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Cursos i seminaris

Inscripció als cursos i seminaris

Les activitats de formació del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, sempre 
que no s’indiqui el contrari, es fan al c. Roger de Llúria, 13 (Barcelona)

Preu de la matrícula per a cada curs o seminari, segons el nombre de ses-
sions:
• 6 sessions: 50 € / 40 € persones en atur i estudiants
• 4 sessions: 40 € / 30 € persones en atur i estudiants
• 3 sessions: 30 € / 25 € persones en atur i estudiants
Per als cursos de dissabte al matí (CARS, CIT i CAT) i de l’Aula Virtual, el preu 
s’indica en la descripció.

Com matricular-se. Opcions de matrícula:
•  A través del web: www.cristianismeijusticia.net/cursos-i-seminaris.
•  Per telèfon durant les hores de secretaria del Centre.
•  Presencialment, a la secretaria del Centre.

Molt important. Tot i haver fet la inscripció (tràmit indispensable), la matrí-
cula no es considerarà efectiva fins que no s’hagi fet el pagament. Modali-
tats:
• Amb targeta de crèdit o PayPal directament des de la fitxa d’inscripció de 

cada curs: www.cristianismeijusticia.net/cursos-i-seminaris
•  Per transferència bancària al compte IBAN:  

ES08 2100 3205 1522 0043 3925 (cal indicar nom, cognoms i curs).
•  En efectiu, a la secretaria del Centre.

Les places dels seminaris són limitades. Per tant, cal formalitzar-ne la matrí-
cula per endavant. No es deixarà d’admetre ningú per motius econòmics. La 
informació més ampliada i actualitzada sobre els cursos i seminaris (canvis, 
cursos complets, cancel·lacions, etc.) l’anireu trobant al nostre web. 

Als estudiants de l’ISCREB, alguns dels cursos i seminaris els seran recone-
guts com a crèdits de lliure elecció.

Coordinació. Tere Iribarren, rscj. i Helena Martí (cursos@fespinal.com)

Protecció de dades: La Fundació Lluís Espinal us comunica que les vostres dades estan registrades a un fitxer de nom 
BDGACIJ, titularitat de la Fundació Lluís Espinal. Només es fan servir per a la gestió del servei que us oferim i per mante-
nir-vos informat de les nostres activitats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos 
per escrit a c. Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona.
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20 d’octubre. El «perquè» de la lluita contra els ídols a l’Antic Testament. 
Xavier Alegre
27 d’octubre. Crisi de la modernitat i aparició de les noves idolatries 
del nostre temps. José I. González Faus
3 de novembre. L’ídol de la imatge i la superficialitat. Míriam Díez
10 de novembre. L’ídol de la seguretat davant l’angoixa existencial. 
Joaquín García Roca
17 de novembre. L’ídol del creixement il·limitat. Joan Carrera
24 de novembre. L’ídol mercat. Teresa Forcades

Si Déu fos un activista pels Drets Humans
Amb Boaventura de Sousa Santos, catedràtic de Sociologia  

de la Universitat de Coïmbra, intel·lectual referent dels moviments 
altermundistes i del Fòrum Social Mundial

Dimecres 2 de novembre, a les 19.30 h 
Església del Sagrat Cor, c. Casp, 25 (Barcelona)

Presentarem també les línies de reflexió i les novetats d’aquest nou curs. 
Retransmissió en directe a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe 

1. El Curs dels Dijous: «Noves idolatries del segle XXI. 
Desemmascarant els falsos déus dels nostres dies»
Coordinació: Tere Iribarren

Ja no adorem una estàtua, però se-
guim adorant entitats que són obra 
de mans humanes. Ens cal superar 
la lògica sacrificial de l’ídol per una 
lògica del do i la gratuïtat. Desem-
mascarar i comprendre les noves 
idolatries del segle XXI ens ajudarà a 
explicar perquè sembla que ‘ballem 
sobre la coberta del Titànic’ quan 

tantes realitats del nostre món s’en-
fonsen.
• Sessions en dijous, de 19 a 20.30 h
• Modalitats de participació:  

Curs sencer (6 sessions) 
Curs parcial (3 sessions a escollir) 

CURSOS 

ACTE D’INAUGURACIÓ



• Curs especialment dirigit a persones vinculades d’una manera o altra a 
l’àmbit social o educatiu: voluntaris i professionals d’ONGs, membres de 
moviments socials o partits polítics, professors, educadors, persones inte-
ressades i/o preocupades pel món que vivim. També antics alumnes del 
CARS que vulguin refrescar, actualitzar i ampliar els coneixements tractats 
en el seu moment. 

•  Data límit d’inscripció: primera setmana d’octubre. Places: 25. Tots els can-
didats hauran de respondre a un qüestionari previ a l’acceptació al curs. Es 
donarà certificat d’assistència. 

2. Curs d’Anàlisi de la Realitat Social (CARS)
Coordinació: Luis Berrios i Santi Torres

En la seva setena edició, oferim un 
nou CARS que vol donar una visió 
actualitzada i aprofundida del que 
està passant al nostre món, des de 
la realitat més propera fins a aque-
lla més global. Per fer-ho comptem 
amb un grup qualificat de profes-
sors de l’equip de Cristianisme i Jus-
tícia, que intentaran fer una aproxi-

mació a aquesta realitat fent servir 
una metodologia que combina ex-
posicions, lectures, debat entre els 
participants… intentant, no només 
analitzar, sinó entreveure alternati-
ves i propostes.
• Sessions en dissabte, de 10 a 14 h
• Preu: 135 € / Persones en atur i es-

tudiants: 90 €

VEURE
15 d’octubre 
Els grans àmbits de transformació de la realitat social. Luis Berrios 
La globalització, avui. Josep F. Mària 

19 de novembre 
Pobresa i desigualtat. Salvador Busquets 
Les desigualtats en salut. Nani Vall-llossera
Migració, refugi i integració. Josetxo Ordóñez

