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Modalitats de formació

Presencial. Activitats que es realitzen al Centre d’Estudis Cristia-
nisme i Justícia, al carrer de Roger de Llúria, 13 (Barcelona). 
En línia. Cursos i seminaris per seguir des de casa a través d’in-
ternet.
Aula Virtual. Cursos impartits mitjançant la plataforma d’apre-
nentatge virtual de Cristianisme i Justícia. 

Com matricular-se

• 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.

Preus

3-4 sessions 5-6 sessions 7-8 sessions

matrícula ordinària 45 € 52 € 60 €

persones en atur, estudiants 
i donants* de cJ

35 € 42 € 50 €

En cas de preu diferent, aquest s’indica en el curs o seminari corresponent.

Important 

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

ció 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)

Les places dels seminaris són limitades. Cal formalitzar-ne la matrícula 
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. Es donarà certificat d’assistència als alumnes que ho demanin. 

Coordinació: Elvira Durán Costell (cursos@fespinal.com)

* Fes-te donant de Cristianisme i Justícia, gaudiràs d’avantatges, i 
ens ajudaràs a difondre el pensament fe i justícia a tot el món. Des de 
22€ l’any (menys de 2€ al mes). Entra a la nostra web: 

www.cristianismeijusticia.net/donatius
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CURSOS

1. Emergència 

climàtica: entre 

l’apocalíptica i 

l’esperança

Coordinació: Joan Carrera

Cada vegada són més els experts 
que relacionen el que ens està 

passant amb el context d’una 
crisi més profunda que amenaça 
la nostra supervivència i la de 
tot el planeta. En aquest curs 
analitzarem aquesta emergència 
des de diferents dimensions. 

En línia / 6 sessions

Dijous, de 19 a 20.30 h.
En castellà.

22 d’octubre. Canvi climàtic. 
Què ens diu la ciència? Rea-
lisme/catastrofisme. Carme 
Llasat

29 d’octubre. Com la crisi 
ecològica fa trontollar el sis-
tema econòmic actual. Quines 
polítiques són necessàries? 
Santiago Álvarez

5 de novembre. Com està 
afectant la crisi climàtica 
als països del Sud? Justícia 
climàtica i justícia de gènere. 
Sandra Sotelo 

12 de novembre. Espiritua-
litat ecològica. Valors de la 
Laudato Si’. Jaume Tatay

19 de novembre. Què podem 
fer des de la ciutadania? Apo-
calíptica i esperança. Marta 
Tafalla 

26 de novembre. Què ens po-
den aportar les altres cultures 
i religions? Xavier Melloni

ACTE D’INAUGURACIÓ

Què hem de preservar?

Amb Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof 

Dimarts, 13 d’octubre a les 19 h 
Cristianisme i Justícia 

En aquests temps de pandèmia la pregunta que solem fer-nos és: 
«Què cal canviar?». Però és difícil respondre-hi si no ens hem 
posat d’acord abans sobre què seria bo i necessari preservar.

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Retransmissió en  
directe a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe 
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2. Curs d’Iniciació 

Teològica (CIT)  

«Com creure avui»

Coordinació: Joaquín 

Menacho

En un context de creixent secu-
larització i pluralitat religiosa, es 
fa necessari revisar els elements 
fonamentals de la proposta 
cristiana avui. Per això, oferim 
aquest curs d’iniciació a la 
teologia que vol ser una síntesi 
dels fonaments de la fe cristiana 
des de la perspectiva pròpia de 
Cristianisme i Justícia. Durant 
el curs, farem aquest recorregut, 

guiats pels professors i professo-
res de l’àrea teològica del centre 
i a través d’una metodologia que 
combina l’exposició magistral 
amb el treball personal i en 
grup. 

Presencial 

Dissabte de 10 a 14 h.
Preu: 170 € / persones en 
atur, estudiants i donants 
CJ: 150 €. 
Data límit d’inscripció: pri-
mera setmana d’octubre.
Places: 25. Tots els candi-
dats hauran de respondre 
un qüestionari previ a 
l’acceptació al curs. 

Primera Part: Creure avui

24 d’octubre. Creure en Déu 
en una societat agnòstica.  
F. Javier Vitoria 

21 de novembre. Creure avui 
en Crist enmig d’altres ofertes 
de salvació. Jaume Flaquer 

19 de desembre. Tornar al 
Jesús dels Evangelis. José I. 
González Faus 

Segona Part: FonamentS 

bíbliCS

23 de gener. Conèixer l’Antic 
Testament per arribar a 
entendre el Nou.  Mª Claustre 
Solé

20 de febrer. Com llegir avui 
la Bíblia. Llorenç Puig 

20 de març. Creure en 
l’Església, en Església, i fins 
i tot malgrat l’Església. Jesús 
Martínez Gordo 

terCera Part: Fe i ComPromíS

17 d’abril. Per a què serveix 
l’Ètica. Joan Carrera 

22 de maig. Conclusió: La 
justícia que brolla de la fe. 
Perspectiva teològica de Cris-
tianisme i Justícia. Joaquín 
Menacho



3. Els dissabtes socials

Coordinació: Sonia Herrrera

Quatre sessions pensades per 
reflexionar amb profunditat 
sobre la realitat social –global i 
local– en la que ens trobem im-
mersos/es des d’una perspectiva 
interseccional i interdisciplinà-
ria. Amb una mirada crítica i 
alhora constructiva i posant la 
cura i la nostra vulnerabilitat 

intrínseca com a éssers humans 
al centre, parlarem de violèn-
cia, de crisi i de com afecten 
les nostres formes de vida a 
les persones que més pateixen, 
fent propostes per al futur post 
COVID que tenim al davant.

