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

Inscripció als cursos i seminaris
Preu de la matrícula per a cada curs o seminari presencial, segons el nombre 
de sessions:
• 6 sessions: 55 € / 45 € persones en atur i estudiants
• 4 sessions: 45 € / 35 € persones en atur i estudiants
• 3 sessions: 35 € / 25 € persones en atur i estudiants
Preu de la matrícula per a cada curs de l’Aula Virtual, segons el nombre 
de sessions:
• 8 sessions: 65 € / 55 € persones en atur i estudiants
• 7 sessions: 60 € / 50 € persones en atur i estudiants
• 6 sessions: 55 € / 45 € persones en atur i estudiants

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

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

Molt important. Tot i haver fet la inscripció (tràmit indispensable), la 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’inscripció de 

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

ES08 2100 3205 1522 0043 3925 (cal indicar nom, cognoms i curs)

Les places dels seminaris són limitades, i no es realitzaran sinó hi ha un mí-
nim de 15 alumnes inscrits. Per això, és molt important formalitzar la matrí-
cula per endavant. No es deixarà d’admetre ningú per motius econòmics. La 
informació més ampliada i actualitzada sobre els cursos i seminaris (canvis, 
cursos complets, cancel·lacions, etc.) l’anireu trobant al nostre web. Es do-
narà certificat d’assistència als alumnes que ho demanin. Algunes activitats 
poden ser reconegudes com a formació permanent per als professionals 
docents. Consultar a secretaria.
Coordinació. Tere Iribarren i Helena Martí (cursos@fespinal.com)

Protecció de dades: Les dades dels destinataris de la present comunicació han estat extretes dels fitxers històrics de la Base de Dades Gene-
ral d’Administració de la Fundació Lluís Espinal (Cristianisme i Justícia), i es van incorporar amb el previ consentiment dels interessats ator-
gat, bé directament o bé procedent de relacions jurídiques mantingudes amb la fundació, a l’empara del que disposa l’article 6.2 de la LOPD 
i l’article 21 de la LSSI. La finalitat de la conservació rau en mantenir informats els nostres subscriptors i interessats pels seus serveis i de les 
activitats que organitza i en les que hi participa. La vostra informació no serà cedida a ningú, però sí que es poden fer servir plataformes 
externes als sistemes de la fundació per facilitar l’enviament dels correus electrònics. Podeu completar aquesta informació consultant l’avís 
legal que podeu trobar a la web https://www.cristianismeijusticia.net/avis-legal. Respecte de la vostra informació, en qualsevol moment 
podeu informar-vos, consultar, accedir, rectificar, cancel·lar, limitar el vostre tractament, demanar la portabilitat de les dades, prohibir les 
decisions individuals automatitzades i oposar-vos, total o parcialment, a que la Fundació Lluís Espinal conservi les dades, escrivint al correu 
electrònic info@fespinal.com, o si ho preferiu, dirigint un escrit al carrer de Roger de Llúria, n. 13, 1r pis, a Barcelona (08010).
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18 d’octubre. Festina lente. (Afanya’t lentament.) Una mirada sobre el 
temps des de la vida contemplativa. Gema Juan

25 d’octubre. Què vol dir pensar l’eternitat avui? Nurya Martínez-Gayol 

8 de novembre. La plenitud del temps. Josep M. Lozano 

15 de novembre. Temps productius contra temps reproductius. Sandra 
Ezquerra

22 de novembre. El temps, tribunal de la història. Manuel Reyes Mate

29 de novembre. Construir avui l’esperança. David Fernández 

Ecologia i feminisme: finestres per a una nova utopia
Amb Yayo Herrero, antropòloga, enginyera, professora i ecofeminista. 
Ha estat coordinadora estatal d’Ecologistes en Acció i ha participat en 
nombroses iniciatives socials sobre la promoció dels Drets Humans i 
l’ecologia social. Actualment és professora de la Universitat Nacional 

d’Educació a Distància (UNED) i directora general de FUHEM. 