17 de desembre 
Velles i noves ideologies. Luis Sols 
Crisi de partits o crisi de la democràcia? Santi Torres

JUTJAR
14 de gener 
Governança mundial i agendes internacionals. Oscar Mateos
18 de febrer
Crítica econòmica al capitalisme. Cap a una democràcia econòmica.  
Toni Comín i Elvira Durán
18 de març
Individu i comunitat: valors en la societat actual. Joan Carrera
Lectura crítica del paper dels mitjans de comunicació. Montse Santolino

ACTUAR
22 d’abril 
Nous escenaris pels moviments socials en un canvi d’època. Jesús Sanz
20 de maig
Una paraula cristiana contra la injustícia. Julia López
I després del CARS, què fem? Luis Berrios



• Aquest curs s’adreça especialment a persones que ja no es conformen 
amb les explicacions mítiques i simplificadores rebudes en la infància. És 
obert també a no creients o a persones d’altres religions que cerquin la 
raonabilitat del cristianisme actual.

•  Data límit d’inscripció: primera setmana d’octubre. Places: 25. Tots els can-
didats hauran de respondre a un qüestionari previ a l’acceptació al curs. Es 
donarà certificat d’assistència. 

3. Curs d’Iniciació Teològica (CIT): «Com creure avui»
Coordinació: Joaquín Menacho

En la cinquena edició, aquest curs 
ofereix una síntesi dels fonaments 
de la fe cristiana des de la perspec-
tiva pròpia de Cristianisme i Justícia 
en un context de creixent secularit-
zació i pluralitat religiosa. 

• Sessions en dissabte, de 10 a 14 h
• Preu: 135 € / Persones en atur i es-

tudiants: 90 €

Part primera: CREURE AVUI 
15 d’octubre  
Creure en Déu en una societat agnòstica. F. Javier Vitoria 
19 de novembre  
Creure en l’Església, en Església, i fins i tot malgrat l’Església.  
José I. González Faus 
17 de desembre  
Creure avui en Crist enmig d’altres ofertes de salvació. Jaume Flaquer

Part segona: FONAMENTS BÍBLICS 
14 de gener  
L’Antic Testament: de la Paraula dictada a la Paraula historitzada.  
Joaquín Menacho 
18 de febrer  
Com llegir avui la Bíblia. Llorenç Puig 
18 de març  
Tornar al Jesús dels Evangelis. Xavier Alegre

Part tercera: FE I COMPROMÍS
22 d’abril  
Per a què serveix l’Ètica. Joan Carrera 
20 de maig  
Conclusió: La justícia que brolla de la fe. Perspectiva teològica de  
Cristianisme i Justícia. Lucía Ramón



• Aquest curs va dirigit a persones que ja hagin fet el Curs d’Iniciació Teo- 
lògica (CIT) o que ja posseeixin alguns nivells de formació en ciències  
religioses o teologia.

• Límit d’inscripció: primera setmana d’octubre. Places: 25. Tots els candi-
dats hauran de respondre un qüestionari previ a l’acceptació del curs. Es 
donarà certificat d’assistència.

4. Curs d’Actualitat Teològica (CAT)
Coordinació: Jaume Flaquer i Tere Iribarren

El Curs d’Actualitat Teològica (CAT) 
analitza els grans reptes que plan-
teja la societat actual al cristianisme 
(ecologia, feminisme, immigració…) 
i mira de donar-hi una resposta des 
de la teologia. 

• Sessions en dissabte, de 10 a 14 h
• Preu: 135 € / Persones en atur i es-

tudiants: 90 €

15 d’octubre
Dones en peu de vetlla. Creure en femení 
Lucía Ramón
19 de novembre 
Per una teologia de les migracions
Daniel Izuzquiza
17 de desembre 
Una teologia al servei de la fe i la justícia
F. Javier Vitoria
14 de gener
Creure en la nit fosca
Josep Cobo
18 de febrer
Clam de la terra, clam dels pobres  
Joan Carrera
18 de març
Una resposta creient al déu del capital  
José I. González Faus
22 d’abril
Què diuen les religions al cristianisme 
Jaume Flaquer
20 de maig
Creure encara en el «més enllà»?  
Josep Giménez



SEMINARIS 

5. El pelegrí Ignasi: una inspiració per al nostre 
pelegrinatge vital
Carles Marcet

Treballarem a partir de la lectura de 
l’Autobiografia de Sant Ignasi, on 
ell mateix es qualifica de «pelegrí», 
amb l’objectiu –inspirats en aquest 
text– de fer també una lectura de 
la pròpia biografia, del nostre pro-
pi pelegrinatge. Qui sap si, com ell, 

som capaços de percebre que «Déu 
ens ha anat conduint com un mestre 
d’escola condueix un nen». 
• Dimarts 4, 11, 18, 25 d’octubre, de 

19 a 20.30 h

6. Filosofia per una vida pitjor. Desmuntant el mite  
de l’autorealització
Oriol Quintana

Una riuada de llibres d’autoajuda 
inunda les llibreries. Presenten una 
visió mutilada de l’existència i ofe-
reixen receptes fàcils i solucions fic-
tícies a problemes existencials molt 
seriosos i profunds. No conformes 
amb aquestes aproximacions, fi-
xarem la nostra atenció en alguns 
dels grans mestres de la filosofia 
del segle XX: George Orwell, Émil 
Cioran, Martin Heidegger, Jean-Paul 

Sartre i Simone Weil. Ells, a partir 
d’una atenció rigorosa a la realitat 
de l’existència humana, ens oferiran 
eines per a poder fer front a l’actual  
desencantament vital. Serà una in-
vitació, des de la filosofia, a viure 
de manera conscient, responsable i 
feliç.
• Dimarts 18, 25 d’octubre i 8, 15, 22, 

29 de novembre, de 19 a 20.30 h

7. L’hospitalitat en les religions
Coordinació: Alícia Guidonet. Professors: Jorge Burdman, Jaume Flaquer, 
Elisabeth Lheure, Dvarka Dasa, Andreu Estany, Montse Quera, Núria Sala 
i Jordi Delclòs

De què parlem quan parlem de l’hos-
pitalitat en les religions? D’amor? De 
senzillesa? D’igualtat? De fraterni-
tat?… Obrir la porta a l’altre, rebre’l, 
fer-li un espai, trobar-se amb ell, dei-
xar-se fer per ell o construir quelcom 
plegats, són formes d’entendre i 
viure l’acollida. Al llarg d’aquest curs, 
coneixerem i farem experiència dels 
significats de l’hospitalitat en les di-
ferents tradicions religioses.