Presencial 

Dissabte de 10 a 13 h. 
Preu: 60 € / persones en 
atur, estudiants i donants 
CJ: 50 € 

31 d’octubre. Reflexió crítica 
sobre les nostres formes 
de vida des de les víctimes. 
Izaskun Sáez de la Fuente

12 de desembre. Dels camps 
de refugiats als CIE: racisme i 
violències transnacionals. Pau 
Vidal 

27 de febrer. Cultura i crisi: 
el cos com a eina de denúncia 
social. Jorge Picó

24 d’abril. Feminisme pacifis-
ta en temps de postpandèmia: 
construint un futur comú. 
Carmen Magallón

4. Els dissabtes 

teològics

Coordinació: Tere Iribarren

Quatre matins de dissabte per 
fer aturada i aprofundir en 
qüestions teològiques rellevants, 
connectades amb la vida i des 
de la perspectiva dels «últims».  
Dirigit especialment als que 
tinguin ja alguna formació o 

hagin fet els nostres cursos CIT 
o CAT, com també als subscrip-
tors de la revista Selecciones de 

Teología. 

Presencial 

Dissabte de 10 a 13 h.
Preu: 60 € / persones en 
atur, estudiants i donants 
de CJ: 50 € / Subscriptors de 
Selecciones de Teología 50 % 
de descompte.

14 de novembre. Interrogants 
del coronavirus a Europa. 
Víctor Codina

16 de gener. Buscant sortides 
a un món impossible. Bernar-
do Pérez 

13 de març. Pensament social 
cristià del segle XXI. Josep 
Maria Margenat

8 de maig. Qüestions d’ètica 
contemporània. Margarita 
Mauri

6
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5. Com preguen 

les religions? Una 

aproximació a les 

formes de relacionar-

se amb Déu 

Coordinació: Alicia Guidonet

Podem relacionar-nos amb la 
divinitat, o, en tot cas, amb allò 
que ens transcendeix? Com 
fer-ho, amb quines eines i 
disposició? Al llarg de la història 

de la Humanitat, les diferents 
tradicions religioses han donat 
forma a aquest desig. L’oració, la 
meditació o el silenci són clares 
expressions d’aquest anhel, i 
mitjançant gestos, paraules o 
cants, ens condueixen més enllà 
de la primera realitat. 

Presencial / 6 sessions

Dijous de 19 a 20.30 h.
Coorganitzat amb l’Espai 
Interreligiós de la Fundació 
Migra Studium. 

14 de gener. Una aproximació 
transversal a les formes de re-
lació amb la divinitat. Xavier 
Melloni

21 de gener. L’oració feta 
dansa. Mª Victoria Hernández 
(cristianisme) i Chiara Salvati 
(sufisme) 

28 de gener. L’oració en la ce-
lebració: la Pasqua. Mª Claus-
tre Solé (cristianisme) i 
Stephen Berkowitz (judaisme)

4 de febrer. El silenci com a 
forma d’oració. Silvia Palau 
(budisme zen) i Teresa Rofes 
(cristianisme)

11 de febrer. Ser oració a la 
vida de cada dia. Fatima Ah-
med (islam) i Mª Carmen de 
la Fuente (cristianisme)

18 de febrer. L’oració interre-
ligiosa. Jesús Sans i un mem-
bre del grup interreligiós
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SEMINARIS

1. Bíblia i psicoanàlisi

Víctor Hernández 

El curs s’orientarà a explorar la 
possibilitat d’una hermenèuti-
ca dels textos bíblics des de la 
psicoanàlisi: com s’entén la llei 
de Déu en conflicte amb les pas-
sions humanes, que ens diuen 
relats com l’intent d’Abraham de 
matar el seu fill Isaac o de quina 

manera podem entendre els 
relats evangèlics com a allibera-
ment dels desitjos inconscients 
des de Jesús de Natzaret. Farem 
aquesta lectura des de les eines i 
la mirada de la teoria i experièn-
cia psicoanalítiques. 

Presencial / 6 sessions

Dilluns 19, 26 d’octubre i 2, 
9, 16, 23 de novembre de 19 
a 20.30 h.

2. Iniciació a la Bíblia 

per a aquells que 

l’obren per primera 

vegada 

José Manuel Andueza

Breu introducció a la Bíblia, 
per a situar els diferents estils i 
gèneres literaris en què està es-
crita, i també els diferents blocs 
de llibres que la componen. 

L’objectiu és donar pistes per 
a poder apropar-nos a aquest 
conjunt de llibres, tot descobrint 
claus d’interpretació i compren-
sió, sempre en un llenguatge 
divulgador i sense necessitat de 
ser-ne experts.

Presencial / 6 sessions

Dimarts 20, 27 d’octubre 
i 3, 10, 17, 24 de novembre 
de 19 a 20.30 h.

3. Les sorpreses de  

la pandèmia: anàlisi 

de la modernitat 

tardana a la llum  

de la Covid-19

Albert Florensa i Flavio 

Comim

Des de fa bastant temps se’ns ve 
repetint que la nostra manera 
de viure és la millor possible. 
Potser existeixen problemes, 
però només és una qüestió de 
temps solucionar-los. El lliure 
mercat –sense cap mena de lli-
gams– i la tecnociència solucio-

naran aquests problemes i ens 
portaran a descansar en prats 
deliciosos. No obstant això, la 
pandèmia ha posat de manifest 
aquesta perversitat, desvelant 
entre altres aspectes: la vulnera-
bilitat de l’ésser humà, l’absurdi-
tat de l’individualisme de masses 
i la nostra pobra relació amb la 
naturalesa i la necessària supe-
ració de la mera relació contrac-
tual entre els individus. 

