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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)

Inscripció als cursos, seminaris i Aula Virtual
Preu de la matrícula per a cada curs o seminari, segons el nombre de sessions:
•
•
•
•

8 sessions: 65 € / 55 € persones en atur i estudiants
6 sessions: 55 € / 45 € persones en atur i estudiants
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ACTE D’INAUGURACIÓ

Transformar l’Església i el món en femení
Amb María Clara Lucchetti Bingemer, doctora en Teologia per
la Universitat Gregoriana (Roma), professora de Teologia a la Pontificia
Universitat Catòlica de Río de Janeiro i membre del consell editorial
de la revista Concilium
Dilluns 16 d’octubre, a les 19 h
Església del Sagrat Cor, c. Casp, 27 (Barcelona)
Presentarem també les línies de reflexió i les novetats d’aquest nou curs
Retransmissió en directe a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe

CURSOS
1. El Curs dels Dijous: «Aprenent dels límits»
Coordinació: Joan Carrera i Tere Iribarren
Vivim en la societat del «jo ho puc
tot», del «res és impossible», de la
desmesura, del malbaratament… on
s’amaguen els límits humans: la mort,
els límits de la natura… I en descobrir
«el no poder», es cau en la depressió «del no poder més» o en l’agressivitat vers l’altre. L’autocontenció,
l’acceptació dels nostres límits, dels

límits de la natura, des de la llibertat,
ens porta a una més gran humanitat,
i a obrir-nos a les limitacions dels altres.

• Sessions en dijous, de 19 a 20.30 h
• Modalitats de participació:
Curs sencer (6 sessions)
Curs parcial (3 sessions a escollir)

19 d’octubre. Educar-nos en la limitació. Gregorio Luri

26 d’octubre. La fal·làcia del creixement il·limitat. Federico Demaria
2 de novembre. Debats ètics en el límit de la vida. Helena Roig

9 de novembre. Límit i infinit versus fascinació per l’il·limitat. Josep Maria
Esquirol
16 de novembre. Els límits des de la teologia de la creació i el pecat
original. Josep Giménez

23 de novembre. Ascètica: una proposta pedagògica per aprendre a
viure la limitació des de l’espiritualitat. Josep M. Rambla

2. Curs d’Iniciació Teològica (CIT): «Com creure avui»
Coordinació: Joaquín Menacho i Tere Iribarren
En la sisena edició, aquest curs ofereix una síntesi dels fonaments de
la fe cristiana des de la perspectiva
pròpia de Cristianisme i Justícia en
un context de creixent secularització
i pluralitat religiosa.

• Sessions en dissabte, de 10 a 14 h
• Preu: 150 € / Persones en atur i
estudiants: 120 €

Primera part: CREURE AVUI

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

18 de novembre
Creure en l’Església, en Església, i fins i tot malgrat l’Església.
José I. González Faus

16 de desembre
Creure avui en Crist enmig d’altres ofertes de salvació. Jaume Flaquer
Segona part: FONAMENTS BÍBLICS

13 de gener
L’Antic Testament: de la Paraula dictada a la Paraula historitzada.
Joaquín Menacho
17 de febrer
Com llegir avui la Bíblia. Llorenç Puig

17 de març
Tornar al Jesús dels Evangelis. Xavier Alegre
Tercera part: FE I COMPROMÍS

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

19 de maig
Conclusió: La justícia que brolla de la fe. Perspectiva teològica de
Cristianisme i Justícia. Lucía Ramón

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

SEMINARIS
3. Sis conceptes clau per a comprendre la immigració
Coordina: Santi Torres. Professors: Alícia Guidonet, Xavier Alonso,
Eduardo Rojo, Sara Tolotti i María del Carmen de la Fuente
La immigració segueix sent una realitat fonamental per entendre el
present i el futur de la nostra societat. Més enllà de les dramàtiques
imatges que hem vist els darrers
temps amb motiu dels moviments
de migració i refugi a la Mediterrània, hi ha també una dimensió més

quotidiana que mereix ser tractada
en profunditat.