• Curs adreçat a persones amb inte-
rès en l’àmbit de la diversitat reli-
giosa i el diàleg interreligiós.

• Dijous 20, 27 d’octubre i 3, 10, 17, 
24 de novembre, de 19.30 a 21 h

•  Places: 30. Límit d’inscripció: pri-
mera setmana d’octubre 

• Aquest curs es realitza a la Fun-
dació Migra Studium, c. Palau, 3



10. L’evangeli segons Joan i el seu entorn
Oriol Tuñí

En aquest curs, esbrinarem quines 
dades de l’entorn on es va escriure 
l’evangeli segons Joan (EvJn) ens aju-
den a copsar millor el seu missatge i 
com ens ajuden a llegir aquest evan-
geli com un escrit que ens segueix 
interpel·lant. Es tracta d’un intent de 
definir més d’aprop la tipologia del 

text de l’EvJn, és a dir, el seu gènere 
literari i de treure’n conseqüències 
de cara a una lectura que enllaci 
amb el seu tarannà fonamental.
• Dilluns 23, 30 de gener i 6, 13, 20, 

27 de febrer, de 19 a 20.30 h

8. Entendre les divisions de l’islam
Jaume Flaquer

Sovint ens preguntem si l’essència de 
l’islam es correspon a certes concre- 
cions històriques actuals o del passat, 
o si bé aquestes són interpretacions 
inadequades. Però, el cert és que l’is-
lam és tan plural com el cristianisme, 
ja que no només existeixen dues grans 
confessions, el sunnisme i el xiisme, 
sinó que a l’interior d’elles existeixen 
corrents de pensament que van des 

de l’orientació més progressista i mo-
derna fins a la més fonamentalista i 
violenta. Tots reivindiquen un mateix 
origen i sovint s’acusen d’heretgia 
entre ells. Veurem cada un d’aquests 
grups així com la seva importància  
relativa en el món.
• Dilluns 7, 14, 21, 28 de novembre 

i 12 i 19 de desembre, de 19 a 
20.30 h

9. Crítica al sistema social i polític occidental des del 
pensament de Byung-Chul Han
Coordinació: Joan Carrera. Professors: Cristian Palazzi i David Murillo

Presentarem el pensament del fi-
lòsof Byung-Chul Han, una de les 
ments més lúcides i crítiques vers el 
sistema socioeconòmic que impera 
a Occident. N’analitzarem el pensa-
ment expressat en els seus llibres, 

especialment centrant-nos en La 
societat del cansament, L’Eixam i Psi-
copolítica. 
• Dijous 19, 26 de gener i 2 de fe-

brer, de 19 a 20.30 h

11. Pot un místic ser cristià? El Déu d’Eckhart i el Déu  
de Bonhoeffer: un contrast
Josep Cobo

Com sabem, la unió amb Déu és la 
clau de volta de l’experiència místi-
ca. Tanmateix, com entendre cristia-
nament aquesta unió si per al cristià 
no hi ha altre Déu que el Crucificat? 
L’encarnació de Déu no ens obliga 
a buscar Déu fora dels límits de la 
pura interioritat? El silenci de les  
cel·les monàstiques, si condueix a 

Déu, no és potser perquè ens per-
met escoltar amb més nitidesa el crit 
dels que no compten per al món? En 
què difereixen i en què coincideixen 
la mística cristiana i l’oriental?
•  Dimarts 24, 31 de gener i 7, 14, 21, 

28 de febrer, de 19 a 20.30 h



13. Repensar el treball. Un debat ineludible
Coordinació: Xavi Casanovas. Col·laboren: Eduardo Rojo, David Murillo,  
David Casassas, Teresa Crespo, Joan C. Gallego, Carlos Obeso i Pepe Rodado

L’àmbit del treball està subjecte a 
qüestions molt de fons i de caràcter 
global que, més enllà de la conjun-
tura actual, ens obliguen a repen-
sar-ne el model. Repensar el treball 
és clau per revertir la creixent desi-

gualtat i dotar-nos d’uns mínims vi-
tals dignes que puguin garantir una 
societat decent.
• Dijous 2, 9, 16, 23 de febrer, de 19 

a 20.30 h

12. Prolegòmens a una pedagogia personalista
Bonaventura Pedemonte

Això significa abordar, dins de la con-
cepció encarnada de l’ésser humà 
com a persona, la paradoxa entre les 
limitacions i les possibilitats, entre 
l’autonomia i el compromís, entre 
l’encarnació i la transcendència en el 
marc d’un món que requereix acció i 

solidaritat dins d’un procés inacaba-
ble d’humanització.
• Dijous. 2, 9, 16, 23 de febrer, de 

19 a 20.30 h
• En col·laboració amb Institut Em-

manuel Mounier de Catalunya

14. A 500 anys de la Reforma. Diàlegs entre un protestant 
i un catòlic 
Joel Cortès, protestant i Jaume Botey, catòlic
Al 1517, Luter va iniciar un moviment 
de caràcter espiritual d’un abast i 
unes conseqüències transcendentals 
per la història. Avui el diàleg entre 
protestants i catòlics, sense perdre 
les respectives identitats, és un fet 

d’enriquiment mutu. Es tracta de po-
sar en comú la vivència personal de 
la fe: l’experiència.
•  Dilluns 6, 13, 20, 27 de febrer i 6, 