En línia / 6 sessions

Dimarts 20, 27 d’octubre 
i 3, 10, 17, 24 de novem-
bre de 19.30 a 20.30 h. En 
castellà. 
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4. Relectures 

teològiques d’autors  

del nostre temps: 

Albert Camus

Josep M. Margenat

El pas del temps engrandeix 
l’obra literària i filosòfica 
d’Albert Camus, la seva saviesa 
mediterrània. En una primera 
aproximació buscarem les claus 
dels seus textos tant els majors 
(com La Pesta) com altres més 
circumstancials. Des del món 

mediterrani de pobresa i de llum 
en què va néixer i va créixer, 
un agnòstic com Camus deia als 
creients: «el món d’avui neces-
sita cristians que segueixin sent 
cristians». Aquest és el primer 
curs d’una sèrie en què cada any 
tractarem sobre un autor o auto-
ra i la seva aproximació teològi-
ca als temes del nostre temps. 

Presencial / 6 sessions

Dijous 22, 29 d’octubre i 5, 
12, 19, 26 de novembre 
de 19 a 20.30 h.

5. John Henry 

Newman: la llum  

de la consciència

Enric Vilà

En moments de crisi, revisions 
de vida personals, situacions 
al límit i decisions difícils, la 
veu de la consciència formada 
és determinant. Canonitzat el 
2019, sant John Henry Newman 
(1801-1890) és el teòleg més citat 
al Concili Vaticà II i mestre de la 
consciència. El seminari presenta 

la seva vida i obra. Es centra en 
les seves experiències vitals i re-
flexions sobre la consciència que 
ens il·luminaran per discernir, 
no autoenganyar-nos, prendre 
decisions de qualitat i actuar 
cristianament en diàleg amb el 
món modern. Descobrirem un 
cristià fascinant que ens parla al 
cor: una llum imprescindible. 

Presencial / 4 sessions

Dimarts 17, 24 de novem-
bre i 1, 15 de desembre de 
19 a 20.30 h.

6. Periodisme religiós, 

l’escletxa mediàtica 

del sentit 

Laura Mor

Quin espai ocupa la religió als 
mitjans de comunicació? Quin 
relat de fons predomina? Quines 
oportunitats té el periodisme 
per combatre estereotips sobre 
els creients? Sense conflicte no 

hi ha notícia? A partir de casos 
concrets, en aquest semina-
ri analitzarem la cobertura 
informativa del fet religiós. Des 
dels grans aparadors a les petites 
escletxes mediàtiques dedicades 
a parlar del sentit que orienta la 
vida de tantes persones.

En línia / 4 sessions

Dimarts 2, 9, 16, 23 de 
febrer de 19.30 a 20.30 h.  
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7. Les cantates de 

Bach i els últims i els 

primers dies de Jesús 

a l’Evangeli de Lluc 

Francesc Riera i Francesc 

Roma

J.S. Bach és inexhaurible, una 
font que sempre raja. Després 
de l’experiència dels dos cursos 
passats (L’espiritualitat dels 
Exercicis de Sant Ignasi i les 
grans línies de l’evangeli de 

Marc), aquest curs reiterem 
l’experiència, amb una nova 
proposta de pregària i contem-
plació. Contemplarem els textos 
de l’evangeli de Lluc sobre els 
últims i els primers dies de 
Jesús. Bach ens sortirà a l’encon-
tre amb el seu missatge estètic, 
religiós i de fe.

Presencial / 6 sessions

Dilluns 25 de gener, 8, 22 
de febrer, 8, 22 de març i 12 
d’abril de 19 a 20.30 h.

8. El sentit de l’ètica 

de la cura en el món 

actual

Joan Lluís Pérez Francesch i 

Bonaventura Pedemonte

Sociològicament parlant 
estem situats en l’anomenada 
postmodernitat, que és un 
període de canvis en els valors 
i les creences humanes, i en la 
interacció entre les persones 
i les comunitats a les quals 
pertanyen. En aquest marc, el 
sentit de la «cura de la persona» 
adquireix relleu en els vessants 

educador, ètic-polític, filosòfic 
i transcendent-religiós, en la 
mesura que la persona humana 
requereix dosis de «cura» en la 
seva consciència, més enllà del 
que ofereix o reclama l’estabili-
tat civilitzadora. I aquí arrelarà 
la inquietud que s’abordarà en el 
present seminari.

Presencial / 4 sessions 

Dijous 4, 11, 18, 25 de 
febrer de 19 a 20.30 h.
Organitzat per l’Institut 
Emmanuel Mounier de 
Catalunya.

9. Mort, felicitat i 

tecnologia al segle XXI

Oriol Quintana 

Què proposa la cultura actual 
respecte a qüestions com la 
mort, la felicitat o la tecnologia? 
Quines tradicions filosòfiques 
diverses han anat configurant 
la visió contemporània d’aques-
tes realitats? Com hi respon el 

cristianisme actual? És veri-
tablement capaç d’oferir una 
alternativa? Un curs destinat a 
promoure la reflexió entorn a 
com autors contemporanis han 
analitzat els vells problemes 
filosòfics.

Presencial / 6 sessions

Dimarts 9, 16, 23 de febrer 
i 2, 9, 16 de març de 19 a 
20.30 h.
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10. La pietat cristiana, 

avui

Josep Cobo

Quin lloc ocupa avui en dia la 
invocació creient? Potser és que 
hauríem de conformar-nos amb 
les pràctiques meditatives de les 
cultures orientals, tan de moda 
actualment? No serà el parenos-
tre una manera de demanar a 

Déu per Déu? Per respondre a 
aquestes qüestions, entre d’al-
tres, seguirem les tesis defen-
sades al llibre Incapaces de Dios, 
ed. Fragmenta (es pot comprar 
a Cristianisme i Justícia, preu: 
18 €). 

