
Curs de  
Transformació Social  
i Ciutadania Crítica
Amb opció d’itinerari  
de voluntariat social internacional 
(VOLPA)

Coorganitzen

Equip docent

Maria Nadeu, estudis de traducció i interpretació d’anglès i 
àrab. S’ha especialitzat en projectes de formació i participació 
de dones migrants. Actualment dirigeix la Fundació Salut Alta. 

Oscar Mateos, doctor en Relacions Internacionals per la UAB. 
Responsable de l’àrea social de CJ. Professor de la URL.

Iñigo Macías, economista, treballa en l’àmbit de la cooperació 
i el desenvolupament internacional. És coordinador de recerca 
d’Oxfam Intermón.

Jaime Tatay, jesuïta. Enginyer de Forests (UDL) i doctor en Teo- 
logia (BC). Professor de la Universitat Pontificia de Comillas, 
director de EntreParéntesis i de la revista Razón y Fe. 

Santi Torres, membre de l’equip de CJ. Llicenciat en Psicologia 
per la UB i màster en Teoria Política per la UPF. 

Ignasi Escudero, membre de l’equip de CJ i treballador de la 
Fundació La Vinya. Llicenciat en Sociologia per la UB. 

Sonia Herrera, doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Està especialitzada en educomunicació, periodisme de pau, 
cinema i estudis feministes. 

Lourdes Zambrana, diplomada en Treball Social, llicenciada en 
Ciències Polítiques i diplomada en Ciències Religioses. Treballa 
a la Fundació Mambré que atén a persones sense llar. 

Pepe Laguna, teòleg, músic, educador i activista social. Ha escrit 
diversos llibres i també diversos quaderns per Cristianisme i 
Justícia, intentant aprofundir en el binomi Fe i Justícia. 

Maria del Carmen de la Fuente, directora de la Fundació 
Migra Studium. Coordinadora del Servei Jesuïta a Migrants a 
Espanya. Llicenciada en Sociologia per la UB. 

Itinerari Volpa

Manu Andueza, Anna Santiago, Jordi Ficapal i Marta Rabasseda, 
membres de l'equip VOLPA de voluntariat internacional.

Interessats/des 

Preus 

Matrícula ordinària: 150  € / Persones en situació d’atur, estu-
diants, voluntaris i treballadors de les entitats del sector social 
dels jesuïtes, Oxfam Intermón i VOLPA: 120 €

Data límit d’inscripció: primera setmana d’octubre. 

Places: 25. Tots els candidats i candidates hauran de respondre 
un qüestionari previ a l’acceptació al curs. 

Inscripcions
www.cristianismeijusticia.net/curs-transformacio-social

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

Curs 2018-19

Aquest curs és una invitació a formar-se en totes aquelles eines 
que ens ajuden a comprendre els canvis socials i polítics que 
s’esdevenen en el nostre món globalitzat. Volem acompanyar-
vos en un itinerari tant formatiu com de compromís en la 
lluita per la justícia. Un espai d’aprofundiment que ajudi a  
la presa de posició en les resistències que esquerden el mur, 
fonamentant l’esperança. 

Coordinador del curs: Ignasi Escudero



3a sessió  
Les cruïlles clau: límits ecològics i mobilitat humana 

Dissabte 24 de novembre de 10 a 14 h. Jaime Tatay

Una segona mirada a la globalització abordant-ne alguns dels 
principals reptes com el que presenta l’ecologia i el canvi climà-
tic, i l’impacte que té sobre determinades zones del planeta.  
Mirarem que s’està movent des del moviment ecologista, des 
de les propostes pel decreixement i des de la mateixa teologia 
a partir de la publicació de la Laudato Si’.

4a sessió  
El nou llaç social: individualisme i comunitat

Dissabte 1 de desembre de 10 a 14 h. Ignasi Escudero i  
Santi Torres

La crisi de la política i la destrucció del teixit associatiu i comu-
nitari ens ha portat a una situació d’indefensió, i en un terreny 
adobat per noves formes polítiques algunes de caràcter auto-
ritari. És possible refer-nos d’aquesta crisi i recuperar aquestes 
dimensions política i comunitària des de baix? 