13 de març, de 19 a 20.30 h

15. La resurrecció de Jesús, mite o realitat? 
Xavier Alegre

Pau afirma que si no es creu en la re-
surrecció de Jesús, la fe cristiana no té 
valor (1Cor 15,12-14). Per a compren-
dre bé què vol dir el Nou Testament 
quan parla de la resurrecció de Jesús, 
s’analitzaran els textos bíblics en el 

seu context literari i històric, mirant 
de descobrir com s’han d’entendre 
en un món al qual li costa creure que 
hi hagi una vida després de la mort.
• Dijous 9, 16, 23 de febrer i 2, 9, 16 

de març, de 19 a 20.30 h

16. Els pobres, vicaris de Crist 
José Ignacio González Faus

El seminari farà una lectura de di-
versos textos del llibre Vicarios de 
Cristo: los pobres, una antologia de 
textos des del segle I a finals del se-
gle XX.  

• Dimarts 28 de febrer, 7, 14, 21, 28 
de març i 4 d’abril, de 19 a 20.30 h

• Cal portar el llibre ja a la primera 
sessió. Es pot adquirir o demanar 
a Cristianisme i Justícia



18. Fe i lluita per un món més just II. Grup d’aprofundiment 
al diàleg fe-justícia
Coordinació: Xavi Casanovas i Nani Vall-llossera

Prenent com a base de lectura alguns 
quaderns i textos, i acompanyats per 
membres de l’equip de CJ, aprofun-
direm en aquelles temàtiques clau 
per entendre com la fe ens mou a un 
compromís més profund amb la rea-
litat, i de quina manera la realitat del 
món interpel·la els fonaments de les 
nostres opcions vitals.
Oferim una proposta de sis sessions 
a aquelles persones que ja hagin par-
ticipat al grup d’introducció en edi-
cions anteriors o que hagin realitzat 

algun altre dels cursos que proposa 
CJ (seminaris, CIT, CARS, etc.) o bé 
tinguin formació prèvia en qüestions 
socials o teològiques.
• Sessions en dissabte, de 10.30 a 

13.30 h 
• Destinat a joves entre 21 i 30 anys
• Places: 15
• Aportació voluntària per a cobrir 

despeses 
• Interessats escriviu: 

xcasanovas@fespinal.com

ALTRES ACTIVITATS

15 d’octubre. Quan el nihilisme despulla la fraternitat. La lluita per la 
justícia en una cultura nihilista. Lectura del Quadern CJ 166 
19 de novembre. Crítica econòmica i teològica del capitalisme: quan 
l’economia es converteix en la darrera instància inapel·lable. Lectura del 
Quadern CJ 201 
17 de desembre. Mirar la realitat des de la perspectiva de gènere. Lec-
tura del Quadern CJ 187 
14 de gener. Fe i compromís sociohistòric. Testimoni de creients en política
18 de febrer. Els pobres com a lloc teològic. Lectura del Quadern CJ 46
11 de març. Crisi de les mediacions sociopolítiques clàssiques i alter-
natives en marxa

17. Revisió de les idees de progrés i de desenvolupament 
humà als 50 anys de l’encíclica Populorum progressio 
José Sols

Al 1967, dos anys després del concili 
Vaticà II, el papa Pau VI va publicar 
l’encíclica Populorum progressio, en 
la qual va presentar una visió integral 
i holística dels conceptes de pro-
grés i de desenvolupament, que en 
aquells anys estaven protagonitzant 
el debat polític públic, especialment 
a Nacions Unides. Des d’aleshores, el 

món ha viscut canvis enormes. Amb 
la perspectiva de cinquanta anys 
(1967-2017), analitzarem com han 
evolucionat les idees de progrés i de 
desenvolupament humà, i com cal-
dria repensar-les en el futur a fi de 
fer front als nous reptes.
• Dissabte 4, 11, 18 i 25 de març, de 

11 a 13.30 h



20. Cicle de cinema Ignasi Salvat
Coordinació: Sonia Herrera i Jaume Flaquer

El Cicle de Cinema Ignasi Salvat por-
ta el nom de qui va ser el promo-
tor d’aquest espai de diàleg entre 
cinema i societat, entre el llenguat-
ge audiovisual i la vida. Aquest curs 
riurem i plorarem, com sempre, i 
parlarem de migracions, d’amistat 
i comiats, dels abusos sexuals, de 
conflictes oblidats i acollida, de vo-
cacions, de la història del moviment 
sufragista i el seu ressó en el femi-

nisme d’avui… Parlarem de tot això 
i més, i viatjarem per una estona 
des de la profunditat la l’Amazonia 
a l’Iran contemporani, passant per 
Sri Lanka, França, Georgia, Madrid, 
Boston o el Londres de principis del 
segle XX.
• Divendres, a les 19 h
• Entrada lliure i aportació volun-

tària

28 d’octubre. Spotlight de Thomas McCarthy
25 de novembre. Si Dios quiere de Edoardo Maria Falcone
16 de desembre. Dheepan de Jacques Audiard
27 de gener. Mandarinas de Zaza Urushadze
24 de febrer. Sufragistas de Sarah Gavron
24 de març. Taxi Teherán de Jafar Panahi
28 d’abril. El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra
26 de maig. Truman de Cesc Gay

10 d’octubre. Què sabem del TTIP? Lliure comerç o negoci amb els 
nostres drets
7 de novembre. Violència contra les dones
12 de desembre. Quan les fronteres es converteixen en murs
9 de gener. El deute: senyor de les nostres vides. Com afecta el deute 
a la nostra democràcia?
6 de febrer. Frenar l’augment de la pobresa infantil. Com protegim els 
més vulnerables?
6 de març. Per què creix l’extrema dreta a Europa?
3 d’abril. Del treball precari al treball decent
8 de maig. La justícia climàtica. L’aplicació dels acords de París. Punt 
d’inflexió?