Presencial / 6 sessions

Dijous 18, 25 de febrer i 4, 
11, 18, 25 de març de 19 a 
20.30 h.

11. El nou pacte 

europeu de migració 

i asil 

Xavier Alonso  

Després de vint anys de gestió 
migratòria, la UE necessita po-
der resoldre de manera definiti-
va la difícil solidaritat entre els 

països europeus del sud, i els del 
centre, est i nord. Com hauria 
de ser aquest nou pacte? 

Presencial / 4 sessions

Dijous 18 i divendres 19 de 
febrer, de 19 a 20.30 h. 
Dissabte 20, de 10 a 13.30 h. 
Lloc:  Fundació Migra 
Studium, c. Palau n. 3.

12. Què és el que en 

veritat s’ha de creure?

José I. González Faus

El Concili Vaticà II va parlar 
d’una «jerarquia de veritats» en 
el contingut de la fe cristiana. 

El seminari intentarà buscar allò 
que és nuclear i ineludible en 
aquesta fe. 

Presencial / 6 sessions

Dimarts 13, 20, 27 d’abril 
i 4, 11, 18 de maig de 19 a 
20.30 h.

13. Relacions 

internacionals: 

paradigmes per 

comprendre la 

complexitat actual

Alfons Calderon

L’objectiu és proporcionar una 
visió ampla de les relacions in-

ternacionals actuals que permeti 
a l’oient encaixar les peces del 
puzle i permetre aixecar els ulls 
per veure el context i potser al-
birar algun horitzó d’esperança. 

Presencial / 3 sessions

Dijous 22, 29 d’abril i 6 de 
maig de 19 a 20.30 h.
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ALTRES ACTIVITATS

1. Grup de lectura

Coordinació: Anna Barba i Pau 

Cuadern 

Aquest nou espai, format per 
persones d’entre 18 i 30 anys, 
neix amb la voluntat de com-
partir temps i reflexió al voltant 

de sis lectures. Comptarem 
amb persones externes al grup 
que ens acompanyaran en cada 
sessió.

Presencial

Dijous, a les 19 h. Si vols 
formar-ne part escriu a:  
pcuadern@fespinal.com

17 de setembre. Podem 

continuar sent d'esquerres?, de 
Santiago Alba Rico. Amb 
Xavier Casanovas

12 novembre. Safari en la 

pobreza, de Darren McGarvey. 
Amb Montse Santolino

14 de gener. El Napoleó de Not-

ting Hill, de G. K. Chesterton. 
Amb David Fernàndez 

11 de març. Claves ecofeminis-

tas, d’Alicia H. Puleo. Amb 
Sonia Herrera

22 de maig. Quadern CJ núm. 
219. Vulnerables: La cura com a 

horitzó polític, de José Laguna.  
Amb José Laguna

15 de juliol. I Déu en algun lloc, 
de Sònia Moll. Amb Sònia 
Moll

2. Cicle de cinema 

Ignasi Salvat

Coordinació: Sonia Herrera i 

Jaume Flaquer

En aquesta edició del Cicle de 
cinema Ignasi Salvat contempla-
rem la bellesa del nostre planeta; 
parlarem de la situació sociopo-
lítica i la fam a l'Àfrica Oriental; 

ens sorprendrem amb històries 
punyents i esperançadores que 
parlen de maternitats, violències 
i resiliència des de prismes molt 
diferents. 

Presencial

Divendres, a les 19 h. 
Entrada lliure amb 
inscripció prèvia i aportació 
voluntària. Places limitades.

27 de novembre. La sal de la 

tierra, de Wim Wenders (dins 
la XVII Mostra de Cinema 
Espiritual de Catalunya)
29 de gener. El niño que domó 

el viento, de Chiwetel Ejiofor 
26 de febrer. La habitación, de 
Lenny Abrahamson 

26 de març. Maudie, el color de 

la vida, de Aisling Walsh
30 d’abril. Sorry We Missed 

You, de Ken Loach
28 de maig. En buenas manos, 
de Jeanne Herry



13

3. Xerrada: Què 

vol dir viure a la 

ignasiana?

Adolfo Chércoles  

L’espiritualitat ignasiana troba 
la seva font en l’experiència 
de sant Ignasi, plasmada en els 
Exercicis Espirituals. Se sosté en 
un Déu que habita i treballa en 
totes les criatures i en tot el que 
ens esdevé. Ens impulsa a viure 
des d’un profund sentiment 
d’agraïment per tots els dons 
rebuts, ens fa conscients de les 

nostres debilitats i ens aporta 
criteris que transformen les 
nostres relacions convertint-nos 
en persones que enfoquen la 
seva vida cap als altres. Dedi-
carem un matí amb el ponent a 
aprofundir que significa viure 
des d’aquesta clau.

Presencial

Dissabte 6 de març,  
de 10 a 13.30 h.
Entrada lliure amb 
inscripció prèvia i  
aportació voluntària.

4. Cicle de 

conferències. 

Els dilluns dels 

Drets Humans

Des de fa més de vint anys Justí-
cia i Pau, Cristianisme i Justícia, 
Mans Unides, Càritas i el Grup 
de Juristes Roda Ventura 
organitzem un cicle permanent 
de conferències sobre aquelles 
problemàtiques que comporten 

vulneracions o dificultats per als 
Drets Humans arreu del món.