Dilluns 15 d’octubre, a les 19 h 
Església del Sagrat Cor. 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 

1. Atrapats pel temps. Repensar el temps per a una vida  
en plenitud
Coordinació: Joan Carrera i Tere Iribarren

Som conscients que alguna cosa no 
acaba de rutllar en la vivència del 
temps que té la nostra societat: es-
gotament, superficialitat, dispersió… 
Per això volem reflexionar al voltant 
del temps i de com el vivim. Parla-
rem de fins a quin punt les estructu-
res socials i econòmiques marquen 
uns ritmes que condicionen la nostra 
vida. Reflexionarem sobre com afec-

ta tot això a la fe i a la nostra noció 
d’esperança i ens dotarem d’eines 
vitals, espirituals i d’acció per a viure 
un temps que sigui vida en plenitud.
• Sessions en dijous, de 19 a 20.30 h
• Modalitats de participació:  

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

CURSOS 

ACTE D’INAUGURACIÓ



• A qui va dirigit: 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 raona-
bilitat del cristianisme actual. 

• Interessats/des: Data límit d’inscripció al curs: primera setmana d’octubre. 
Places: 25. Tots els candidats hauran de respondre un qüestionari previ a 
l’acceptació al curs. 

2. Curs d’Iniciació Teològica (CIT): «Com creure avui»
Coordinació: Joaquín Menacho i Tere Iribarren

En un context de creixent secula-
rització i pluralitat religiosa, es fa 
necessari revisar els elements fo-
namentals de la proposta cristiana 
avui. Per això, i per setena vegada, 
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 
professores de l’àrea teològica del 
centre i a través d’una metodologia 
que combina l’exposició magistral 
amb el treball personal i en grup. 
• Sessions en dissabte, de 10 a 14 h
• Preu: 170 € / Persones en atur i 

estudiants: 150 €

Primera part: Creure avui 
20 d’octubre. Creure en Déu en una societat agnòstica. F. Javier Vitoria 
17 de novembre. Tornar al Jesús dels Evangelis. José I. González Faus 
15 de desembre. Creure avui en Crist enmig d’altres ofertes de salvació. 
Jaume Flaquer

Segona part: Fonaments bíblics 

12 de gener. L’Antic Testament: de la Paraula dictada a la Paraula histo-
ritzada. Joaquín Menacho 
16 de febrer. Com llegir avui la Bíblia. Llorenç Puig 
16 de març. Creure en l’Església, en Església, i fins i tot malgrat l’Església. 
Jesús Martínez Gordo 

Tercera part: Fe i compromís
27 d’abril. Per a què serveix l’Ètica. Joan Carrera 
18 de maig. Conclusió: La justícia que brolla de la fe. Perspectiva teolò-
gica de Cristianisme i Justícia. Lucía Ramón



3. Curs de transformació social i ciutadania crítica 
(amb l’opció de fer l’itinerari de voluntariat social internacional VOLPA)

Coorganitzen: Cristianisme i Justícia, VOLPA Catalunya i Oxfam Intermón

El «Curs de Transformació Social i 
Ciutadania Crítica» 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 acom-

panyar-vos en un itinerari tant forma-
tiu 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, fo-
namentant l’esperança.

1a sessió: Una nova mirada. Fotografia de la globalització
26 d’octubre, de 18 a 21 h. Maria Nadeu
27 d’octubre, de 10 a 14 h. Oscar Mateos 

2a sessió: Impactes econòmics de la globalització. Alternatives 
en marxa
10 de novembre, de 10 a 14 h. Iñigo Macías 

3a sessió: Les cruïlles clau: límits ecològics i mobilitat humana
24 de novembre, de 10 a 14 h. Jaume Tatay 

4a sessió: El nou llaç social: individualisme i comunitat
1 de desembre, de 10 a 14 h. Ignasi Escudero i Santi Torres

5a sessió: Crisi de cures i feminisme, nou abordatge social
15 de desembre, de 10 a 14 h. Sonia Herrera i Lourdes Zambrana

6a sessió: Resistència íntima i utopia: cridats a transformar 
la realitat 
11 de gener, de 18 a 21 h. José Laguna
12 de gener, de 10 a 14 h. Maria del Carmen de la Fuente

• A qui va dirigit: a persones compromeses amb la realitat del nostre món 
tant des de l’àmbit professional (treballadors i treballadores del tercer sec-
tor, treballadors socials, mestres, metges...) com també des de la condició 
de ciutadania (voluntaris, voluntàries, militants socials, activistes…).

