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Propostes de formació 

Modalitats de formació

• Presencial. Activitats que es realitzen al centre. 

• En línia. Activitats per seguir des de casa a través d’internet.

• Presencial i en línia. Activitats que es realitzen en format hí-
brid, és a dir, simultàniament presencial i en línia.

• Aula Virtual. Cursos a través de la plataforma d’aprenentat-
ge virtual de Cristianisme i Justícia. 

Com matricular-se

• www.cristianismeijusticia.net/cursos-i-seminaris

• També podeu escriure a: cursos@fespinal.com, per telèfon 
o presencialment durant les hores de secretaria del centre.

Preus, segons el nombre de sessions 

3-4  
sessions

5-6  
sessions

7-8  
sessions

matrícula ordinària 40 € 60 € 80 €

persones en atur,  
estudiants i donants CJ

30 € 50 € 70 €

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: 

• Targeta de crèdit o PayPal, des de la fitxa d’inscripció de 
cada curs: www.cristianismeijusticia.net/cursos-i-seminaris

• Transferència bancària (cal indicar nom, cognoms i curs) al 
compte IBAN: ES08 2100 3205 1522 0043 3925

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)
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Acte d’inauguració 

Exclosos en l’Església.  
Què podem dir des del Sínode?

amb Cristina Inogés

Dimarts, 18 d’octubre a les 19  h  

a la sala d’actes de CJ

Escoltar la veu dels exclosos en l’Església acostuma 

a provocar sorpreses. Les seves aportacions són 

directes, clares, sense opció a interpretacions. 

El desig de pertinença a l’Església es fa patent en la 

seva reflexió, en la seva vida i en les qüestions que 

ens plantegen. Hem aprofitat l’oportunitat del Sínode 

per a escoltar-los?

Presentarem també les línies de reflexió i 

les novetats d’aquest nou curs. 

 Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a:

www.cristianismeijusticia.net/inauguracio-curs 

Retransmissió en directe a:  

www.cristianismeijusticia.net/en-directe 
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Ens salvarà la tecnologia?  
Impactes socials i personals del context 
tecnològic
Coordinació: Joan Carrera. En col·laboració amb la Càtedra 
d’Ètica i Pensament cristià de l’IQS (Universitat Ramon Llull)

Com si d’un nou ídol es tractés, fiem en la tecnologia la so-
lució a tots els nostres mals. La nostra credulitat no té fi i el 
progrés tecnològic, imparable, ens enlluerna. Tenir-ne una mi-
rada crítica no és fàcil perquè vivim immersos en un món i en 
una mentalitat totalment tecnològica. En aquest curs mirarem 
de plantejar les bases per entendre què vol dir viure en una 
societat tecnocientífica i ens acostarem als principals debats i 
reptes que afrontem. 

Dijous de 19 a 20.30 h

Preu

Curs sencer (6 sessions) 
 60 € / matrícula ordinària 
 50 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Curs parcial (3 sessions) 
 35 € / matrícula ordinària 
 25 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Sessions

27 d’octubre. Què és la mentalitat tecnològica?  
Oriol Quintana 

3 de novembre. Tecnologia i ètica: dos móns a part?  
Albert Florensa 

10 de novembre. Intel·ligència artificial i desigualtats  
Georgina Curto 

17 de novembre. Una nova espècie: «Homo tecnologicus» 
Joaquín Menacho

24 de novembre. Assistents robòtics intel·ligents: una mirada 
des de l’ètica Carme Torras 

1 de desembre. Una espiritualitat per a l’era tecnològica?  
Josep M. Lozano 
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Curs d’Iniciació Teològica (CIT)  
«Com creure avui» 
Coordinació: Joaquín Menacho

En un context de creixent secularització i pluralitat religiosa, es 
fa necessari revisar els elements fonamentals de la proposta 
cristiana avui. Per això, oferim aquest curs d’iniciació a la teolo-
gia 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 profes-
sores de l’àrea teològica del centre i a través d’una metodolo-
gia que combina l’exposició magistral amb el treball personal 
i en grup. 

Tots els candidats hauran de respondre un qüestionari previ a 
l’acceptació al curs.