Presencial

Sessions a les 19 h. 
Entrada gratuïta amb 
inscripció prèvia.
Més informació a:  
www.cristianismeijusticia.net  
www.justiciaipau.org
Retransmissió en directe a:  
www.cristianismeijusticia.net

5 d’octubre. COVID-19: el dret 
a la salut en risc
2 de novembre. COVID-19: 
hem confinat els drets dels 
infants?
14 de desembre. COVID-19: 
la democràcia en estat d’alarma
11 de gener. Emergència 
climàtica: camins de transició 
ecosocial

1 de febrer. Ningú no és il·le-
gal. Cap a la regularització de 
les persones migrades
1 de març. Epidèmies oblidades
12 d’abril. Utopies reals. Cons-
truint una economia centrada 
en les persones
3 de maig. Tecnologia: eina de 
llibertat o de control social?
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AULA VIRTUAL

L’Aula Virtual és una platafor-
ma pedagògica que permet se-
guir els nostres seminaris siguis 
on siguis a través d’internet. La 
plataforma està pensada també 
per a fomentar la participació a 

través d’un fòrum que promou 
el debat i la reflexió. En castellà.

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

1. Els pobres 

en la teologia 

i l’espiritualitat 

cristianes

José I. González Faus 

Rellegirem amb l’autor diver-
sos textos del llibre Vicarios de 

Cristo: los pobres, antologia de 
textos del segle I fins a finals de 
segle XX. 

6 sessions

Data d’inici: 27 d’octubre.
Preu del llibre Vicarios 

de Cristo: 12 € (inclou les 
despeses d’enviament).

2. Introducció a 

l’islam 

Jaume Flaquer i Jordi López 

Conèixer l’islam és indispensa-
ble per entendre una bona part 
de l’actualitat informativa i per 
interpretar grans episodis de 
la història de la humanitat dels 

darrers segles. Presentarem els 
«pilars» d’aquesta religió a més 
d’alguns apunts per al diàleg 
interreligiós, la convivència i 
la gestió pública de la pluralitat 
religiosa. 

8 sessions

Dates d’inici: 27 d’octubre i 
16 de febrer.

3. Existeix Déu? 

L’experiència de Déu 

en un món que no 

dona a Déu per 

descomptat

Josep Cobo 

Quin significat té una experièn-
cia de Déu on la paraula «Déu» 
ha perdut l’antiga validesa? Fins 
a quin punt podem recuperar la 
intel·ligibilitat del credo cristià 

sense falsejar-lo? Aquesta i 
altres qüestions seran abordades 
a través de la lectura del llibre 
Déu sense Déu, de Josep Cobo i 
Xavier Melloni.

7 sessions

Data d’inici: 27 d’octubre.
Preu del llibre Déu sense 

Déu: 17 € (inclou les 
despeses d’enviament, 
disponible en català i en 
castellà).
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4. 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 «pe-

legrí», amb l’objectiu de fer també 
una lectura de la pròpia biografia, 
del nostre propi pelegrinatge. Qui 
sap si, com ell, som capaços de 
percebre que «Déu ens ha anat 
conduint com un mestre d’escola 
condueix un nen».

6 sessions

Dates d’inici: 27 d’octubre i 
16 de febrer.

5. Introducció a la 

teologia feminista. 

Mirades de dones 

creients 

Amparo Navarro i Silvia 

Martínez Cano

Al llarg d’aquest curs descobrirem 
què és la Teologia feminista i 
quines implicacions té tenir en 
compte la categoria sociològica 

de gènere a l’hora de pensar, ex-
pressar i compartir l’experiència 
de Déu. Ens endinsarem també 
en els fonaments i la història del 
feminisme cristià i en la lectura 
bíblica des d’una perspectiva 
feminista, així com en les lluites, 
trobades i desacords eclesials que 
ha suscitat. 

8 sessions

Dates d’inici: 27 d’octubre i 
16 de febrer. 

6. La noviolència. 

Una proposta 

bíblica de resolució 

de conflictes per al 

moment actual 

Joan Morera 

L’experiència del poble d’Israel 
és relatada a través de fragments 
i llenguatges a vegades molt 

violents. És aquest l’estil del Déu 
que els impulsava? D’altra banda 
Jesús és testimoni d’una resposta 
al mal, donant la seva vida a la 
creu… En aquest curs apro-
fundirem alguns textos bíblics, 
interrogant-nos sobre aquesta 
clau de fons: és Déu violent o 
noviolent?

6 sessions

Data d’inici: 27 d’octubre.

7. Sufisme: «el cor» 

de l’islam 

Jaume Flaquer 

El sufisme s’autocomprèn com 
el «cor» de l’Islam, com allò que 
estant ocult li dóna vida, com l’alè 
vivificant d’un cos que sense ell 

moriria. En aquest curs entrarem 
en la seva teologia i espiritualitat 
a través tant de la seva poesia 
amorosa com de la seva prosa 
especulativa. 

6 sessions

Data d’inici: 16 de febrer.
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8. Una teologia 

agenollada 

i indignada.  

Al servei de la fe  

i la justícia 

F. Javier Vitoria 

La justícia és un tema teològic 
per a la fe cristiana. No obstant 
això, el cristianisme viscut ha 
deixat de costat o ha arribat 
massa tard a la qüestió de la 
justícia. En aquest curs  es tracta 
de mostrar com hauria de con-
figurar l’Església la seva vocació 

de sagrament de fraternitat uni-
versal en un món injust i oferir 
una sèrie de reflexions sobre una 
espiritualitat capaç de dibuixar 
un cristianisme de rostre mes-
siànic i alliberador al segle XXI. 
Treballarem textos del llibre Una 

teologia agenollada i indignada. 