• Itinerari VOLPA: S’ofereix l’opció de fer l’itinerari VOLPA a persones que 
vulguin fer un voluntariat social o bé una estada de llarga durada al Sud. 
Inclou acompanyament i una formació posterior un cop finalitzat el curs. 
Aquest itinerari té un suplement de 20 €. 

• Més informació a: www.cristianismeijusticia.net/curs-transformacio-social
• Preu: 150 € / Persones en situació d’atur, estudiants i voluntaris i treba-

lladors de les entitats del sector social dels jesuïtes, Oxfam Intermón i 
VOLPA: 120 €

• Interessats/des: Data límit d’inscripció al curs: primera setmana d’octubre. 
Places: 25. Tots els candidats i candidates hauran de respondre un qüestio- 
nari previ a l’acceptació al curs. 



4. En el centre, Déu. Experiències de sentit en el marc  
de l’espiritualitat i les religions
Coordinació: Alicia Guidonet (Fundació Migra Studium)

La pregunta pel sentit és una qües-
tió oberta, que tota persona es fa en 
algun moment de la seva existència. 
L’ésser humà necessita crear un ho-
ritzó que configuri la seva vida, una 
trajectòria construïda en base a la 
confiança. Coneixem algunes de 
les intuïcions que, a dia d’avui, do-
nen respostes a aquest interrogant. 
També sabem que aquestes respos-
tes sovint s’acosten a allò que ens 
transcendeix. Les savieses que sor-
geixen com a conseqüència, poden 
ser canalitzades de maneres diver-
ses, configurant així els moviments 
espirituals i les religions. De vegades 
però, desconeixem quina és l’expe- 
riència fonamental que determina el 
desplegament de la vivència espi-

ritual i religiosa. Quin és aquest eix 
vertebrador? Un llibre? El sentit de 
donació? Un so? La natura? El buit?... 
Aquest curs ens vol acostar al centre 
de les diferents experiències espiri-
tuals i religioses. Ens ajudarà així a 
aprofundir en la nostra pròpia cons-
trucció de sentit, al temps que ens 
donarà eines per enriquir-nos amb 
la vivència dels altres. 
• Coorganitzat amb l’Espai Inter-

religiós de la Fundació Migra 
Studium

• Sessions en dijous, de 19 a 20.30 h
• Modalitats de participació:  

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

17 de gener. Tradició jueva. Malka González 
24 de gener. Tradició cristiana. Núria Caum 
31 de gener. Tradició musulmana. Zouhair El Hairan
7 de febrer. Tradició budista. Ngawang Rinchen
14 de febrer. Tradició hinduista. Nityananda Das
21 de febrer. Natura i espiritualitat. Josep Maria Mallarach

JORNADA: «Diversitat i transcendent, camins de convivència» 
Dissabte 2 de març, de 10 a 14 h



SEMINARIS 

5. La qüestió del gènere: discerniment cristià avui
Enric Vilà i Neus Forcano 

El seminari vol donar eines bíbli-
ques, teològiques i magisterials so-
bre la perspectiva de gènere. S’apro-
fundirà sobre els diversos reptes que 
la qüestió de gènere planteja als cre-
ients dins l’Església. Es discerniran 
des d’una perspectiva cristiana totes 

aquelles realitats de vida que ajuden 
a construir el Regne de Déu. 
• Dimarts 9, 16, 23, 30 d’octubre, 

de 19 a 20.30 h

6. Treballar per viure o viure per treballar? Una proposta 
des de l’envangeli 
Organitza: Plataforma Església pel Treball Decent

Cent anys després d’instaurar la jor-
nada laboral de vuit hores, amb la 
vaga de la Canadenca, la precarit-
zació del treball és una de les prin-
cipals problemàtiques de la classe 
treballadora. Analitzem el món del 

treball actual per caminar cap a un 
horitzó de justícia. 
• Dimarts 16, 23, 30 d’octubre  

i 6, 13, 20 de novembre,  
de 19 a 20.30 h 

7. El llegat de Raimon Panikkar a partir del seu diari
Xavier Melloni

Una de les contribucions més va- 
luoses del centenari de Raimon Pa-
nikkar ha estat la publicació d’ex-
tractes del seu diari personal. Al llarg 
de tres sessions ens endinsarem en 
aquest document per apreciar com, 
al llarg de la seva vida, van evolucio-
nar els temes més importants del seu 