• Dimarts 17, 24, 31 d’octubre i 7, 14,
21 de novembre, de 19 a 20.30 h

• Aquest curs es realitza a la Fundació Migra Studium, c. Palau, 3

4. Els fonamentalismes. Increment i amenaces
Jaume Botey

L’enfrontament entre cultures i religions, la vinculació entre fonamentalismes religiosos militars i econòmics, les amenaces del terrorisme, el
creixement de la ultradreta, i el racisme a Europa i als Estats Units, són
l’expressió d’una societat insegura.

El curs pretendrà explicar el perquè
d’un fenomen tan divers i que es
manifesta pràcticament en tots els
àmbits de la vida humana.

• Dimarts 24, 31 d’octubre i 7, 14, 21,
28 de novembre, de 19 a 20.30 h

5. La qüestió del gènere: el que volies saber i no gosaves
preguntar
Enric Vila i Neus Forcano

Aportar una mica de llum, desfer
malentesos i introduir novetats sobre els principals conceptes al voltant de la perspectiva de gènere, és
l’objectiu d’aquest seminari. També
es treballaran aspectes antropològics, biològics, socials, filosòfics i
polítics rellevants sobre el feminis-

me i els moviments per la diversitat sexual. Per últim, s’abordarà la
perspectiva cristiana del gènere per
tal de presentar elements per un discerniment cristià avui.

• Dijous 2, 9, 16, 23 de novembre,
de 19 a 20.30 h

6. Debats sobre l’ús de la violència en el món islàmic
Jaume Flaquer

La justificació religiosa de la violència amb les seves limitacions i contencions des dels orígens fins a les
discussions d’estratègia entre Estat
Islàmic i Al-Qaeda.

• Dilluns 6, 13, 20, 27 de novembre i
4, 11 de desembre, de 19 a 20.30 h

7. Assaltar els cels: dones i espiritualitat, ficcions i realitat
Sonia Herrera

Reflexionarem sobre la representació de les dones a les pel·lícules i
sèries de ficció on la trama gira al
voltant del fet religiós i l’espiritualitat. Parlarem de Teresa de Jesús o
Juana Inés de la Cruz, però també
dels estereotips sobre les dones creients, de la violència que les religions han exercit (i exerceixen) contra

les dones, de diàleg interreligiós i de
la pau promoguda per elles des de la
fe, del dubte i l’ateisme i, també, de
l’espiritualitat com a factor d’apoderament.

• Dimarts 14, 21, 28 de novembre
i 5, 12, 19 de desembre, de 19 a
20.30 h

8. Morir en mans de Déu. La mort en les diferents creences
i tradicions religioses
Coordina: Alícia Guidonet. Professors: Jai Anguita, Mª Dolores Díaz de
Miranda, Jaume Flaquer, Dvarka Duasa, Andreu Estany, Joan Ordi
A partir d’experiències diverses, ens
interrogarem sobre el procés de
la mort per tal d’encetar un diàleg
sobre la seva comprensió i el seu
tractament des de diferents visions.
Aconsellem el visionat de la pel·lí-

cula El hijo de Saúl (Cicle de cinema
Ignasi Salvat, 24 de novembre)

• Dilluns 15, 22, 29 de gener i 5, 12,
19 de febrer, de 19 a 20.30 h

9. L’evangeli de Marc
Francesc Riera

Intentarem seguir el fil de Marc i el
fil dels Exercicis per tal de descobrir
com els grans temes que l’evangelista proposa com a «Bona Notícia
de Jesús, el Crist, el Fill de Déu», són
encaixats per Ignasi de Loiola en les
meditacions centrals del Exercicis i
en la seva mistagogia del «coneixement intern…» i del «sentir i gustar».
També tindrem presents els llocs

ignasians de Manresa on quallaren
els Exercicis (tindrem a mans el Quadern Eides núm. 84). Cada sessió
acabarà amb unes breus propostes
de pregària que puguin ajudar entre
sessions.

• Dimecres 17, 31 de gener, 14, 28

de febrer i 14, 21 de març, de 19
a 20.30 h

10. De la tecnologia em vindrà la salvació?
Albert Florensa i Joaquín Menacho

En aquest curs, mitjançant textos de
diferents disciplines i material audiovisual, analitzarem la relació de
l’home amb la tecnologia, els efectes que aquesta relació provoca en
la vida de les persones, les societats i
el medi ambient. També analitzarem

algunes de les propostes dirigides a
ressituar la tecnologia al servei de
l’ésser humà i del planeta.