Dissabte de 10 a 14 h

Preu  
 170 € / matrícula ordinària 
 150 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Sessions

Primera part: Creure avui

22 d’octubre. Creure en el Crist dels Evangelis  
J. Manuel Andueza

19 de novembre. Creure en Déu en una societat agnòstica  
F. Javier Vitoria

Segona part: Fonaments bíblics

17 de desembre. Com llegir avui la Bíblia Llorenç Puig 

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

Tercera part: Fe i compromís

18 de febrer. Pecat i Gràcia: què volem dir quan diem 
«salvació»? José I. González Faus 

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

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

6 de maig. Conclusió: La justícia que brolla de la fe. 
Perspectiva teològica de Cristianisme i Justícia  
Joaquín Menacho 
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Les religions, saviesa que guareix 
Coordinació: Alicia Guidonet. En col·laboració amb l’Espai 
Interreligiós de la Fundació Migra Studium

Aprofundirem en la saviesa que guareix i que neix de l’expe- 
riència religiosa. Visibilitzarem els accents que les religions 
aporten i que poden arribar a tothom, en forma de proposta o 
de resposta. Només cal educar la nostra capacitat dialògica i 
obrir-nos a l’escolta d’allò que l’altre ens dona com a ofrena.

Dijous de 19 a 20.30 h

Preu

Curs sencer (6 sessions) 
 60 € / matrícula ordinària 
 50 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Curs parcial (3 sessions) 
 35 € / matrícula ordinària 
 25 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Sessions

2 de febrer. Conferència marc. Francesc Xavier Marín 

9 de febrer. El sentit. Malka González 

16 de febrer. La comunitat. Mª Mar Albajar i Montse Castellà 

23 de febrer. La natura. Josep Gordi i J. Nrsimha Devi Dasi

2 de març. La recerca. Berta Meneses i Javier Bustamante 

9 de març. Pendent de confirmar 

Lectures teològiques 
José Manuel Andueza, Núria Caum, Jesús Martínez Gordo, 
Carme Molist i Lucía Ramón

Proposta per aprofundir en la teologia. Al voltant del llibre A 
la búsqueda del Dios vivo. Trazar las fronteras de la teología 
hoy, (Sal Terrae) de la teòloga feminista E. A. Johnson es farà 
un treball en diferents sessions acompanyat per membres de 
l’àrea teològica de Cristianisme i Justicia.

Dissabte 19 novembre, 17 desembre, 21 gener, 18 febrer  
i 18 març, 22 d’abril de 10.30 a 13.30 h

Preu
 90 € / matrícula ordinària 
 80 € / persones en atur, estudiants i donants CJ
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Lectura del Llibre de les revelacions de 
l’amor diví, de Juliana de Norwich 
Xavier Melloni

El Llibre de les revelacions de l’amor diví és d’una extraordinària 
riquesa i complexitat literària, espiritual i mística. Constitueix 
un laberint d’imatges concatenades plenes de significats poli-
valents en el rerefons dels quals es troba, en darrera instància, 
el coneixement il·luminat i la unió mística. L’obra de Juliana de 
Norwich, oblidada durant segles i redescoberta i revalorada 
modernament, és una peça cabdal de la mística medieval. 

Per la participació al seminari és indispensable disposar del 
llibre.

Edició en català: Llibre de les revelacions de l’amor diví. Ed. 
Proa. Clàssics del cristianisme, 2002

Edició en castellà: Libro de visiones y revelaciones. Ed Trotta, 
2002

Dilluns 30 de gener, 6, 13, 20, 27 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de 
març d'11.30 a 13 h

Preus
 135 € / matrícula ordinària 
 115 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

El caràcter jueu de l’evangeli segons Joan 
Oriol Tuñí 

D’una banda l’evangeli segons Joan (EvJn) ha estat sovint qua-
lificat com l’escrit més antijueu de tot el Nou Testament. El fet 
que els jueus siguin titllats de fills del diable (Jn 8,44) sembla 
molt difícil d’interpretar en un sentit positiu. Tanmateix, a par-
tir del començament del segle XX es va obrint camí l’opinió 
que l’evangeli segons Joan és el llibre de tarannà jueu. El curs 
mirarà de conjuminar aquests dos punts de vista tan oposats 
per tal de clarificar el sentit del missatge de l’EvJn. Per dir-ho 
de forma compendiosa: què entenem per «jueu» quan qualifi-
quem amb aquest mot el missatge central de l’EvJn.