pensament: la intuïció cosmoteàndri-
ca, la cristofania, la secularitat sagra-
da, la Trinitat radical… 
• Dilluns 5, 12, 19 de novembre,  

de 19 a 20.30 h

8. Edith Stein: llum en temps de foscor
Enric Vilà

Avui, en temps d’incertesa i desas-
sossec, la vida i testimoniatge d’Edith 
Stein (1891-1942) és una llum cristia- 
na contemporània imprescindible. El 
seminari recorre el seu camí de fe-
exili-creu. La seva concepció de l’es-
perança i l’empatia que es tradueix 
en humanisme responent a les grans 
qüestions que repten l’ésser humà 
del segle XXI. En el 20è aniversari 

de la seva canonització (1998) i de-
claració com a copatrona d’Europa 
(1999) podem descobrir una santa 
excepcional i aprofundir en el seu 
feminisme, la seva espiritualitat i 
model de camí de sentit i perfecció.
• Dimarts 27 de novembre i 4, 11, 

18 de desembre, de 19 a 20.30 h 



9. Les cantates de Bach i els Exercicis Espirituals  
(seminari-audició)
Francesc Riera i Francesc Roma

Proposem resseguir les quatre set-
manes dels Exercicis de Sant Ignasi 
escoltant fragments idonis per a 
cada tema de les Cantates de Bach. 
Cada sessió serà presentada i con-
duïda musicalment per Francesc 
Roma; Francesc Riera recordarà els 
punts centrals de cada moment dels 
Exercicis. El seminari es farà a la ca-

pella de Sant Ignasi. Podrà esdeve-
nir alhora audició i estudi de música, 
dels exercicis i pregària.
• Dilluns 14, 28 de gener, 11,  

25 de febrer i 11, 25 de març  
de 19 a 20.30 h 

• Lloc: Capella de Sant Ignasi.  
Roger de Llúria, 13 (Barcelona)

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

Tan allunyats de l’autèntica plenitud 
com de la manca completa d’espe-
rança, els veterans de la fe experi-
menten que en llur vida quotidiana 
se’ls priva de la presència del Déu a 
qui volen servir i estimar. Les coses 
que haurien de ser mediacions –la 
feina, la família, el servei– esdeve-
nen obstacles, i s’acaba produint un 

enfosquiment general del sentit. Co-
mencen els dubtes i creix la incomo-
ditat. Què està fallant? Com ens hem 
de re-situar, en la fe, perquè aquesta 
sigui de nou una font d’inspiració i 
energia?
• Dimarts 15, 22, 29 de gener i 5, 

12, 19 de febrer, de 19 a 20.30 h

11. Què podem esperar? El Cel, esperança i compromís 
Víctor Codina

En el nostre món modern i secula-
ritzat existeix un profund silenci i 
perplexitat, gairebé un tabú, sobre 
temes com el final de la vida, el més 
enllà o la mort. Molts cristians par-
ticipen també d’aquesta perplexitat. 
El curs vol respondre a la pregunta 
«Què podem esperar?» Amb l’ajuda 
de pensadors de diverses religions 

però principalment des de la fe cris-
tiana. Es farà servir com a text base 
el llibre de Víctor Codina: El cielo. Es-
peranza y compromiso que publicarà 
ben aviat el Grupo Comunicación 
Loyola.
• Dimarts 5, 12, 19 de febrer,  

de 19 a 20.30 h 

 

12. Pot fer front el sentit del perdó al nihilisme del món 
actual? 
Sergi Mas, Albert Llorca, Joan Ll. Pérez i Bonaventura Pedemonte

En cadascuna de les sessions es 
partirà de l’acte de demanar perdó 
i de rebre’l com a criteri i eina per 

proposar solucions a situacions hu-
manes que per altres vies poden ser 
difícils de resoldre. Es vol demostrar 



durant el seminari que el sentit del 
perdó i el sentit de la responsabilitat 
van a una, en tant que allò que la 
persona humana fa, mai no es pot 
diluir en les circumstàncies en què 
es troba. La praxi del perdó en la so-
cietat d’avui, com en altres èpoques, 
pot esdevernir una forma complexa 

però profundament humana de fer 
créixer les qualitats necessàries per a 
la vida personal i comunitària.
• Dijous 7, 14, 21 i 28 de febrer, de 