• Dijous 18, 25 de gener i 1, 8, 15,
22 de febrer, de 19 a 20.30 h

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

Si el curs passat ens vam centrar en
la presentació de Jesús que ofereix
l’EvJn, aquest curs entrarem més en
l’experiència creient de la comunitat
joànica (creure). El seminari partirà
d’una lectura del pròleg (Jn 1,1-18)
i s’endinsarà en el camí del creure

com a salvació i plenitud. Es clourà amb una lectura reposada de la
1Jn (primera de les tres cartes joàniques).

• Dilluns 22, 29 de gener i 5, 12, 19,
26 de febrer, de 19 a 20.30 h

12. No trobar Déu en totes les coses. La dura pedagogia
de la quotidianitat
Oriol Quintana

A través de la revisió de textos filosòfics i literaris, analitzarem els trets
de la vida que dificulten la vivència de
la fe i parlarem de la dura pedagogia de la quotidianitat, que és, en realitat, el llenguatge diví per excel·lència.

• Dimarts 23, 30 de gener i 6, 13, 20,
27 de febrer, de 19 a 20.30 h

13. Com hauria de ser avui una Església que fos fidel a
Jesús i al seu projecte? Ensenyaments del NT, reptes del
present
Xavier Alegre

A partir dels ensenyaments normatius que ens ha deixat la Bíblia i de
les aportacions de la tradició eclesial, sobretot del Vaticà II, en el seminari s’intentarà esbrinar com hauria
de ser avui una Església que fos tal
com Jesús la voldria, tot responent
als signes i reptes del segle XXI: una

Església ecumènica, plural, inculturada, gens masclista, ni patriarcal, i
signe de transformació i d’esperança
per a un món estructuralment injust.

• Dijous 25 de gener, 1, 8, 15, 22 de
febrer i 1 de març de 19 a 20.30 h

14. Una altra Església és possible
Víctor Codina

Es llegiran i comentaran diversos
capítols sobre temes d’Església del
llibre Sueños de un viejo teólogo. Una
Iglesia en camino, de Víctor Codina.
La metàfora dels «somnis», de profunda arrel bíblica, permet abordar
els temes en la perspectiva utòpi-

ca del Regne de Déu, amb llibertat
evangèlica i sinceritat, buscant la
transformació i la reforma de l’Església.

• Dimarts 30 de gener i 6, 13, 20 de
febrer, de 19 a 20.30 h

15. Viure i morir amb dignitat (en el marc del 75 aniversari
de La Rosa Blanca i el 70 aniversari de la declaració dels
DDHH de 1948)
Sergi Mas i Albert Llorca

A partir del visionat de la pel·lícula
Sophie Scholl. Los útimos días (Cicle
de cinema Ignasi Salvat, 26 de gener),
en homenatge als primers membres
del grup executats a Munich el febrer
de 1943, es descriu el context social
i polític d’Alemanya i Europa als
anys 30, així com les aportacions de

la filosofia personalista alemanya de
l’època i el comentari d’alguns textos de la Rosa Blanca.

• Dijous 1, 8, 15, 22 de febrer, de 19
a 20.30 h

• En col·laboració amb Institut Emmanuel Mounier de Catalunya

16. Sobre el Déu cristià
Josep Cobo

A partir de la lectura del llibre de
Lluís Duch, L’exili de Déu, ens preguntarem fins a quin punt és viable
la fe en un Déu personal i, en concret, la confessió que Jesús és Déu
en persona. Si el nucli dur de la
dogmàtica cristològica, és a dir, que
Jesús és Déu veritable i home veritable, fora actualment inintel·ligible,
llavors difícilment podríem evitar fer
de Jesús un representant de Déu

entre d’altres, o, per contra, un déu
passejant-se per la terra, la qual cosa
suposaria, certament, un recaure en
el mite. La idea de fons és que no cal
confessar que Déu s’identifica d’una
vegada per totes amb el crucificat
sense alterar significativament el
que s’entén religiosament per Déu.

• Dimarts 13, 20, 27 de febrer i 6,
13, 20 de març, de 19 a 20.30 h

17. Xerrada: una Iglesia en salida (papa Francisco)
Adolfo Chércoles

Claus ignasianes per a una comprensió del missatge.