19. Cicle de conferències. Els dilluns dels Drets Humans
Des de l’any 1998, Justícia i Pau i el 
Centre d’Estudis Cristianisme i Jus-
tícia, amb la col·laboració de Mans 
Unides, organitzem un cicle perma-
nent de conferències amb l’objectiu 
de donar a conèixer, debatre i re-
flexionar sobre aquelles problemà-
tiques que comporten vulneracions 
o dificultats per als Drets Humans 
arreu del món. 

• Sessions a les 19 h
• Entrada lliure
• Més informació a:  

www.cristianismeijusticia.net 
www.justiciaipau.org

• Retransmissió en directe a:  
www.cristianismeijusticia.net/
en-directe



21. Cicle de debat Ciutats (+) Humanes
Convoca: Cristianisme i Justícia, Fundació Joan Maragall, Fundació Carta 
de la Pau i Revista Valors

Es preveu que l’any 2030 el 60% de 
la població mundial viurà en zones 
urbanes. Les ciutats del món ocu-
pen el 3% de la superfície de la Terra 
però representen el 70% del consum 
d’energia i el 75% de les emissions 
de carboni. 828 milions de persones 
viuen en barris precaris i el nombre 
segueix en augment. Les ciutats han 
i poden ser noves oportunitats per a 
la ciutadania i els governs per cons-
truir relacions humanes, actuar, crear 
experiències positives per a les per-
sones i facilitar un procés sostenible 

i equitatiu que construeixi comuni-
tat, millori la qualitat de vida i creï 
barris segurs i pròspers. És en aquest 
context que les entitats convocants, 
conviden a reflexionar i a debatre 
sobre les fronteres de la convivència 
a les ciutats del futur que ja arriba.
• Dimecres 9, 16 i 23 de novembre 

a les 19 h
• Entrada lliure
• Aquest cicle es realitza al Palau 

Macaya. Passeig de Sant Joan, 
108, Barcelona

9 de novembre. Actuals reptes de la cohesió a les ciutats. Amb Joan 
Subirats i Carme Trilla. Condueix Anna Roig
16 de novembre. La creació de ciutats sostenibles. Amb Oriol Nel·lo i 
Salvador Rueda. Condueix Begoña Roman
23 de novembre. La construcció de la identitat a l’àmbit urbà. Amb 
Lluis Duch i Andreu Domingo. Condueix: Josep Maria Carbonell

22. Xerrada: Espiritualitat Ecològica i Exercicis Espirituals
Adolfo Chércoles 

Com cada any, oferim una xerrada 
de qui és referent en espiritualitat 
ignasiana pel seu treball amb la po-
blació gitana de Granada i grups de 
base i populars. En aquesta ocasió 
posem en diàleg els Exercicis Espi-
rituals (Autob. 14,4) i l’encíclica Lau-
dato Si’.

• Dissabte 11 de març, de 10 a 13.30 h
• Entrada lliure. Aportació voluntària
• Cal inscripció prèvia a:

cursos@fespinal.com



Aquest any inaugurem l’Aula Virtual 
creada per a totes aquelles perso-
nes que no poden assistir als cursos 
presencials. En aquesta modalitat de 
formació, oferim tres cursos repre-
sentatius del pensament de Cristia-
nisme i Justícia. La metodologia que 
seguirem serà l’habitual de la forma-
ció a distància. Els continguts estan 
distribuïts en sessions setmanals i 
han estat elaborats per membres de 
l’equip de Cristianisme i Justícia. Els 
temes es presentaran mitjançant un 
vídeo, s’entregaran materials i lec-
tures recomanades, i es proposaran 
temes per al debat i la reflexió. 

• Informació i inscripcions a:
www.cristianismeijusticia.net/
aula-virtual
aula.cristianismeijusticia.net

• Cursos trimestrals. Dates d’inici: 
17 d’octubre i 6 de febrer

• Pagament. Dues opcions:
Targeta de crèdit o PayPal direc-
tament des de la fitxa d’inscripció                   
Transferència al compte IBAN:  
ES08 2100 3205 1522 0043 3925 
(cal indicar nom, cognoms i curs)

AULA VIRTUAL NOVETAT

23. Canvi d’època… Canvi de rumb?
Jesús Sanz 

Aquest taller ens permetrà dirigir una 
mirada crítica a la realitat, construir un 
relat dels canvis que han tingut lloc 
al món en els darrers anys i apuntar 
l’horitzó dels grans reptes que se’ns 
plantegen com a societat.

• Durada: 7 sessions setmanals
• Preu: 55€ / Persones en atur i es-

tudiants: 45€

24. Claus per entendre l’islam
Jaume Flaquer i Jordi López 

Conèixer l’islam és indispensable per 
entendre una bona part de l’actuali-
tat informativa i per interpretar grans 
episodis de la història de la humani-
tat dels darrers segles. En aquesta 
primera edició, presentarem els «pi-
lars» d’aquesta religió a més d’alguns 

apunts per al diàleg interreligiós, la 
convivència i la gestió pública de la 
pluralitat religiosa.
• Durada: 8 sessions setmanals
• Preu: 60€ / Persones en atur i es-

tudiants: 50€

25. Els pobres en la teologia i l’espiritualitat cristianes
José I. González Faus 

Cap a finals del segle XII, un cristià 
compromès en política escrivia al bis-
be de Lisieux: «el pobre és vicari de 
Crist». Aquest títol, que el papa Ino-
cenci III va acabar reservant per a si 
mateix i per als papes, tenia fins aquell 
moment un sentit molt més ampli i 
s’aplicava sovint als pobres. El semina-
ri farà una lectura de diversos textos 

del llibre Vicarios de Cristo: Los pobres,  
antologia de textos des del segle I fins 
a finals del segle XX.
• Durada: 6 sessions setmanals
• Preu: 50€ / Persones en atur i es-

tudiants: 40€



A MANRESA

Seminari intensiu d’exercicis: iniciació
Seminari d’iniciació organitzat, cada 
tres anys, en tres períodes, adreçat a 
persones que volen estudiar el llibre 
dels Exercicis per aprofundir l’expe- 
riència de l’espiritualitat ignasiana 
i/o per preparar-se a acompanyar les 
diverses modalitats d’Exercicis. 
Cal assistir a totes les sessions. Du-
rant els períodes intermedis caldrà 
fer treball a casa. Seminari impartit 
en castellà.