19 a 20.30 h
• Organitzat per l’Institut Mounier 

13. Xerrada: Què vol dir «sentir i gustar de les coses 
internament»?
Adolfo Chércoles 

L’expressió «sentir i gustar de les co-
ses internament» és una de les pro-
postes que fa sant Ignasi a l’hora de 
plantejar els seus Exercicis i amb ella 
recull una manera de concebre la 
pregària que no es conforma només 
amb una oració vocal. 

• Dissabte 16 de febrer, de 10 a 
13.30 h

• Entrada lliure. Aportació voluntària
• Cal inscripció prèvia a:  

cursos@fespinal.com 

14. El cristianisme en sis preguntes  
(a les quals només Déu va poder respondre)
Josep Cobo

El seminari pretén donar compte del 
credo cristià a través d’una sèrie de 
preguntes que avui en dia es plan-
teja aquell qui posseeix una mínima 
inquietud espiritual però que difí-
cilment sap abordar com fer-ho. Hi 
ha Déu? I si n’hi ha, podem reconèi-
xer-lo com un Tu o més aviat hauríem  
de parlar d’un Ell? És Jesús el Fill de 
Déu o només un home admirable i 

potser exemplar? De què ens salva 
la Creu? Va haver-hi Resurrecció o 
és només una manera de dir que Je-
sús segueix viu en els nostres cors? 
Podem esperar la resurrecció dels 
morts? És el cristianisme una religió 
més entre altres? 
• Dijous 21 i 28 de febrer i 7, 14, 

21, 28 de març, de 19 a 20.30 h

15. Què entenia Jesús per Regne de Déu?
José I. González Faus

«El Regne» es va convertint en una 
expressió cada vegada més freqüent 
entre els cristians. D’entrada no re-
sulta una expressió «simpàtica» per a 
la nostra mentalitat. Buscant l’origen, 
el significat i els continguts d’aques-
ta expressió tan típica de Jesús, ana-

litzarem la primera part del llibre 
Otro mundo es posible… desde Jesús 
(2010, Sal Terrae), amb la possibilitat 
de confrontar-ho amb altres textos 
semblants. 
• Dimarts 5, 12, 19, 26 de març i 2, 

9 d’abril, de 19 a 20.30 h 



ALTRES ACTIVITATS

16. Els dissabtes teològics 
José Manuel Andueza, Víctor Hernández, Bernardo Pérez i Pepa Torres

Dedicarem quatre dissabtes a apro-
fundir en temes teològics significa-
tius per a la nostra vida de fe. Espai 
pensat 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 Seleccio-
nes de Teología. 
• Sessions de 10 a 13 h
• Preu: 60 € / Persones en atur i 

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

20 d’octubre. Creure des del sofriment. José Manuel Andueza
17 de novembre. El cristianisme i diferents espiritualitats. Víctor Hernández
16 de març. Jesús un revolucionari. Bernando Pérez
6 d’abril. Jesús i les dones. Una memòria domesticada. Pepa Torres

17. 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 perma-
nent de conferències sobre aquelles 
problemàtiques que comporten vul-
neracions 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

8 d’octubre. Cap a un treball decent: repartir la feina al segle XXI
5 de novembre. Invisibles: l’exclusió de les persones immigrades a casa 
nostra
3 de desembre. Llibertats emmordassades
14 de gener. De la postveritat a la postdemocràcia
4 de febrer. Cap a un 8 de març dins l’Església
4 de març. Accés a l’aigua: dret o negoci? 
8 d’abril. El «luxe» d’accedir a un habitatge
6 de maig. Veus per una agenda social a Barcelona 



18. Grup d’aprofundiment al diàleg fe-justícia
Coordinació: Joan Carrera, Xavier Casanovas i Nani Vall-llossera

Prenent com a base de lectura al-
guns quaderns i textos, i acompa-
nyats per membres de l’equip de 
Cristianisme i Justícia, aprofundirem 
en aquelles temàtiques clau per en-
tendre com la fe ens mou a un com-
promís més profund amb la realitat, 
i de quina manera la realitat del món 
interpel·la els fonaments de les nos-
tres opcions vitals. 