• Dissabte 24 de febrer, de 10 a
13.30 h

• Entrada lliure. Aportació voluntària
• Cal inscripció prèvia a:
cursos@fespinal.com

18. Els pobres, vicaris de Crist. Part I (textos 1-70)
José I. González Faus

Farem la lectura de diversos textos
del llibre Vicarios de Cristo: los pobres, una antologia de textos des
del segle I fins a finals del segle XX.
Ens centrarem en la primera part, els
textos de l’1 al 70.

• Dimarts 10, 17, 24 d’abril i 8, 15,
22 de maig, de 19 a 20.30 h

• Cal portar el llibre ja a la primera

sessió. Es pot adquirir o demanar
a Cristianisme i Justícia

ALTRES ACTIVITATS
19. Els dissabtes teològics

Jaume Flaquer, Darío Mollá, José Laguna i Josep Giménez
Què és ser «místic» o «espiritual»
per a l’espiritualitat ignasiana? Podem seguir creient en el Judici de
Déu? Quin abast té la misericòrdia
de l’Evangeli? Quin és el paper de la
dona en els Evangelis? Com s’interpel·len les religions entre sí? Parlarem d’aquests i altres temes pensats
per a gent que vol mantenir una
formació permanent en temes de
reflexió teològica en connexió amb
la vida i des de la perspectiva dels
«últims». Dirigit tant als que tinguin

ja alguna formació o hagin fet els
nostres cursos CIT o CAT, com també als subscriptors de Selecciones de
Teología.

• Sessions de 10 a 13 h
• 18 de novembre, 16 de desembre,
17 de febrer i 17 de març

• Preu: 50 € / Persones en atur i

estudiants: 40 €
Subscriptors de Selecciones de
Teología 50 % de descompte

20. Fe i lluita per un món més just. Grup d’introducció
al diàleg fe-justícia
Coordinació: Xavier Casanovas

Les realitats d’injustícia ens indignen
però sovint ens deixen perplexos i
immòbils. La fe crida a un compromís
més gran i ens posa en moviment.
Tot i això, sovint falten elements de
judici, formació o coneixement que
ens ajudin a establir el diàleg entre la
fe cristiana i la lluita per un món més
just. Proposem un espai on iniciar-se
en aquest diàleg. Compartirem la
lectura d’alguns quaderns de Cristianisme i Justícia i convidarem a alguns

dels professors del Centre i membres
de l’equip.

• Sessions en dissabte, de 10.30 a
13.30 h

• Destinat a joves entre 21 i 30 anys
• Places: 20
• Aportació voluntària per a cobrir
despeses

• Interessats escriviu:

xcasanovas@fespinal.com

21 d’octubre. Introducció: com ens apropem a la realitat? Una mirada
crítica
18 de novembre. La justícia que brolla de la fe

16 de desembre. Cristianisme, capitalisme i postmodernitat: el lloc dels
cristians en la societat d’avui

13 de gener. Un altre món és possible? Fer-se càrrec, carregar i encarregar-se de la realitat
17 de febrer. Fe i compromís sociopolític. Canvi d’època, canvi de rumb?

17 de març. Espiritualitat per la justícia. Esperança en una època de
desesperança

21. Cicle de conferències. Els dilluns dels Drets Humans
Justícia i Pau, el Centre d’Estudis
Cristianisme i Justícia, Mans Unides
i Càritas organitzem un cicle permanent de conferències sobre aquelles
problemàtiques 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

9 d’octubre. Veus amenaçades. Defensores i defensors de Drets Humans
6 de novembre. Pensions garantides? Dret a una vellesa digna

4 de desembre. Desenvolupament insostenible? El nostre model de vida
esgota el planeta
15 de gener. Menors estrangers no acompanyats. Drets doblement
vulnerats
5 de febrer. La pena de mort avui. Execucions dins i fora de la llei

5 de març. L’Església i els Drets Humans. Encontres i desavinences

9 d’abril. Del 0,7 a la Justícia Global. Passat, present i futur de la cooperació
7 de maig. El dret a la ciutat: un dret emergent del segle XXI?