6 sessions

Data d’inici: 16 de febrer. 
Preu llibre Una teologia 

agenollada i indignada: 
15 € (inclou les despeses 
d’enviament, disponible en 
català i en castellà).

9. Incapaços de Déu 

Josep Cobo 

És encara possible confessar 
que Jesús és Déu en persona i 
no només un home de Déu? És 
que potser no estem obligats a 
admetre que el llenguatge de la 
fe és un llenguatge que pertany 
a altres temps i que, per tant, ja 
no ens serveix per expressar la 
nostra inquietud espiritual? Al-
guns dirien que sí, sens dubte... 
No obstant això, al llarg del curs, 

defensarem que la fe cristiana 
és encara possible, tot i que no, 
certament, des de qualsevol 
situació. D’aquí que ens pregun-
tem de què parlem quan parlem 
del Déu que es revela en la creu 
i fins a quin punt aquest Déu és 
homologable al de la religió. 

6 sessions

Data d’inici: 16 de febrer. 
Preu llibre Incapaces de Dios: 
18 € (inclou les despeses 
d’enviament).

10. Crisi de cures 

i construcció de la 

cuidadania

Sonia Herrera i José Laguna 

Si alguna cosa ha evidenciat la 
crisi sanitària de la COVID-19 és 
que darrere s’amagava una crisi 
de cures profunda. En un sistema 
que ha prioritzat l’individualis-
me com a forma idònia de vida, 
que no té en compte la nostra 

vulnerabilitat intrínseca com 
a éssers humans ni la nostra 
interdependència i que menys-
prea totes les tasques que tenen a 
veure precisament amb aquests 
dos trets, ¿com podem encarar 
tots els reptes presents i futurs 
que posaran a prova la nostra 
supervivència com a espècie?

6 sessions

Data d’inici: 16 de febrer. 
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EXERCICIS EN LA VIDA 

QUOTIDIANA

Coordinació Jaume Casassas, 

Alicia Guidonet i David 

Guindulain

Els Exercicis Espirituals a la vida 
quotidiana van dirigits a qual-
sevol persona que es pregunti 
honestament què vol Déu de la 
seva vida i quin és el seu camí 
de felicitat. Hi ha moments en 
els quals hom sent la necessitat 
d’aturar-se per rellegir la pròpia 
vida, redreçar opcions poc en-

certades i descobrir cap a on en-
focar el futur. Els Exercicis són 
una pedagogia per fer aquest 
aprenentatge amb el mestratge 
de l’Esperit de Jesús, enmig de la 
vida quotidiana. 

Més informació i 
inscripcions: www.
cristianismeijusticia.net/
exercicis-vida-quotidiana

Acompanyament personal

A cada persona que fa els Exer-
cicis se li proposa un acompa-
nyament setmanal personalitzat. 
En l’entrevista setmanal, l’acom-
panyant adapta les orientacions 
generals, qui fa els Exercicis 
li comunica com li va i junts 
veuen quin profit se’n treu. 

Pregària diària

Es donaran una sèrie d’Exer-
cicis per fer a casa cada setma-
na (pregàries, orientacions, 
lectures breus o d’altres). Convé 
dedicar-hi una hora al dia. 

Tres recessos durant l’any

Durant tres moments del procés 
es participa en un cap de setma-
na de recés amb les altres perso-

nes que també fan els Exercicis 
en la vida quotidiana. Aquests 
dies són una escola de pregà-
ria per fer millor els Exercicis. 
[Degut a la situació sanitària i 
de pandèmia que vivim aquestes 
dates es poden veure afectades]

1r recés

Grup 1: 2-4 d’octubre del 2020  
La Cova de Sant Ignasi (Man-
resa)
Grup 2: 16-18 d’octubre del 
2020. La Cova de Sant Ignasi 
(Manresa)
2n recés

15-17 de gener del 2021. La 
Cova de Sant Ignasi (Manresa)
3r recés

23-25 d’abril del 2021. Casa 
d’Exercicis de Sarrià (Barcelona)
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INSTITUT DE TEOLOGIA 

FONAMENTAL (ITF)

Llicència especialitzada en teologia 

fonamental

Aquests cursos es realitzaran a la seu de Cristianisme i Justícia
Inscripcions i matrícula: cristianismeijusticia.net/itf • 93 317 23 38 
itf@jesuites.net 
Preu: 71 €/crèdit (un crèdit equival a 12 h lectives)  

1. Què sabem de l’Alcorà? 

Discussions sobre l’aplicació 

dels mètodes exegètics 

moderns. Jaume Flaquer 

4 crèdits. Dilluns del 28 de 
setembre al 18 de gener, de 9.45 
a 11.35 h.

2. La proposta d’una Cristo-

fania de Raimon Panikkar.

Xavier Melloni 

5 crèdits. Dilluns del 28 de 
setembre al 18 de gener, d’11.45 
a 13.35 h.

3. La teologia de sant Pau: una 

inculturació fidel de Jesús de 

Natzaret. Xavier Alegre

5 crèdits. Dijous de l’1 d’octubre 
al 21 de gener, de 9.45 a 11.35 h.

4. Espiritualitat, psicologia i 

psicoanàlisi. Víctor Hernández 

Ramírez

2 crèdits. Dijous de l’1 d’octubre 
al 12 de novembre, d’11.45 a 
13.35 h.

5. Teología política: evolució 

dels models de relació entre 

política i religió en context 

de modernitat i democràcia. 

Josep Maria Margenat 

2 crèdits. Dijous del 19 de no-
vembre al 21 de gener, d’11.45 
a 13.35 h.

6. D’aquí a Aquí. Xavier 

Melloni 

4 crèdits. Dilluns del 8 de febrer 
al 31 de maig, d’11.45 a 13.35 h.