• S’ofereix a persones de 21 a 30 
anys que ja hagin participat al 
grup d’introducció prèviament o 
bé tinguin una certa formació en 
qüestions socials o teològiques

• Dissabte 20 d’octubre, 17 de no-
vembre, 15 de desembre, 26 de 
gener, 23 de febrer i 16 de març 
de 10.30 a 13.30 h 

• Places: 20. Aportació voluntària 
per a cobrir despeses

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

A través del cinema, parlarem de la 
necessitat de recuperar la memòria 
individual i col·lectiva, del martiri i el 
silenci de Déu, de famílies i cures, de 
l’acceptació de la vellesa i la mort, de 
solitud i esperança, de violències di-

verses i dels obstacles i satisfaccions 
que les persones anem trobant en el 
procés de construcció de la pròpia 
identitat.
• Divendres, a les 19 h. Entrada 

lliure i aportació voluntària

26 d’octubre. Coco de Lee Unkrich
30 de novembre. Silencio de Martin Scorsese*
14 de desembre. Estiu 1993 de Carla Simón
25 de gener. Lucky de John Carroll Lynch
22 de febrer. La librería d’Isabel Coixet
22 de març. Tres anuncios en las afueras de Martin McDonagh
26 d’abril. Lady Bird de Greta Gerwig
31 de maig. La llamada de Javier Ambrossi i Javier Calvo
* Aquesta sessió excepcionalment començarà a les 18h per la durada del film.

20. Recés a la Ciutat (18, 19 i 20 d’abril)
Meditacions guiades per Toni Català

Dijous Sant: 19.30 h Celebració de la Cena del Senyor ǀ 22 a 22.50 h Medi-
tació/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) 



L’Aula Virtual és una plataforma 
pedagògica que permet seguir els 
nostres seminaris siguis on siguis, 
a través d’internet i mitjançant uns 
materials elaborats pels professors 
i professores de l’equip de Cristia-
nisme i Justícia. La plataforma està 
pensada també per a fomentar la 
participació a través d’un fòrum que 

promou el debat i la reflexió. Curs 
rere curs anem incrementant la nos-
tra oferta virtual arribant així cada 
vegada a més persones. 
• Informació i inscripcions a:

www.cristianismeijusticia.net/
aula-virtual
aula.cristianismeijusticia.net

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

Rellegirem amb l’autor diversos tex-
tos del llibre Vicarios de Cristo: los 
pobres, antologia de textos del segle 
I fins a finals de segle XX. 

• Data d’inici: 23 d’octubre
• 6 sessions. Curs anual, d’octubre 

a maig 

22. Introducció a l’islam 
Jaume Flaquer i Jordi López 

Conèixer l’islam és indispensable 
per entendre una bona part de l’ac-
tualitat informativa i per interpretar 
grans episodis de la història dels 
darrers segles. Presentarem els «pi-
lars» d’aquesta religió a més d’al-

guns apunts per al diàleg interreli- 
giós, la convivència i la gestió pública  
de la pluralitat religiosa. 
• Dues dates d’inici:  

23 d’octubre / 12 de febrer 
• Durada: 8 sessions

23. Existeix Déu? L’experiència de Déu en un món que no 
dona 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 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.

• Dues dates d’inici:  
23 d’octubre / 12 de febrer 

• Durada: 7 sessions
• Material obligatori: Déu sense 

Déu, de Josep Cobo i Xavier 
Melloni (disponible a en català i 
en castellà)

• Preus: Curs sense llibre: 55 € / 
persones en atur i estudiants 45 €
Curs amb llibre: 70 € /persones 
en atur i estudiants 60 € (inclou el 
llibre i les despeses d’enviament)

AULA VIRTUAL 



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

Farem un recorregut històric per 
l’emergència de la teologia femi-
nista, de les seves pioneres i de les 
condicions socials i culturals que van 
permetre emergir un moviment que 

aposta per una nova teologia inte-
gral i inclusiva.
• Data d’inici: 23 d’octubre
• Durada: 6 sessions