Dijous 9, 16, 23, 30 de març, 13 i 20 d’abril d’11.30 a 13 h

Preu  
 90 € / matrícula ordinària 
 80 € / persones en atur, estudiants i donants CJ
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Somiar desperts la fraternitat en temps 
d’incertesa
F. Javier Vitoria 

La categoria de fraternitat, una de les fonamentals del cristia-
nisme, és la guia d’aquesta reflexió. Estem convocats a la tasca 
de filar novament un temps visible per a la comunitat humana 
si no volem precipitar-nos en un demà catastròfic. Es seguirà 
el llibre Soñar despiertos la fraternidad (es pot comprar a Cris-
tianisme i Justícia, preu: 22€).

4 sessions. Dijous 20 d’octubre, 17 de novembre, 15 de desem-
bre i 19 de gener de 19 a 20.30 h

El Jesús dels evangelis davant la 
interpretació psicoanalítica
Víctor Hernández Ramírez

Una mirada novedosa, però profundament humana, sobre el 
Jesús que ens presenten els evangelis, des de la psicoanàlisi. 
Es tracta de recórrer als relats de les accions, les paraules i les 
trobades de Jesús de Natzaret, des d’una mirada que reconeix 
el paper de l’inconscient, la força del desig i les pulsions de 
mort.

6 sessions. Dilluns 7, 14, 21, 28 de novembre, 12 i 19 de desem-
bre de 19 a 20.30 h

J. S. Bach. Passió segons sant Joan
Francesc Riera i Francesc Roma

J. S. Bach és inexhaurible, una font que sempre raja. Aquest 
curs fem una nova proposta de pregària i contemplació. Con-
templarem els textos de la passió de l’evangeli de Joan. Bach 
ens sortirà a l’encontre amb el seu missatge estètic, religiós i 
de fe.

6 sessions. Dilluns 16, 30 de gener, 13, 27 de febrer, 13 i 27 de 
març de 19 a 20.30 h
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Anatomia del cristianisme
Josep Cobo

El Déu que es revela a la creu no és homologable al Déu que 
donem religiosament per sabut. Ni tan sols allà, en un intent 
d’actualitzar el missatge cristià, concebem a Déu com si fos 
un oceà. Doncs el Déu cristià no és ningú sense el seu cos 
—un cos que va acabar penjat d’una creu—. Ara bé, això només 
es pot confessar des de la resurrecció. I aquest és el problema. 
D’aquí ve que ens preguntem sobre que estem parlant quan 
parlem de la resurrecció de Déu.

6 sessions. Dilluns 23, 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer de 
19 a 20.30 h

El valor de la persona al món d’avui
Institut Emmanuel Mounier de Catalunya 

Proposem unes sessions de reflexió sobre el concepte de per-
sona, el seu valor i reconeixement actual. Analitzarem la im-
portància del ple desenvolupament de la persona en els dife-
rents estadis, contextos i circumstàncies; en què consisteix la 
filosofia personalista-comunitària, i com es veu afectada pels 
condicionaments de la tecnologia, el relativisme ètic, la diver-
sitat de cosmovisions i el sentit de veritat. 

4 sessions. Dijous 2, 9, 16 i 23 de febrer de 19 a 20.30 h

Algunes claus espirituals per a decidir bé 
Laura Rius 

El seminari presenta els trets socioculturals contemporanis 
que estan debilitant la capacitat humana de decidir, posa 
de relleu el paper transformador que les decisions tenen en 
l’itinerari vital de tot ésser humà i es centra en el procés igna-
sià per a fer una bona elecció. La metodologia, que combinarà 
introduccions als temes, lectura personal de textos i diàleg en-
tre els participants, propiciarà el discerniment i maduració dels 
criteris clau en tot context d’elecció. 

4 sessions. Dijous 7, 14, 21 i 28 de febrer de 19 a 20.30 h

seminaris
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Buscant Déu en la modernitat 
Josep F. Mària 

En les societats occidentals, sotmeses a immensos canvis des 
del segle XV, el Déu de la tradició judeocristiana ha passat de 
no ser qüestionat a ser considerat l’objecte de creença d’in-
fants i gent sense educació. Com buscar Déu ponderant serio-
sament els reptes que li planteja la modernitat?