7. La intrínseca relació entre 

l’ecologia i la qüestió social: la 

proposta ecològica del Papa 

Francesc a la Laudato Si’. Joan 

Carrera 

2 crèdits. Dijous de l’11 de 
febrer al 25 de març de 9.45 a 
11.35 h.

8. L’Evangeli segons Joan: la 

persona de Jesús amarada de la 

glòria de Déu. Oriol Tuñí

2,5 crèdits. Dijous de l’1 d’abril 
al 3 de juny, d’11.45 a 13.35 h.
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Cursos i seminaris amb reconeixement de crèdits ITF. Per inscrip-
ció i matrícula consulteu el programa.

Dissabtes teològics, pàg. 6  
2 crèdits

Bíblia i Psicoanàlisi, pàg. 8  
1,5 crèdits 

Com preguen les religions? 

Una aproximació a les 

formes de relacionar-se amb 

Déu, pàg. 7 
1,5 crèdits 

La pietat cristiana avui, 
pàg. 11 1,5 crèdits 

Què és el que en veritat s’ha 

de creure? pàg. 11  
1,5 crèdits 

ITF - FORMACIÓ PERMANENT

Centre Borja. Carrer de Llaceres, 30, 08173 Sant Cugat del Vallès

A més de la Llicència, l’ITF ofereix a la seu del Centre Borja un 
seguit de cursos, seminaris i xerrades que trobareu a:  
www.jesuitescentreborja.com 
Inscripcions i matrícula:  93 674 11 50 • 93 590 80 87 
itf@jesuites.net 
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AMB ALTRES ENTITATS

El Centre internacional d’espiritualitat reuneix totes les condicions 
necessàries per retirar-se i gaudir d’uns dies de pregària així com 
una amplia i variada programació. Conjuntament amb CJ organitza 
per aquest curs:          

Curs d’Immersió 

Ignasiana 

Aprofundirem en el llegat 
d’Ignasi de Loiola a fi d’inspirar 
una vida cristiana en la nostra 
societat i Església actuals i tam-
bé per a la formació en l’acom-
panyament espiritual a persones 
i comunitats.

Edició castellana: de l’1 
de novembre al 21 de 
desembre 2020. Carles 
Marcet sj i equip.

Edició anglesa: del 25 
d’abril al 6 de juny del 2021. 
Joaquin Salord sj i equip

Curs de Reciclatge  

El seguiment de Jesucrist ens 
demana avui, més que mai, una 
atenció profunda a les grans 
qüestions i als grans reptes que 
el nostre món té plantejats.

De l’11 de gener  al 13 de 
març 2021. Carles Marcet sj 
i equip. 

Seminari Intensiu 

d’Exercicis (Iniciació) 

EIDES (Cristianisme i Justícia), 
l’Institut de Teologia Fona-
mental i la Cova de Sant Ignasi 
ofereixen cada tres anys un 
«seminari d’iniciació» en quatre 
períodes, adreçat a persones que 
volen estudiar el llibre dels

Exercicis per preparar-se a 
acompanyar les diverses moda-
litats d’Exercicis  i/o aprofundir 
la seva pròpia experiència de 
l’espiritualitat ignasiana. (Cal 
haver-los practicat alguna 
vegada).

Del 26 al 31 de desembre 
de 2020.
Del 26 al 31 de març 2021
Francesc Riera sj i equip. 

La Cova de Manresa

Cova de Sant Ignasi, Camí de la Cova 17, 08241 Manresa

Més informació i inscripcions a:  www.covamanresa.cat 
(34) 93 872 04 22 • info@covamanrea.cat
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Fundació Vidal i Barraquer

Departament de Docència. Carrer de Sant Gervasi de Cassoles 
88-90 (Barcelona)

Informació i inscripcions: Fundació Vidal i Barraquer  
93 434 00 01 • docencia@fvb.cat • www.fvb.cat  
https://masterespiritualidadtranscultural. com

Curs 2020-2022  

Postgrau en Acompanyament 

Espiritual (PAE)

El PAE sorgeix de la necessi-
tat emergent de formació en 
l’acompanyament en els proces-
sos de creixement personal en la 
seva doble dimensió, espiritual i 
psicològica. Vol donar resposta 

tant a nivell teòric com des de 
l’experiència personal, integrant 
les dimensions espiritual i psi-
cològica de l’ésser humà.

Classes una vegada al mes. 
Divendres tarda, de 18h 
a 20h i dissabtes de 9h a 
13.30h, d’octubre 2020 a 
juliol 2022. 

Casal Loiola

Carrer de Balmes 138 (Barcelona)

Les activitats que organitzen conjuntament Cristianisme i 
Justícia i el Casal Loiola les trobareu a: 
www.casalloiola.org • 93 415 64 34 • info@casalloiola.org

Cristianisme i Justícia-Lleida

Parròquia Sant Ignasi, Plaça Espanya, 4 (Lleida)

Les activitats que organitzen conjuntament Cristianisme i Jus-
tícia-Lleida i la Parròquia de Sant Ignasi les trobareu a: 
www.stignasi-lleida.org • 973 271 099  
ribasboixeda@gmail.com
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PROFESSORAT

Ahmed, Fatima. Presidenta 
Associació Intercultural Diàlegs 
de Dona.

Alba Rico, Santiago. Escriptor 
i filòsof.

Alonso, Xavier. Doctor en 
migracions internacionals i coo-
peració al desenvolupament.

Álvarez, Santiago. Doctor en 
economia. Director de FUHEM 
Ecosocial.

Andueza, José Manuel. 
Llicenciat en teologia. Àrea 
teològica de CJ.

Barba, Anna. Filòloga.