25. L’Evangeli de la noviolència. Recorregut bíblic d’un 
Déu diferent
Joan Morera 

L’experiència del poble d’Israel és 
relatada a través de fragments i llen-
guatges a vegades molt violents. És 
aquest l’estil del Déu que els impul-
sava? D’altra banda Jesús és testi-
moni d’una resposta al mal, donant 

la seva vida a la creu… En definitiva, 
és Déu violent o noviolent?
• Dues dates d’inici:  

23 d’octubre / 12 de febrer 
• Durada: 6 sessions

26. 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».
• Dues dates d’inici:  

23 d’octubre / 12 de febrer 
• Durada: 6 sessions

27. Sufisme: «el cor» de l’islam 
Jaume Flaquer 

El sufisme s’auto compren com el 
«cor» de l’islam, com allò que estant 
ocult li dona vida, com l’alè vivificant 
d’un cos que sense ell moriria. En 
aquest curs entrarem en la seva teolo-

gia i la seva espiritualitat a través tant 
de la seva poesia amorosa com de la 
seva prosa especulativa. 
• Data d’inici: 12 de febrer 
• Durada: 8 sessions

28. 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. 
• Data d’inici: 12 de febrer 
• Durada: 8 sessions



A MANRESA

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

Seguirem el recorregut que ha tingut 
la teologia feminista al llarg dels se-
gles posant l’accent en els moviments 
i tendències provinents dels Estats 
Units però també d’altres regions com 
Àfrica, Àsia o Amèrica Llatina. Un curs 

per prendre el pols al moment actual 
d’aquesta perspectiva teològica críti-
ca.
• Data d’inici: 12 de febrer
• Durada: 6 sessions

Seminari intensiu d’Exercicis: La pedagogia i pràctica del 
discerniment. «Cercar i trobar la voluntat de Déu» [EE 1,4]
Estudi dels textos fonamentals so-
bre el discerniment i de les eines i 
pedagogies que proposen per tal 
d’ajudar el discerniment personal, 
comunitari, d’institucions, etc. El se-
minari vol ser teòric-pràctic i oferi-
rà conferències, temps d’estudi, de 

pregària i de reflexió en grup. Farà 
una especial referència a la Manresa 
ignasiana i els moments claus de 
discerniment d’Ignasi.
• 12 d’abril a 17 d’abril
• Informació i inscripcions a: 

info@covamanresa.cat

Lideratge inspirat en l’Espiritualitat Ignasiana
Per renovar el compromís amb el 
propòsit vital i professional. Redes-
cobrir el lideratge en la clau ignasia- 
na de «en tot servir i estimar». Ad-
quirir habilitats directives. Tornar a 
la font d’experiència vital amb Déu.
Ofereix espai, temps i recursos per 
reflexionar sobre la pròpia vida com 

a directiu, i proposa accions per es-
tructurar i esdevenir un bon líder 
compromès amb el propòsit vital i 
professional.
• 7 a 9 de febrer / 28 a 30 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’acom-
panyament espiritual a persones i 
comunitats.

• Edició en castellà: 28 d’octubre a 
10 de desembre. Informació i ins-
cripcions: cmarcet@jesuites.net

• Edició en anglès: 28 d’abril a 9 de 
juny. Informació i inscripcions:  
ignatiancourse@covamanresa.cat



Què queda de la teologia de l’alli-
berament? José I. González Faus. 
Dimarts 30 d’octubre, a les 19.30 h
Proposta ecològica de la Laudato 
Si’. Joan Carrera. Dimarts 20 de no-
vembre, a les 19.30 h
Espiritual ignasiana en el sector so-
cial. Darío Mollá. Dilluns 28 de ge-
ner, a les 19.30 h

• Informació i inscripcions a:  
Casal Loiola, Balmes 138 (Barcelona) 
www.casalloiola.org 
934 156 434 
info@casalloiola.org

AL CASAL LOIOLA

Les activitats que organitzen conjun-
tament EIDES (Cristianisme i Justícia) 
i la Parròquia de Sant Ignasi les tro-
bareu a: www.stignasi-lleida.org 

• Informació i inscripcions a:  
Parròquia Sant Ignasi  
Plaça Espanya, 4 (Lleida)  
973 271 099  
ribasboixeda@gmail.com

A LLEIDA

Programa detallat: www.covamanresa.cat

Dos Mesos de Reciclatge (11a edició)
El seguiment de Jesucrist ens dema-
na avui, més que mai, una atenció 
profunda a les grans qüestions i als 
grans reptes que el nostre món té 
plantejats. 