22. Cicle de cinema Ignasi Salvat

Coordinació: Sonia Herrera i Jaume Flaquer
Recuperarem la memòria de l’Holocaust nazi i de la resistència contra el
feixisme, parlarem d’exclusió social i
precarietat, de racisme, d’identitat
sexual, de cures i de la possibiltat o

impossibilitat de fugir de la societat
de consum capitalista.

• Divendres, a les 19 h. Entrada lliure
i aportació voluntària

27 d’octubre. Yo, Daniel Blake de Ken Loach
24 de novembre. El hijo de Saúl de László Nemes
15 de desembre. Captain Fantastic de Matt Ross
26 de gener. Sophie Scholl: Los últimos días de Marc Rothemund
23 de febrer. Loving de Jeff Nichols
23 de març. Carol de Todd Haynes
27 d’abril. Techo y comida de Juan Miguel del Castillo
25 de maig. Un doctor en la campiña de Thomas Lilti

23. Recés a la Ciutat (29, 30 i 31 de març)
Meditacions guiades per Josep M. Rambla

Dijous Sant: 19.30 h Celebració de la Cena del Senyor ǀ 22 a 22.50 h Meditació/Pregària • Divendres Sant: 11.30 a 13.30 h Meditació/Pregària ǀ 17 h Celebració del misteri de la mort de Jesús ǀ 19 h Via Crucis • Dissabte Sant: 11.30
a 13.30 h Meditació/Pregària ǀ 20.30 h Vetlla Pasqual. «Celebrem la vida!»
Lloc: Església del Sagrat Cor, c. Casp, 27 (Barcelona)
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AULA VIRTUAL

Després de la bona acollida que va
tenir el curs passat, ampliem l’oferta
a set cursos. La metodologia que seguirem serà l’habitual de la formació
a distància. Els temes es presentaran
mitjançant un vídeo, s’entregaran
materials i lectures 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:
23 d’octubre i 12 de febrer

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

Aquest curs 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: 8 sessions

25. Islam I: Claus per entendre l’islam
Jaume Flaquer i Jordi López

Conèixer l’islam és indispensable 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’al-

guns apunts per al diàleg interreligiós,
la convivència i la gestió pública de la
pluralitat religiosa.

• Durada: 8 sessions

26. Islam II: l’Alcorà, un llibre etern… amb història de
composició
Jaume Flaquer

Veurem quina és la dogmàtica islàmica sobre el Llibre així com la història
oficial de la compilació (per passar
de recitació oral a text escrit). Però
l’anàlisi dels diversos gèneres literaris,

de l’anàlisi retòrica i del exegètic pot
obrir-nos a noves sorpreses.

• Durada: 6 sessions

27. 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.

• Durada: 6 sessions

28. 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 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».

• Durada: 6 sessions

29. Introducció a la història de la teologia feminista I
Lucía Ramón

En aquest curs oferirem una introducció a la història de la teologia en clau
feminista. Farem un recorregut històric per l’emergència de la teologia feminista, de les seves pioneres i de les
condicions socials i culturals que van

permetre emergir un moviment que
aposta per una nova teologia integral
i inclusiva.

• Durada: 6 sessions

30. Existeix Déu? L’experiència de Déu en un món que no
dóna a Déu per descomptat
Josep Cobo

Quin significat té una experiència de
Déu on la paraula «Déu» ha perdut
l’antiga validesa? Fins a quin punt
podem recuperar la inteligibilitat 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.

• Durada: 6 sessions
• Material obligatori: Déu sense Déu,

de Josep Cobo i Xavier Melloni (disponible a en català i en castellà)
• Preu del curs: 70 €/persones en atur
i estudiants 60 € (inclou el llibre i les
despeses d’enviament)

A MANRESA
Seminari d’exercicis: La quarta setmana. De la «mística
de la unió» al realisme de la «vida ordinària»
Ens endinsarem en la fondària de la
Quarta Setmana. Partim de la teologia de la «resurrecció i ascensió»
(Ex4), aprofundirem en la mistagogia d’aquesta setmana i en l’espiritualitat que en dimana: participar en

el goig del Ressuscitat, trobar Déu
en el cada dia…

• 23 a 28 de març
• Informació i inscripcions:
info@covamanresa.cat

Lideratge inspirat en l’Espiritualitat Ignasiana
Per a renovar el compromís amb el
propòsit vital i professional. Redescobrir el lideratge en la clau ignasiana de «en tot servir i estimar». Adquirir habilitats directives. Tornar a
la font d’experiència vital amb Déu.
Ofereix espai, temps i recursos per
a reﬂexionar sobre la pròpia vida
com a directiu, i proposa accions per

estructurar i esdevenir un bon líder
compromès amb el propòsit vital i
professional.