Berkowitz, Stephen. Respon-
sable de la comunitat jueva Atid 
de Catalunya.

Calderon, Alfons. Expert en 
gestió internacional. Àrea social 
de CJ.

Carrera, Joan, sj. Llicenciat en 
medicina. Doctor en teologia 
moral. Àrea social de CJ.

Casanovas, Xavier. Llicenciat 
en matemàtiques. Director 
de CJ.

Chércoles, Adolfo, sj. Especia-
lista en espiritualitat ignasiana.

Cobo, Josep. Llicenciat en filo-
sofia i teologia. Àrea teològica 
de CJ.

Codina, Víctor, sj. Doctor en 
teologia. Àrea teològica de CJ.

Comim, Flavio. Economista. 
Professor a l’ IQS.

Cuadern, Pau. Graduat en 
filosofia, política i economia a 
la UPF.

De la Fuente, M. Carmen. 
Sociòloga. Directora de la Fun-
dació Migra Studium. 

Fernàndez, David. Periodista i 
activista social.

Flaquer, Jaume sj. Doctor en 
estudis islàmics. Cap de l’àrea 
teològica de CJ.

Florensa, Albert. Càtedra 
d’Ètica i Pensament Cristià IQS. 
Àrea social CJ.   

González Faus, José I., sj. Teò-
leg. Àrea teològica de CJ.

Hernández, Mª Victoria. 
Màster en mística i ciències 
humanes.

Hernández, Víctor. Doctor en 
psicologia. Àrea teològica de CJ.

Herrera, Sonia. Doctora en co-
municació audiovisual. Respon-
sable de l’Àrea social de CJ.

Iribarren, Tere, rscj. Llicen- 
ciada en filosofia i teologia. Àrea 
teològica de CJ.

Laguna, José. Teòleg i músic. 
Àrea teològica de CJ. 

Llasat, Carme. Doctora en 
ciències físiques. Experta en 
canvi climàtic.

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

Magallón, Carmen. Doctora 
en CC Físiques. Presidenta de 
WILPF España.  

Marcet, Carles, sj. Llicenciat 
en història i teologia. Cova de 
Sant Ignasi de Manresa.

Margenat, Josep Maria. 
Doctor en història i llicenciat en 
teologia. Àrea teològica de CJ.

Martínez Cano, Silvia.  Doc-
tora en educació artística i licen-
ciada en teología fonamental.
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Martínez Gordo, Jesús.  Doc-
tor en teologia. Professor a la 
Facultat de Teologia de Vitoria. 

Mauri, Margarita. Catedràtica 
d’ètica. Facultat de Filosofia UB.

Melloni, Xavier, sj. Antropò-
leg, teòleg i fenomenòleg de la 
religió.

Menacho, Joaquín. Doctor en 
enginyeria química. Llicenciat 
en teologia. Professor a l’IQS. 
Àrea teològica de CJ.

Moll, Sònia. Filòloga i poeta.

Mor, Laura. Periodista i 
editora. Catalunya Religió i 
Animaset.

Morera, Joan sj. Llicenciat en 
teología bíblica. 

Navarro, Amparo. Llicenciada 
en CC. Religioses. Coordinado-
ra Espai interreligiós SJM- Cen-
tre Arrupe València.

Palau, Silvia. Monja zen. Ins-
tructora de meditació. Llicen-
ciada en història de l’art.

Pedemonte, Bonaventura. 
Doctor en Filosofia. Institut 
Emmanuel Mounier Catalunya.

Pérez, Bernardo. Doctor en 
teologia i en filosofia. Professor 
Instituto Teológico de Murcia.

Pérez Francesch, Joan Lluís. 
Doctor en Dret. Vicepresident 
de l’Institut Emmanuel Mounier 
Catalunya.

Picó, Jorge. Actor, dramaturg i 
professor de teatre. Àrea social 
de CJ.

Puig, Llorenç, sj. Llicenciat en 
teologia. President del Patronat 
de CJ.

Quintana, Oriol. Doctor en 
humanitats (UPF). Càtedra 
d’ètica i pensament cristià a 
l’IQS.

Riera, Francesc, sj. Llicenciat 
en filosofia i lletres i en teologia. 

Rofes Llorens, Teresa. Carme-
lita descalça. Ermitana.

Roma, Francesc sj. Pedagog i 
melòman. 

Sáez de la fuente, Izaskun. 
Doctora en sociologia i ciència 
política. Universitat de Deusto.

Salvati,  Chiara. Psicòloga i 
sociòloga, professora de dansa 
sufí.

Sans, Jesús ocd. Professor a 
l'IREL i fundador del Grup del 
Carmel Ecumènic i Interreligiós 
de Badalona.

Santolino, Montse. Periodista i 
activista social.

Solé, Ma Claustre. Doctora en 
teologia. Facultat de Teologia de 
Catalunya.   

Sotelo, Sandra. Assessora de 
Justícia de gènere en resiliència 
i canvi climàtic a Oxfam-Inter-
món.

Tafalla, Marta. Doctora en Fi-
losofia, professora a la Facultat 
de Filosofia UAB. 

Tatay, Jaume. Enginyer de 
forests, doctor en Teologia. 
Membre del grup Ètica i soste-
nibilitat de CJ.

Vidal, Pau sj. Arquitecte i 
teòleg. Responsable de l’Àrea 
d’Espiritualitat-EIDES de CJ.

Vilà, Enric. Llicenciat en teo-
logia i en ciències empresarials 
per ESADE.

Vitoria, F. Javier. Doctor en 
Teologia. Àrea teològica de CJ.
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Horari de secretaria 

Matins, de 9 a 13 h 
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