6 sessions. Dijous 16, 23 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de març de 19 
a 20.30 h

Drets, dignitats i vides. Lliçons del present 
per a revelar el kairós dels drets humans
Josetxo Ordóñez

Un seminari per a descobrir les lliçons del present sobre els 
drets. Per a adoptar una mirada contemplativa sobre les vides, 
sobre les dignitats. Potser visquem un kairós —temps propici— 
per als drets. Així pensarem com i quins drets exercir i com 
i quins béns preservar a la llum de l’aquí i l’ara: migracions i 
fronteres, salut i pandèmies, guerres i reconciliació, destrucció 
ecosistèmica.

6 sessions. Dilluns 20, 27 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de març de 19 
a 20.30 h

Llum sobre gènere, sexe i orientacions 
sexuals 
Enric Vilà i Lanao 

El seminari presenta la realitat actual de la perspectiva de gè-
nere, el sexe i l’orientació sexual a partir de la Bíblia, la teologia 
i el Magisteri, tenint en compte els avenços científics, valors i 
discerniment cristià de la veritat, en llibertat.

6 sessions. Dimarts 21, 28 febrer, 7, 14 , 21 i 28 de març de 19 a 
20.30 h
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«Totes les coses li semblaven noves» 
(Aut 30). Una visió d’Ignasi de Loiola a partir 
de Hartmut Rosa 
Albert Florensa 

Un moment clau de la vida d’Ignasi passa per la visió del Car-
dener. Aquesta visió no només li farà canviar la percepció que 
tenia de l’extern, també el transformarà interiorment. Aquest 
curs pretén analitzar l’experiència d’Ignasi a la llum del con-
cepte de ressonància proposat pel sociòleg Hartmut Rosa i 
posar-la en relació amb les nostres vides i el context accelerat 
i competitiu en el que es desenvolupen.

6 sessions. Dilluns 6, 13, 20, 27 de març, 17 i 24 d’abril de 19 a 
20.30 h

Els salms més que un itinerari poètic 
Ma. Claustre Solé 

El salteri és un llibre de pregàries, fruit d’un llarg procés de 
sedimentació de materials de diferents escoles, sensibilitats 
i èpoques. Ha estat acollit com a llibre de pregàries per cre-
ients de les dues Aliances. Pregàries sorprenents pels homes i 
dones de cultura occidental: el ritme, les imatges, la violència 
dels sentiments i aquesta història d’Israel que va emergint en 
gran part de les seves estrofes.

4 sessions. Dijous 9, 16, 23 i 30 de març de 19 a 20.30 h

És possible l’experiència espiritual?
Lluís Ylla 

La comprensió de la persona que tenim ens condiciona total-
ment. Durant segles, el model antropològic que ens impregna, 
és dualista, el de cos i ànima, sovint reduït i viscut com a cos i 
ment. Necessitem pensar la persona com a multidimensionali-
tat, reconèixer i descobrir la dimensió espiritual, per a ser més 
profundament humans i acollir l’experiència de l’Esperit.

4 sessions. Dilluns 20, 27 de març, 17 i 24 d’abril de 19 a 20.30 h
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Els dissabtes socials 
Coordinació: Luis Sols i Sonia Herrera

Curs compost per quatre sessions monogràfiques pensades 
per reflexionar amb profunditat sobre la realitat social —global 
i local— en la que ens trobem immersos/es des d’una pers-
pectiva interseccional i interdisciplinar. Amb una mirada crítica 
i alhora constructiva, enguany ens endinsarem en qüestions 
com el dret al treball, la relació entre la inajornable conversió 
ecològica que el planeta ens demana i els nostres valors, l’ex-
clusió social a casa nostra o la crisi del periodisme.