• Professors: Pere Borràs, Carles Mar-
cet, David Guindulain, Anna Pitarch, 
Josep M. Rambla, i Francesc Riera

• Organitza: EIDES (CJ) i la Cova de 
Sant Ignasi

• Tres periodes:
28 d’octubre (19 h) a 1 de novem-
bre (19 h)
26 de desembre (19 h) a 31 de de-
sembre (10 h)
7 d’abril (19 h) a 12 d’abril (10 h)

• Informació i inscripcions:
info@covamanresa.cat 

Cursos d’immersió ignasiana (edicions en castellà i anglès)
Des de la convicció del gran valor 
del carisma ignasià per a la vida cris-
tiana en el món actual, l’objectiu del 
curs és realitzar un aprofundiment 
del llegat d’Ignasi de Loiola amb la 
finalitat d’inspirar una vida cristiana 
en la nostra societat i Església ac-
tuals, i també per a la formació en 
l’acompanyament espiritual a perso-
nes i comunitats.

• Organitza: EIDES (CJ) i Grup d’Espi-
ritualitat Ignasiana (GEI)  

• Edició en castellà: 6 de novembre a 
17 de desembre (informació i ins-
cripcions: cmarcet@jesuites.net)

• Edició en anglès: 7 de maig a 18  
de juny (informació i inscripcions: 
ignatiancourse@covamanresa.cat)

Nou setmanes de reciclatge en teologia
Dos mesos i una setmana de reci-
clatge en teologia, des d’una doble 
matriu: la vigoria del «lloc sant» de 
la Cova i de l’espiritualitat ignasiana, 
i l’atenció a la realitat del segle XXI, 
plena de dificultats i oportunitats. 

• Organitza: Cristianisme i Justícia i la 
Cova de Sant Ignasi

• 29 de gener a 8 d’abril
• Informació i inscripcions:

cmarcet@jesuites.net

Propostes per a families: Recés multigeneracional
Recés de cap de setmana de pregà-
ria i reflexió en clau ignasiana per a 
famílies, parelles amb/o sense fills 
(adolescents, infants…) amb propos-
tes de treball individualitzades i en 
grup, amb els Exercicis Espirituals 
com a rerefons. 

• Rafael Abós, Glòria Andrés i Jaume 
Casassas (EIDES)

• Dues possibilitats:
25-26 de març
20-21 de maig 

• Informació i inscripcions:
info@covamanresa.cat



Quan hom va arribant als 65, 70... anys (curs internacional)
L’art d’assumir creativament els penúltims i els últims trams de la vida

Una «oportunitat» important:  l’inici 
d’una època creativa i plena de pos-
sibilitats de servei gratuït. Una èpo-
ca de «densitat» que ens ensenya a 
esperar i acollir amb plenitud el Mis-
teri del Déu de la Vida. Una època de 
la vida que no es pot improvisar, que 
no s’ha de viure a la defensiva.
En el «lloc sant» de la Cova de Sant 
Ignasi de Manresa, conduïts per les 
grans línies de l’espiritualitat igna-

siana, s’ofereix un espai i un temps 
per preparar-se, reflexionar i acollir 
la Tercera Edat, des de la pedagogia 
ignasiana del «sentir i gustar inter-
nament». 
• 24 de setembre a 23 d’octubre 2017 
• Informació i inscripcions: 

info@covamanresa.cat

• Les activitats que organitzen con-
juntament Cristianisme i Justícia i 
el Casal Loiola les trobareu a:
www.casalloiola.org 
www.cristianismeijusticia.net

• Informació i inscripcions: 
Casal Loiola, Balmes 138, BCN 
93 415 64 34 
info@casalloiola.org

AL CASAL LOIOLA

• Les activitats que organitzen con-
juntament EIDES (Cristianisme i 
Justícia) i la Parròquia de Sant Ig-
nasi les trobareu a:
www.stignasi-lleida.org 
www.cristianismeijusticia.net

• Informació i inscripcions: 
Parròquia St. Ignasi 
Pl. Espanya, 4 (Lleida)  
973 271 099 
ribasboixera@gmail.com

A LLEIDA

Programa detallat: www.covamanresa.cat



XERRADES I TALLERS ITINERANTS

Contacte: cursos@fespinal.com

Són una proposta del Centre d’Es-
tudis Cristianisme i Justícia per a 
adaptar la nostra oferta formativa a 
les vostres necessitats específiques 
i desplaçant-nos allà on sigueu. En 
els darrers anys, hem realitzat més 
de cent xerrades, seminaris i tallers 
a llocs com Girona, Reus, Mataró, 

Solsona, Tortosa, Manresa, Madrid, 
Bilbao, Sevilla, etc.
Aquesta proposta està pensada per 
a grups, escoles, formació de profes-
sors, equips de voluntaris, entitats i 
parròquies.
Us proposem xerrades i tallers espe-
cialment en aquests àmbits:

Canvi d’època... Canvi de rumb? Taller de formació per un món en canvi
Aquest taller ens permet dirigir 
una mirada crítica a la realitat, 
construir un relat dels canvis que 
han tingut lloc al món en els dar-
rers anys i apuntar l’horitzó dels 

grans reptes que se’ns plantegen 
com a societat. 
• Coordinació: Jesús Sanz, Xavi 

Casanovas i equip de Cristianis-
me i Justícia.