5a sessió  
Crisi de cures i feminisme, nou abordatge social

Dissabte 15 de desembre de 10 a 14 h. Sonia Herrera i  
Lourdes Zambrana 

La desigualtat és l’element que marca la nostra societat i el 
nostre sistema capitalista. L’estem normalitzant fins al punt de 
què no veiem com a viable cap alternativa. Com recuperar una 
economia desmercantilitzada on el centre sigui la persona? 

6a sessió  
Resistència íntima i utopia: cridats a transformar  
la realitat 

Divendres 11 de gener de 18 a 21 h. Pepe Laguna

Davant de la crisi de les utopies, queda algun lloc per l’espe-
rança? Com arrelar una utopia no en les modes o l’optimisme, 
sinó en la profunditat de la utopia de l’evangeli de Jesús? 

Dissabte 12 de gener de 10 a 14 h. Mª del Carmen de la Fuente

Serà una matinal de recollir els fruits del curs i de posar-los en 
ordre (les intuïcions, els coneixements, els sentiments...) per 
des d’allí construir relats i crides personals a una transforma-
ció del nostre món des d’allò que és proper i quotidià. 

A qui va dirigit 

A persones compromeses amb la realitat del nostre món tant 
des de l’àmbit professional (treballadors del tercer sector, treba-
lladors socials, mestres, metges...) com també des de la condi-
ció de ciutadania (voluntaris, militants socials, activistes...). 
A persones que vulguin fer un voluntariat social o bé una estada 
de llarga durada al Sud (amb l'opció de fer l'itinerari VOLPA).

Metodologia
El cor del curs seran les sessions presencials amb ponències i 
dinàmica participativa, en forma de tallers. Es demana el com-
promís d’assistir a totes les sessions. 

Es proposaran lectures a casa entre sessions, i hi haurà una 
Aula virtual on penjarem continguts, es farà el treball entre 
sessions i es facilitarà la interacció entre els participants.

1a sessió  
Una nova mirada. Fotografia de la globalització

Divendres 26 d’octubre de 18 a 21 h. Maria Nadeu 

Realitzarem un taller d’anàlisi contemplatiu de la realitat. Veu-
rem quina és la nostra mirada de partida: els prejudicis, els 
biaixos, els encegaments... 

Dissabte 27 d’octubre de 10 a 14 h. Oscar Mateos 

Fotografia de la globalització-mapeig de tendències. Ponència 
marc que ens donarà una panoràmica global de tots els temes 
que tractarem durant el curs. 

2a sessió  
Impactes econòmics de la globalització. Alternatives 
en marxa 

Dissabte 10 de novembre de 10 a 14 h. Iñigo Macías 

Un món més gran o un món petit i uniformitzat? Intentarem una 
primera reflexió sobre la globalització des dels seus elements 
més estructurals: comunicacions, consum, financiarització de 
l’economia... i aprofundint en els seus impactes culturals. 

Itinerari VOLPA

S’ofereix l'opció de fer l’itinerari VOLPA per a persones que 
vulguin fer un voluntariat social o bé una estada de llarga du-
rada al Sud. 

7a sessió 
Dissabte 26 de gener de 10 a 14 h 

Ètica i voluntariat. Perfil del voluntari.  
(Oxfam Intermón, Manu Andueza)

8a sessió 
Dissabte 9 (tot el dia) i diumenge 10 de febrer (matí) 

Cultura i antropologia (Jordi Ficapal)
Motivacions personals (Anna Santiago)
Testimonis de voluntariat
Sistema familiar del voluntari i presa de decisió  
(Marta Rabasseda)

9a sessió 
Dissabte 23 de febrer de 10 a 14 h

Avaluació, cloenda i instruccions pels enviaments

L'itinerari VOLPA tindrà un suplement de 20 €

Coordina: Anna Santiago

Programació 