Dissabte de 10 a 13  h

Preu  

Curs sencer (4 sessions) 
 60 € / matrícula ordinària 
 50 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Curs parcial (2 sessions) 
 35 € / matrícula ordinària 
 25 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Sessions

22 d’octubre. El Dret del treball com a Agenda del Treball 
Decent Julia López

17 de desembre. Conversió ecològica i valors  
Joan Carrera

18 de febrer. La realitat que és. Radiografia de l’exclusió social 
a Catalunya Miriam Feu 

22 d’abril. Periodisme: l'honestedat en crisi Suso López
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Els dissabtes teològics  
Coordinació: José Manuel Andueza

Quatre matins de dissabte per fer aturada i aprofundir en qües-
tions teològiques rellevants, connectades amb la vida i des de 
la perspectiva dels «últims». Dirigit tant als que tinguin ja al-
guna formació o hagin fet els nostres cursos CIT o CAT, com 
també als subscriptors de la revista Selecciones de Teología.

Dissabte de 10 a 13  h

Preu  

Curs sencer (4 sessions) 
 60 € / matrícula ordinària 
 50 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Curs parcial (2 sessions) 
 35 € / matrícula ordinària 
 25 € / persones en atur, estudiants i donants CJ

Sessions

19 de novembre. Dorothee Sölle: Fer teologia amb coratge i 
llibertat Lucía Ramón

21 de gener. Reflexions del cristianisme del present a partir 
de l’estudi crític dels seus orígens Carmen Bernabé

18 de març. Marc l’evangelista, fill adoptiu de Pau l’apòstol?  
Mar Pérez

6 de maig. Experiència de Déu i psicoanàlisi Víctor Hernández

curs
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Relacions internacionals: claus per 
comprendre la realitat i no perdre 
l’esperança  
Alfons Calderón

En un món de globalització imperfecta ¿com actuen governs i 
altres instàncies per relacionar-se amb l’exterior? L’objectiu és 
proporcionar una visió ampla que permeti encaixar les peces 
del puzzle geopolític quan llegim notícies. Sovint mostren es-
deveniments puntuals amb càrrega emocional negativa (d’Af-
ganistan a Ucraïna, passant per Irak, el Sáhara i Brussel.les). 
Intentarem aixecar la vista per albirar horitzons d’esperança.

4 sessions. Dijous 9, 16, 23 i 30 de març de 19.30 a 20.30  h 
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Mort, felicitat i tecnologia en el segle XXI 
Oriol Quintana

Què proposa la cultura actual en relació a qüestions com la 
mort, la felicitat o la tecnologia? Quines tradicions filosòfi-
ques diverses han anat configurant la visió contemporània 
d’aquestes realitats? Com respon el cristianisme actual? És 
veritablement capaç d’oferir una alternativa? Un curs destinat 
a promoure la reflexió sobre com autors contemporanis han 
analitzat vells problemes filosòfics.

6 sessions. Dijous 3, 10, 17, 24 de novembre, 1 i 15 de desembre 
de 19.30 a 20.30 h

Actuacions d’èxit per a l’eliminació dels 
abusos sexuals dintre i fora de l’Església 
Sandra Racionero-Plaza 

La Companyia de Jesús, en les seves preferències apostòli-
ques (2019-2029), destaca el compromís per a l’eliminació dels 
abusos dintre i fora de l’Església. Aquest compromís inclou la 
formació permanent de qui estan compromesos amb la missió 
i l’esforç per a arribar fins les arrels dels abusos, promovent la 
salvaguarda. Aquest seminari forma en les evidències científi-
ques internacionals sobre com prevenir i respondre als abusos 
sexuals, incloses les Actuacions d’èxit en la superació d’abu-
sos. També recull episodis de l’autobiografia de Sant Ignasi de 
Loyola en el que ell mateix va actuar en la línia del que avui 
apunten les evidències científiques d’impacte social.

6 sessions. Dilluns 7, 14, 21, 28 de novembre, 12 i 19 de desem-
bre de 19.30 a 20.30 h
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Les noves espiritualitats (atees i creients) 
i la justícia 
Jesús Martínez Gordo

La indiferència d’una gran part de ciutadans davant el ma-
teix Déu està cada vegada més estesa en el nostre continent. 
Enmig d’aquest cru hivern sorgeixen arreu nombrosos movi-
ments o grups que no es resignen a adaptar-se a aquest clima 
preponderant i busquen per diferents camins, més o menys in-
dicats, una relació religiosa que doni a les seves vides un sentit 
radical i global. En aquest curs s’estudiarà i avaluarà aques-
ta situació seguint el llibre de Jesús Martínez Gordo, Entre el 
Tabor y el Calvario. Una espiritualidad ‘con carne’, Ed. HOAC, 
Madrid, 2021.