Entendre i comprendre l’islam
L’islam és una religió molt present 
en la nostra societat però no del 
tot coneguda. Aquest taller ofe-
reix la possibilitat de formació per 
conèixer, entendre i comprendre 

l’islam i la realitat dels musulmans 
a Catalunya. 
• Equip: Jaume Flaquer i Jordi 

López Camps.

Davant el fenomen de la immigració i la crisi de refugiats, com treballem  
l’hospitalitat? 
A partir de la lectura del quadern 
núm. 196, De l’hostilitat a l’hos-
pitalitat, proposem un taller que 
ampliï la mirada sobre la immigra-
ció i el refugi, i ens ajudi a cons-
truir un discurs realista sobre que 

suposa viure l’hospitalitat avui 
a casa nostra, als nostres barris i 
ciutats. 
• Equip de Cristianisme i Justícia i 

de la Fundació Migra Studium.

La misericòrdia com a acte polític
Aprofitant que encara estem en 
l’any de la misericòrdia, us con-
videm a organitzar una xerrada/
taller a la vostra parròquia o grup 
de reflexió sobre aquesta qüestió. 

En el nostre equip comptem amb 
persones que poden venir a com-
partir amb vosaltres el que suposa 
viure en aquesta clau de vida. 



• Abós, Rafael. Metge. Equip EIDES
• Alegre, Xavier, sj. Biblista. Àrea  

teològica de CJ
• Andrés, Glòria. Mestra. Equip EIDES
• Berrios, Luis. Sociòleg. Àrea social 

de CJ
• Borràs, Pere, sj. Teòleg i pedagog. 

Equip EIDES
• Botey, Jaume. Antropòleg i pro-

fessor d’Història (Universitat Au-
tònoma de Barcelona). Àrea teo-
lògica de CJ

• Burdman, Jorge. Responsable de 
les relacions interreligioses de la  
comunitat jueva a Catalunya. 
Membre de la comunitat Israelita 
de Barcelona (CIB).

• Busquets, Salvador. Director de 
Càritas Barcelona. Àrea social de CJ

• Carrera, Joan, sj. Professor a la 
Facultat de Teologia de Catalunya. 
Àrea teològica de CJ

• Casanovas, Xavi. Director de CJ
• Casassas, David. Professor de Te-

oria Social (Universitat de Barce-
lona)

• Casassas, Jaume. Treballa a Cari-
tas. Equip EIDES

• Chércoles, Adolfo, sj. Especialista 
en espiritualitat ignasiana

• Cobo, Josep. Filòsof. Àrea teolò-
gica de CJ

• Comín, Toni. Àrea social de CJ
• Cortés, Joel. President de la Co-

missió Permanent de l’Església 
Evangèlica Espanyola

• Crespo, Teresa. Presidenta d’ECAS 
(Entitats Catalanes d’Acció Social). 
Àrea social de CJ

• Dasa, Dvarka. Llicenciat en Estu-
dis Orientals. Professor a l’ISCREB

• Delclòs, Jordi. Filòsof, músic i 
docent. President de l’Associació 
Cultural Ponteràpia

• Díez, Míriam. Directora de l’Ob-
servatori Blanquerna de Comuni-
cació, Religió i Cultura (Universitat 
Ramon Llull)

• Duran, Elvira. Filòsofa. Àrea teo-
lògica de CJ

• Estany, Andreu. Membre el Cen-
tre d’Estudis Tibetà «Nagarjuna»

• Flaquer, Jaume sj. Doctor en Es-
tudis Islàmics. Cap de l’àrea teo-
lògica de CJ

• Forcades, Teresa. Doctora en Te-
ologia Fonamental i metgessa. 
Monja benedictina

• García Roca, Joaquín. Sociòleg i 
teòleg (Universitat de València)

• Giménez, Josep, sj. Professor de 
la Facultat de Teologia de Catalu-
nya. Àrea teològica de CJ

• González Faus, José I., sj. Teòleg. 
Àrea teològica de CJ

• Guidonet, Alicia. Antropòloga. 
Membre de la Fundació Migra 
Studium

• Guindulain, David, sj. Teòleg. 
Membre de l’equip de la Cova de 
Sant Ignasi de Manresa

• Herrera, Sonia. Comunicadora. 
Especialista en gènere i cinema. 
Àrea social de CJ

• Iribarren, Tere, rscj. Filòsofa i teò-
loga. Àrea teològica de CJ

• Izuzquiza, Daniel, sj. Teolèg. Di-
rector de la revista Razón y Fe i 
d’EntreParéntesis

• Lheure, Elisabeth. Advocada i lli-
cenciada en Ciències Polítiques. 
Membre de la comunitat Bahá’í 
de Barcelona

• López, Jordi. Especialista en afers 
religiosos. Àrea social de CJ 

• López, Julia. Catedràtica de Dret 
del Treball (Universitat Pompeu 
Fabra). Àrea social de CJ

PROFESSORAT



• Marcet, Carles, sj. Historiador i 
teòleg. Membre de l’equip de la 
Cova de Sant Ignasi de Manresa

• Mària, Josep F. sj. Professor a 
ESADE (Universitat Ramon Llull). 
Àrea social de CJ

• Mateos, Oscar. Professor a la Uni-
versitat Ramon Llull. Cap de l’àrea 
social de CJ

• Menacho, Joaquín. Teòleg. Pro-
fessor a l’IQS (Universitat Ramon 
Llull). Àrea teològica de CJ

• Murillo, David. Professor de Cièn-
cies Socials a ESADE (Universitat 
Ramon Llull)

