Emilia Bea,
Cristina García Pascual i Manuel Lanusse.

Centre Pare Tosca

Colligite fragmenta

Secretaris: Joan Alfred Martínez i Ana Colomer
Grup d’Investigació sobre “Personalisme i Cosmopolitisme”
del Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política
de la Universitat de València

Repensar la tradició cristiana
en el món postmodern

Comité científic
Maria Clara Bingemer (Rio de Janeiro)
Francesco Giovanni Brugnaro (Camerino)
Attilio Danese (Chieti)
Lluís Duch (Montserrat)
Encarnación Fernández (València)
Enric Ferrer (Gandia)
Martí Gelabert (València)
Jean-Claude Guillebaud (París)
Giulia Paola di Nicola (Teramo)
Ignazio Buti (Camerino)

18·19·20·Octubre 2011 · València
Sala de l’Hemicicle “Joaquín Tomás Villarroya”
del Departament de Dret Constitucional

FACULTAT DE DRET

Campus dels Tarongers
Edifici Departamental Occidental

Sessió de vesprada

Introducció. Fluxos migratoris,
pluralisme religiós i herència cristiana

L a pregunta sobre el futur del cristianisme, sobretot a partir

de la Il·lustració, ha esdevingut una mena de lloc comú en el
pensament occidental. A hores d’ara, en plena
postmodernitat cultural –la qual uns interpreten com a simple
autoregeneració de la modernitat, altres com a oposició a
ella i encara uns altres, segurament els més assenyats, com a
esmena dels dèficits moderns sense renunciar als guanys de
les Llums–, toca replantejar-se el paper de la tradició
cristiana des d’una òptica interdisciplinar i ideològicament
plural.
¿Com avaluar el cristianisme crític i progressista, amb una
influència notòria des de la dècada de 1960 i certament lleial
als valors moderns, però potser no prou arrelat en la tradició
i el simbolisme del gran relat cristià? El neoconservadorisme
restauracionista, per la seua part, amb l’èmfasi en allò
institucional i en la pretensió d’oferir una lectura única de la
tradició, ¿no suposa un tancament difícil de deslligar de la
temptació fonamentalista i de les seues derivacions
sectàries?
Aquestes qüestions –decisives per a les esglésies, però
també per a les nostres societats complexes– s’insereixen en
el marc de la globalització, configurat per un enorme
impacte dels fluxos migratoris i pel correlatiu creixement del
pluralisme religiós en regions fins ara sotmeses a un profund
procés de secularització. En una època de perplexitats,
esperonades pel “repte del fragment” (José María
Mardones), s’obrin noves vies que malden per integrar
experiència espiritual i compromís social, mística i política,
contemplació i acció, profecia i diàleg.
El IV Congrés d’Estudis Personalistes, d’àmbit internacional,
es proposa oferir una aproximació a aquests problemes i
interrogants –a aquests “fragments”– al llindar del tercer
mil·lenni de l’era cristiana; i això tant des de dins com des de
fora de les diverses confessions, tal com ho demana amb
urgència el món actual, en el qual les qüestions culturals i
religioses han adquirit un lloc preeminent, difícil d’imaginar
dècades enrere.

Il·lustracions de Kazimir Malèvitx:
Portada: Supremus Nº58 (1916). Museu Estatal Rus, Sant Petersburg (Rússia)
Interior: Suprematismus (c. 1921-1927). Stedelijk Museum, Amsterdam (Holanda)

18 d’octubre, dimarts
Fe religiosa i racionalitat secular

Sessió de matí

Presenta i modera: Ernest Vidal
9.30 h · Acte d’inauguració
10.00 h · Javier Elzo (Catedràtic emèrit de Sociologia,
Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea)

El hecho religioso en nuestro contexto cultural.
Consideraciones desde la sociología

11.30 h · Jean-Louis Schlegel (Consell de redacció de la
revista Esprit, París)

Les grandes religions avec, après ou contre la
modernité

Presenta i modera: Cristina García Pascual
17.30 h · Lucía Ramón (Càtedra Tres Religions, universitat de
valència)

Teologías feministas. Nuevas búsquedas del rostro
de Dios en las religiones
19.00 h · Taula redona: Ecumenisme i diàleg interreligiós
versus fonamentalisme i replegaments confessionals.
El cas valencià
Participen membres de l’Església catòlica, de les
Esglésies evangèliques, de les Esglésies ortodoxes i
de les comunitats musulmana, jueva i budista
Moderador: Josep Buades (responsable de l’espai
interreligiós de CeiMigra, València)

13.00 h · Josep Oton (Professor de l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Barcelona)

El reencantament postmodern. Retorn d’allò religiós
Sessió de vesprada
Presenta i modera: Manuel Lanusse
16.00 h · Jesús Ballesteros (Catedràtic de Filosofia del Dret,
Universitat de València)

La postmodernidad en Joseph Ratzinger

17.30 h · Michel stavrou (Institut Saint-Serge de Théologie
Orthodoxe, París)

L’anthropologie chrétienne d’Olivier Clèment à la
croisée de l’Orient et de l’Occident

19.00 h · Taula redona: Sensibilitat postmoderna i herència
cristiana
Participants: Jesús Conill, Juan José Garrido i
Josep Vidal Talens
19 d’octubre, dimecres
El diàleg intercultural i interreligiós
en l’horitzó del cosmopolitisme
Sessió de matí

Presenta i modera: Joan Alfred Martínez i Seguí
10.00 h · Lectura de comunicacions
11.30 h · Ignasi Boada (Professor de Filosofia, Universitat
Ramon Llull)

Raimon Panikkar: un pensador per al canvi de
paradigma?
13.00 h · Manuel Pérez Browne (Director de la revista
Dialogal, Barcelona)

Religions del món, pau mundial, ètica universal. Al
voltant de la proposta de Hans Küng

20 d’octubre, dijous
Ètiques cristianes i pluralisme democràtic
Sessió de matí
Presenta i modera: Emilia Bea
10.00 h · Xabier Etxeberria (Catedràtic d’Ètica, Universidad de
Deusto / Deustuko Unibertsitatea)

Cristianismo y pluralismo en el marco de una
aproximación hermenéutica a los derechos
humanos
11.30 h · Albert Florensa (Professor d’ètica, Universitat
Ramon Llull)

Vida humana en el medi tècnic: teologia, sociologia
i ètica en Jacques Ellul
13.00 h · Heleno Saña (escriptor)
La derrota de Dios
Semblança de l’autor a càrrec d’Alejandro del Río
(professor de l’Escuela de Filosofía de Madrid)

Sessió de vespradA
Presenta i modera: August Monzon
16.30 h · Joan Rigol (Expresident del Parlament de Catalunya)
Valors cristians al si d’una societat política laica
18.00 h · Conversa entre JUan biosca (institut social del
treball, valència) i Xavier Quinzà (Centre Arrupe,
València)

Teologies de l’alliberament humà i Doctrina Social
de l’Església. Incompatibles?
19.30 h · A tall de síntesi: Del fragment al mosaic.