• Dijous 8 a dissabte 10 de febrer
Dijous 1 a dissabte 3 de març

• Cal presentar breu currículum i motivació per a fer el curs. En col·laboració amb ESADE

Curs d’immersió ignasiana (edicions en castellà i en anglès)
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: 29 d’octubre a 12
de desembre. Informació i inscripcions: cmarcet@jesuites.net
• Edició en anglès: 22 d’abril a 3 de
juny. Informació i inscripcions:
ignatiancourse@covamanresa.cat

Nou setmanes de reciclatge en teologia
Dos mesos i una setmana de reciclatge 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.

• 14 de gener a 24 de març 2018
• Informació i inscripcions:
cmarcet@jesuites.net

Quan hom va arribant als 65, 70… anys (curs internacional)
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 internament».

• 23 de setembre a 22 d’octubre 2018
• Informació i inscripcions:
info@covamanresa.cat

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

• 10 a 12 de novembre
2 a 4 de març
1 a 3 de juny

Per la inclusió i sostenibilidat, pautes d’espiritualitat
ignasiana
Patxi Álvarez de los Mozos, sj, des
del seu paper de Director del Secretariat Social de la Companyia de
Jesús, a Roma, va escriure el llibre
que dóna títol a aquest seminari.
En coordinació amb el Sector Social
de la Companyia d’Espanya oferim

per a tots els interessats un cap de
setmana de formació i pregària tot
reﬂexionant sobre els punts essencials d’aquesta publicació.

• 13 a 15 d’ abril

Programa detallat: www.covamanresa.cat

AL CASAL LOIOLA
• Les activitats que organitzen con-

juntament Cristianisme i Justícia i
el Casal Loiola les trobareu a:
www.casalloiola.org

• Informació i inscripcions:

Casal Loiola, Balmes 138, BCN
93 415 64 34
info@casalloiola.org

A LLEIDA
• Les activitats que organitzen conjuntament EIDES (Cristianisme i
Justícia) i la Parròquia de Sant Ignasi les trobareu a:
www.stignasi-lleida.org

• Informació i inscripcions:

Parròquia St. Ignasi
Pl. Espanya, 4 (Lleida)
973 271 099
ribasboixera@gmail.com

XERRADES I TALLERS ITINERANTS
Contacte: cursos@fespinal.com
Són una proposta del Centre per
adaptar la nostra oferta formativa a
les vostres necessitats específiques.
Ens desplacem allà on sigueu.
Especialment dirigit a grups, escoles,
formació de professors, equips de
voluntaris, entitats i parròquies.

A més, també podeu consultar-nos
la disponibilitat per traslladar en
format itinerant alguna de les altres
propostes de xerrades i cursos que
oferim a Cristianisme i Justícia.
Us proposem xerrades i tallers especialment 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 darrers anys i
apuntar l’horitzó dels grans reptes
que se’ns plantegen com a societat.

• Coordinació: Jesús Sanz, Xavier
Casanovas i equip de Cristianisme 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 ofereix 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 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’hospitalitat, proposem un taller que
ampliï la mirada sobre la immigració i el refugi, i ens ajudi a construir un discurs realista sobre què
suposa viure l’hospitalitat avui

a casa nostra, als nostres barris i
ciutats.

• Equip de Cristianisme i Justícia
i de la Fundació Migra Studium

PROFESSORAT
• Alegre, Xavier, sj. Biblista. Àrea

• Forcano, Neus. Filòloga i diplo-

• Alonso, Xavier. Doctor en dret.