• Ordóñez, Josetxo. Advocat espe-
cialitzat en Drets Humans. Àrea 
social de CJ

• Palazzi, Cristian. Doctor en Filo-
sofia. Cap de projectes de l’Ob-
servatori de Turisme Responsable 
(Universitat Ramon Llull)

• Pedemonte, Bonaventura. Mem-
bre de l’Institut Mounier de Cata-
lunya

• Pitarch, Anna. Mestra. Equip EIDES
• Puig, Llorenç, sj. Teòleg. Delegat 

dels jesuïtes de Catalunya
• Quera, Montse. Membre del Cen-

tre d’Estudis de Budisme Tibetà 
«Nagarjuna Barcelona»

• Quintana, Oriol. Professor de Fi-
losofia, Psicologia i Religió

• Rambla, Josep M. sj. Teòleg. 
Equip EIDES. Àrea teològica de CJ

• Ramón, Lucía. Filòsofa i teòloga. 
Professora a la Facultat de Teo-
logia de València. Àrea teològica 
de CJ

• Riera, Francesc sj. Cap de l’àrea 
d’espiritualitat (EIDES) de CJ

• Rojo, Eduardo. Catedràtic de Dret 
del Treball. Àrea social de CJ

• Sala, Núria. Membre del Centre 
d’Estudis de Budisme Tibetà «Na-
garjuna Barcelona»

• Santolino, Montse. Periodista, ex- 
perta en comunicació pel canvi 
social.

• Sanz, Jesús. Professor Antropolo-
gia Social (Universidad Complu-
tense de Madrid). Àrea social de CJ

• Sols, José. Doctor en Teologia. Di- 
rector de la Càtedra d’Ètica i Pen-
sament Cristià de l’IQS (Universitat  
Ramon Llull)

• Sols, Luis. Catedràtic d’Història. 
Àrea social de CJ

• Torres, Santi. Àrea social de CJ
• Tuñí, Oriol, sj. Teòleg. Àrea teolò-

gica de CJ
• Vall-llossera, Nani. Metgessa de 

família. Àrea social de CJ
• Vitoria, Javier F. Teòleg. Àrea teo-

lògica de CJ



Llicència en teologia fonamental 
Primer semestre
1. La resurrecció de Jesús, fonament bíblic i reinterpretació actual. Xavier Alegre  
(5 ects)
2. Discussions actuals entorn del llibre Alcorànic. Jaume Flaquer (2,5 ects)
3. Sociologia de la Religió. Josep Miralles (2,5 ects)
4. Qumran i el Nou Testament. Jordi Latorre (2,5 ects)
5. «La mística d’ulls oberts», de J.B. Metz. Núria Caum (2,5 ects)
6. Lectura desde la «categoría narración» de la mitología del Génesis y la narración 
pictórica de Marc Chagall. Domingo Cía Lamana - M. Àngels Turon Mejías (2,5 ects)
7. Desenfoques en nuestro catolicismo actual. José I. González Faus (2,5 ects)
Segon semestre
8. Teologia de Luter i sentit de la Reforma. Hector Vall (2,5 ects)
9. La fe d’Israel al llarg de la història… un multitudinari clam de testimoniatges. 
Llorenç Puig (2,5 ects)
10. Lectura de «La experiencia védica», de Raimon Panikkar. Xavier Melloni (3 ects)
11. L’experiència cristiana de Déu. Josep Giménez (2,5 ects)
12. Lectura de la Encíclica Laudato Si’. Joan Carrera (2,5 ects)
13. Els orígens del cristianisme i la crítica històrica. Josep Boada (2,5 ects)
14. El Quart evangeli i la història. Oriol Tuñí (1,5 ects)

Formació permanent 
Primer trimestre
1. Història de l’Ètica VII. Margarita Mauri
2. Teología de los sacramentos. José M. Millás
3. Mística i Ètica, la vinculació de dues dimensions humanes. Júlia Yúfera
4. El missatge dels quatre evangelis canònics. Oriol Tuñí
5. ¿Estem programats per a fer el bé? Ramon M. Nogués
6. Relleus teològics de l’Antic Testament. Teresa Solà
7. Poder, Gobierno y Violencia. El Dios de la Misericordia o el poder absoluto.  
Ricardo Barba Monsalve
Segon trimestre
8. El Càntic dels Càntics i Cites bíbliques de l’Antic Testament en el Nou Testament. 
Rafael de Sivatte
9. Lectura de la encíclica Laudato Si’. Josep Miralles
10. Teologia negativa i mística. Antoni Bentué
11. La vida després de la mort. Xavier Alegre
12. L’Islam: entendre l’orígen per comprendre el present i albirar el futur. Jordi López 
13. Itineraris en recerca de Déu. Núria Caum
14. Mesopotàmia, l’arqueologia i la Bíblia. Irene Cordón
Tercer trimestre
15. Punts essencials d’Eclesiologia. Josep Giménez
16. Imatges evangèliques d’alliberament de la vida interior. Jaume Patuel
17. Entender el Credo. José I. González Faus
18. Actualidad de las intenciones narrativas del Génesis. Domingo Cía Lamana
19. La espiritualidad que debe animar la acción caritativa-social eclesial. Armando 
Cester
20. Transhumanismo y cristianismo. ¿Es posible un transhumanismo cristiano? 
Francisco J. Génova

Institut de Teologia Fonamental
Inscripcions i matrícula: Centre Borja – Llaceres, 30 – Sant Cugat del Vallès 

93 674 11 50 – 93 590 80 87 – centreborja@jesuites.net – www.jesuitescentreborja.com

CENTRE BORJA



Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
Fundació Lluís Espinal

C. Roger de Llúria, 13
08010 Barcelona
Tel. 93 317 23 38

cursos@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.net

Horari de secretaria

Matins, de 9 a 13 h
de dilluns a divendres
Tardes, de 16.30 a 19 h

dilluns, dimarts, dijous i divendres