6 sessions. Dimarts 8, 15, 22, 29 de novembre, 13 i 20 de de-
sembre de 19.30 a 20.30 h
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Els pobres en la teologia i l’espiritualitat 
cristianes 
José I. González Faus 

Rellegirem amb l’autor diversos 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: 25 d’octubre

Preu del llibre Vicarios de Cristo: 12 €

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 ad-
metre 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? Alguns 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 preguntem 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: 25 d’octubre

Preu llibre Incapaces de Dios: 18 €

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 frag-
ments i llenguatges a vegades molt violents. És aquest l’es-
til del Déu que els impulsava? En aquest curs aprofundirem 
alguns textos bíblics, interrogant-nos sobre aquesta clau de 
fons: és Déu violent o noviolent?

6 sessions. Data d’inici: 25 d’octubre
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El pelegrí Ignasi: una inspiració per al nostre 
pelegrinatge vital 
Carles Marcet 

Treballarem a partir de la lectura de l’Autobiografia de Sant Ig-
nasi, on ell mateix es qualifica de «pelegrí», amb l’objectiu de fer 
també una lectura de la pròpia biografia, del nostre propi pele-
grinatge. 

6 sessions. Data d’inici: 25 d’octubre i 21 de febrer

Crisi de cures i construcció de la cuidadania 
Sonia Herrera i Pepe Laguna

En un sistema que ha prioritzat l’individualisme com a forma 
idònia de vida, i no té en compte la nostra vulnerabilitat intrín-
seca com a éssers humans ni la nostra interdependència, com 
podem encarar els reptes que posaran a prova la nostra super-
vivència com a espècie?

6 sessions. Data d’inici: 25 d’octubre i 21 de febrer

Introducció a la Teologia feminista. Mirades 
de dones creients 
Amparo Navarro i Silvia Martínez Cano 

Descobrirem que és la Teologia feminista i ens endinsarem en 
els fonaments i la història del feminisme cristià i en la lectura 
bíblica des d’una perspectiva feminista, així com en les lluites, 
encontres i desencontres eclesials que ha suscitat en la nostra 
història actual de les esglésies cristianes en diàleg amb el món.

8 sessions. Data d’inici: 25 d’octubre i 21 de febrer

Introducció a l’islam 
Jordi López Camps 

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. Data d’inici: 21 de febrer
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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 mas-
sa tard a la qüestió de la justícia. En aquest curs es tracta de 
mostrar com hauria de configurar l’Església la seva vocació de 
sagrament de fraternitat universal en un món injust i oferir una 
sèrie de reflexions sobre una espiritualitat capaç de dibuixar un 
cristianisme de rostre messiànic i alliberador al segle XXI. Tre-
ballarem textos del llibre Una teologia agenollada i indignada. 

6 sessions. Data d’inici: 21 de febrer 

Preu llibre Una teologia agenollada i indignada: 15 € 
(disponible en català i en castellà)

Aprendre a conviure en una societat plural 
Silvia Arribas, Josep Buades, Alícia Guidonet, Amparo Navarro 
i Macarena Úbeda 

Aquest curs surt del treball que duen a terme les diferents 
entitats del sector social del Servei Jesuïta a Migrants en ma-
tèria de diversitat cultural i religiosa. Des d’aquesta experiència 
i realitat neix el curs que oferim, l’objectiu del qual és ser un 
espai formatiu per a totes aquelles persones que treballin en 
l’àmbit educatiu o social i que necessitin eines per a entrar en 
diàleg amb la pluralitat religiosa.

6 sessions. Data d’inici: 21 de febrer
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altres activitats

Grup de lectura 
Coordinació: Anna Barba i Pau Cuadern 

Tercera edició del grup de lectura, un espai format per 
persones d’entre 18 i 30 anys que neix amb la voluntat de 
compartir temps i reflexió al voltant de sis lectures. 

Dijous 22 de setembre, 17 de novembre, 12 de gener, 16 de 
març, 18 de maig i 13 de juliol de 19 a 20.30 h.