• Giménez, Josep, sj. Doctor en teo-

teològica de CJ

Direcció general d’Immigració
Generalitat de Catalunya

• Anguita, Jai. Director de la comu-

mada en Ciències Religioses
logia. Àrea teològica de CJ

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

nitat jueva progressista Bet Shalom

• Guidonet, Alícia. Antropòloga.

gia i filosofia. Doctor en antropologia. Àrea teològica de CJ

• Herrera, Sonia. Llicenciada en co-

dicina. Doctor en teologia moral.
Àrea teològica de CJ

• Iribarren, Tere, rscj. Llicenciada

• Chércoles, Adolfo, sj. Especialista

matemàtiques. Director de CJ

• Laguna, José. Teòleg i músic
• Llorca, Albert. President de l’Insti-

• Cobo, Josep. Llicenciat en filoso-

• López, Jordi. Especialista en afers

• Codina, Víctor, sj. Doctor en teo-

• Luri, Gregorio. Doctor en filosofia
• Marcet, Carles, sj. Llicenciat en

• Botey, Jaume. Llicenciat en teolo• Carrera, Joan, sj. Llicenciat en me-

• Casanovas, Xavier. Llicenciat en
en espiritualitat ignasiana

fia. Professor al Col·legi de Sant
Ignasi-Sarrià. Àrea teològica de CJ
logia. Membre de CJ

• Dasa, Dvarka. Llicenciat en Estudis Orientals. Professor a l’ISCREB

Coordinadora de l’Espai Interreligiós (Migra Studium)

municació audiovisual. Àrea social
de CJ
en filosofia i teologia. Àrea teològica de CJ

tut Mounier de Catalunya

religiosos. Àrea social de CJ

història i teologia. Membre de
l’equip de la Cova de Sant Ignasi
de Manresa

• De la Fuente, María del Carmen.

• Mas, Sergi. Doctor en Filosofia.

• Demaria, Federico. Investigador

• Menacho, Joaquín. Doctor en En-

Llicenciada en Sociologia. Directora de la Fundació Migra Studium
en Ecologia Política i Economia
Ecològica a l’ICTA-UAB

• Díaz de Miranda, Mª Dolores.

Membre de l’Institut Mounier de
Catalunya
ginyeria Química. Llicenciat en teologia. Professor a l’IQS. Àrea teològica de CJ

Llicenciada en medicina. Monja
benedictina

• Mollá, Darío, sj. Llicenciat en teo-

Professor UB

• Ordi, Joan. Doctor en filosofia i

bre del centre budista Nagarjuna
de Barcelona

• Puig, Llorenç, sj. Llicenciat en

tudis islàmics. Cap de l’àrea teològica de CJ

• Quintana, Oriol. Llicenciat en hu-

• Esquirol, Josep Maria. Filòsof.

• Estany, Andreu. Psicòleg. Mem• Flaquer, Jaume sj. Doctor en es• Florensa, Albert. Doctor en ad-

ministració i direcció d’empreses.
Llicenciat en filosofia i Ciències de
l’educació

logia i especialista en espiritualitat
ignasiana
llicenciat en teologia

teologia. Delegat dels jesuïtes a
Catalunya
manitats. Professor a l’IQS

• Rambla, Josep M., sj. Teòleg i es-

pecialista en espiritualitat ignasiana. Equip EIDES. Àrea teològica
de CJ

• Ramón, Lucía. Llicenciada en filosofia i teologia. Àrea teològica de CJ

• Riera, Francesc, sj. Llicenciat en fi-

losofia i lletres i en teologia. Cap de
l’àrea d’espiritualitat (EIDES) de CJ

• Roig, Helena. Llicenciada en Medicina. Directora adjunta Institut
Borja de Bioètica

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

• Sanz, Jesús. Professor d’antropologia social Universidad Complutense de Madrid. Àrea social de CJ

• Tolotti, Sara. Màster en Gestió de
la Immigració per la Universitat
Pompeu Fabra