Inscripcions: gruplectura@fespinal.com 

Música, educació i fe
Francesc Roma 

A partir de l’audició de peces musicals de molt variada 
estètica, i de la valoració dels seus elements artístics, ens 
introduïm en el món descriptiu d’aquest art tan diferent i 
ens endinsem en el seu missatge.

Dijous 20 d’octubre de 19 a 20.30 h. Cal inscripció prèvia. 
Entrada lliure. Aportació voluntària. 

Xerrada: Mostrar el camí cap a Déu 
mitjançant els Exercicis espirituals 
i el discerniment 
Adolfo Chércoles 

Adolfo Chércoles ens parlarà de com els Exercicis Espiri-
tuals de sant Ignasi de Loiola constitueixen un instrument 
privilegiat per a fer present el Senyor Jesús, la seva vida i 
obra, en la diversitat de contextos socials del món actual

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

Projecció pel·lícula Dios es mujer y se 
llama Petrunya
Coordinació: Sonia Herrera 

Dins del Cicle de cinema espiritual de Catalunya. Diven-
dres 25 de novembre de 19 a 21 h. Entrada lliure. Aportació 
voluntaria.



Programa d’aprofundiment en els 
Exercicis Espirituals de sant Ignasi 

Orientat per Josep M. Rambla sj i amb acompanyants 
internacionals

Dirigit a persones que acompanyen els Exercicis Espiri-
tuals. El programa ofereix formació teòrica, comunicació 
d’experiències i acompanyament personal per a aprofun-
dir en el coneixement de la mistagogia dels Exercicis.

La modalitat en línia asincrònica (no hi ha reunions a horari 
específic) permet inscriure’s a persones de qualsevol país. 

Organitzat per Cristianisme i Justícia i Casa Kino (San 
Diego, USA) 

Dates: del 9 de gener al 28 de maig  

Preu: 120 €/matrícula ordinària i 100 €/persones en atur, 
estudiants, donants CJ

Més informació i inscripcions: 
www.cristianismeijusticia.net/es/profundizacion-
ejercicios 
cursos@fespinal.com

Exercicis en la Vida Quotidiana

Coordinació: Jaume Casassas, Alicia Guidonet 
i David Guindulain

Els Exercicis Espirituals en la vida quotidiana van dirigits a 
qualsevol persona que es pregunti honestament què vol 
Déu de la seva vida i quin és el seu camí de felicitat. Da-
vant decisions importants o quan sentim que cal redreçar 
el futur, necessitem aturar-nos i retrobar el pas de Déu 
en la nostra història. Els Exercicis són una pedagogia per 
aprendre a fer-ho amb el mestratge de l’Esperit de Jesús 
enmig del quefer diari. 

Acompanyament personal

Pregària diària

Tres recessos a La Cova de Sant Ignasi (Manresa)

1r recés: 30 de setembre a 2 d’octubre 

2n recés: 13 - 15 de gener

3r recés: 21-23 d’abril

Més informació i inscripcions: 

www.cristianismeijusticia.net/exercicis-vida-quotidiana
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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 
també per a la formació en l’acompanyament espiritual a 
persones i comunitats.

Edició en castellà: del 5 de novembre fins el 20 de 
desembre. Coord.: Josep Lluís Iriberri sj

Edició en anglès: del 22 d’abril fins el 4 de juny. 
Coord.: Joaqui Salord sj

Més informació i inscripcions: 
www.covamanresa.cat  
(34) 93 872 04 22  
info@covamanresa.cat

Xerrades i tallers itinerants

Aquesta és una proposta de Cristianisme i Justícia per 
adaptar l’oferta formativa a les vostres necessitats es-
pecífiques, ja sigui en format presencial o format en línia. 
Especialment dirigit a grups, escoles, formació de profes-
sors, equips de voluntaris, entitats i parròquies.

Per a concretar aquestes o altres possibilitats poseu-vos 
en contacte amb nosaltres especificant les característi-
ques de la vostra demanda.

Més informació

www.cristianismeijusticia.net/xerrades-i-tallers-itinerants

Contacte 

cursos@fespinal.com



Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia 
Fundació Lluís Espinal 
C. Roger de Llúria, 13 

08010 Barcelona 
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 i dijous