• Torres, Santi. Llicenciat en psicologia. Àrea social de CJ

• Tuñí, Oriol, sj. Doctor en Teologia.
Àrea teològica de CJ

• Vila, Enric. Llicenciat en Sagrada
Escriptura

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

CENTRE BORJA
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

Llicència especialitzada en teologia fonamental

Primer semestre
1. Com hauria de ser avui una Esglèsia que fos fidel a Jesús i al seu projecte. Ensenyaments del Nou Testament i reptes del present. Xavier Alegre (5 ects)
2. Documents oficials de diàleg entre cristians, musulmans i jueus. Jaume Flaquer (2,5
ects)
3. Sociologia del pluralisme religiós. Josep Miralles (2,5 ects)
4. La Sagrada Escriptura, encarnació de la Paraula de Déu. Inspiració, veritat i cànon de
la Sagrada Escriptura. Jordi Latorre (2,5 ects)
5. El fenomen místic. Josep Giménez (2,5 ects)
6. La fe cristiana en un mundo secular. José M. Millás (2,5 ects)
7. Ètica ecumènica: vers una nova societat. Hèctor Vall (2,5 ects)
Segon semestre
8. Què diem quan diem Dèu? Nuria Caum (2,5 ects)
9. De quin Déu parla l’Antic Testament? Un judici a Jahvé. Llorenç Puig (2,5 ects)
10. Diàleg entre el cristianisme i el budisme. Xavier Melloni (5 ects)
11. «…Menys és més…» [LS 222], «…acceptar cert decreixement…» [LS 193]. Joan Carrera
(2,5 ects)
12. Las narraciones religiosas del ateísmo. Domingo Cia Lamana (2,5 ects)
13. Algunes teologies contemporànies i els plantejaments de la teologia fonamental actual. Josep Boada (1,5 ects)
14. El budismo y los profetas de Israel; textos comparados. José I. González Faus (2,5 ects)
15. La tradició jueva i la narració bíblica en la pintura de Marc Chagall. Curs d’estètica
religiosa. Mª Àngels Turon Mejías (2,5 ects)
16. El creure de la comunitat joànica. Oriol Tuñí (2,5 ects)

Formació permanent

Primer trimestre
1. Conceptes bàsics de l’ètica: llei moral, egoisme/altruisme, responsabilitat/llibertat,
dignitat. Margarita Mauri
2. El pecat original. Josep Giménez
3. Teología del futuro y futuro de la teología. José I. González Faus
4. Desde una mística en violencia. Propuesta de vida espiritual desde una situación de
violencia. Ricardo Barba
5. El relat de vocació: Jeremies. La llibertat i universalitat de Déu en el llibre del profeta
Jonàs. Teresa Solá
Segon trimestre
6. Els llibres deuterocanònics de l’Antic Testament. Rafael de Sivatte
7. Una Esglèsia fidel a Jesus i al seu projecte. Ensenyaments del Nou Testament i reptes
del present. Xavier Alegre
8. La pregària de Jesús i la nostra. Oriol Tuñí
9. L’Imperi Aksumita i l’entrada del Cristianisme a Etiòpia. Irene Cordón
10. Teologia de Luter. Hèctor Vall
11. Noves fronteres de la justicia. Josep Miralles
Tercer trimestre
12. La llibertat, la joia i el joc. Nuria Caum
13. La Bíblia de Marc Chagall. El missatge bíblic. Mª Angels Turon
14. El voluntariado, en el ejercicio de la acción caritativa y social de la Iglesia, es una
vocación. Armando Cester
15. Cal parlar encara de Resurrecció? Jaume Patuel
16. Michel de Certeau. El caminante herido. Domingo Cía Lamana
17. Ilia Delio. Una teóloga de frontera. Francisco J. Génova

Les Guies de Treball CJ

Les Guies de Treball CJ
Recursos sobre els Quaderns CJ
per acompanyar grups, comunitats,
esplais i centres d’educació, entre altres.

L’eina ideal per ajudar-nos a reflexionar
sobre justícia social, altermundisme, religions,
ecologia, etc.

•

Islam. La mitja lluna... creixent

•

Canvi d’època. Canvi de rumb?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déu?

Dones en peu de vetlla

Crisi, un final per escriure?

Fer-se càrrec, carregar i encarregar-se
de la realitat

Una relació dificil. Cristianisme i societat
des de la perspectiva ètica
Por de Jesús

Agafa la lupa! El sud als diaris

Revolució des de sota. La política espiritual
de Dorothy Day
Consumeixo = existeixo?

Els cecs i l’elefant. El diàleg interreligiós
...

Les podeu descarregar a:

https://www.cristianismeijusticia.net/guies-de-treball

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