• 27 de gener a 6 d’abril 
• Informació i inscripcions:  

cmarcet@jesuites.net

Quan hom va arribant als 65, 70… anys (curs internacional)
S’ofereix un espai i un temps per pre-
parar-se, reflexionar i acollir la Terce-
ra Edat, des de la pedagogia ignasia-
na del «sentir i gustar internament».

• 23 de setembre a 20 d’octubre
• Informació i inscripcions: 

info@covamanresa.cat



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. 

Canvi d’època… Canvi de rumb? Taller de formació per un món en canvi

Aquest taller ens permet dirigir 
una mirada crítica a la realitat, 
construir un relat dels canvis que 
han tingut lloc al món en els dar-
rers anys i apuntar l’horitzó dels 

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

Casanovas i equip de Cristianis-
me i Justícia

Entendre i comprendre l’islam

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

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

i Jordi López Camps

Davant 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’hospita-
litat, 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 nos-
tra, als nostres barris i ciutats. 
• Equip de Cristianisme i Justícia  

i de la Fundació Migra Studium

La Noviolència: lectura de la Bíblia per a la resolució de conflictes 
quotidians

El quadern n. 207, Desarmar els in-
ferns. Practicar la noviolència de Je-
sús avui, ofereix una proposta per 
encarnar la noviolència de Déu da-

vant d’inferns que són impossibles 
d’afrontar tant sols des del diàleg. 
• Equip: Joan Morera

Introducció a la perspectiva de gènere des d’una mirada creient

Oferirem una panoràmica de la si-
tuació de les dones al món i ens 
aproparem als principals concep-
tes que són necessaris per analit-
zar aquesta realitat, revisant també 

quin paper juga, ha jugat i pot ju-
gar el cristianisme en la lluita per 
la igualtat. 
• Equip: Sonia Herrera



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

• Carrera, Joan, sj. Llicenciat en me-
dicina. Doctor en teologia moral. 
Àrea teològica i social de CJ

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

• Català, Toni, sj. Teòleg i especia- 
lista en espiritualitat ignasiana. 
(València) 

• Caum, Núria. Llicenciada en teo-
logia. Professora a l’ISCREB

• Chércoles, Adolfo, sj. Especialista 
en espiritualitat ignasiana

• Cobo, Josep. Llicenciat en filoso-
fia i teologia. Àrea teològica de CJ

• Codina, Víctor, sj. Doctor en teo-
logia. Membre de CJ

• Das, Nityananda. Professor de 
Filosofia Gaudiya Visnava-Bhakti 
Shastri 

• de la Fuente, M. Carmen. Sociò- 
loga. Directora de la Fundació Mi-
gra Studium

• El Hairan, Zouhair. Periodista. 
Membre del GRITIM i d’Audir

• Escudero, Ignasi. Sociòleg. Mem-
bre de l’equip de CJ

• Ezquerra, Sandra. Activista social, 
doctora en sociologia i professora 
a la Universitat de Vic 

• Fernández, David. Periodista i ac-
tivista social

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

• Forcano, Neus. Filòloga i diplo-
mada en Ciències Religioses

• González Faus, José I., sj. Doctor 
en teologia. Àrea teològica de CJ

• González, Malka. Psicóloga ana-
lista 

• Guidonet, Alicia. Doctora en an-
tropologia. Coordinadora de l’Es-
pai Interreligiós (Migra Studium)

• Hernández, Víctor. Doctor en 
psicologia i llicenciat en teologia. 
Pastor de l’Església Evangèlica Es-
panyola

• Herrera, Sonia. Doctora en comuni-
cació audiovisual. Àrea social de CJ

• Herrero, Yayo. Antropòloga, en-
ginyera, professora i ecofeminista 
(Madrid)

• Iribarren, Tere, rscj. Llicenciada en 
filosofia i teologia. Àrea teològica 
de CJ

• Juan, Gema. Carmelita descalça al 
Monestir de Puzol (València)

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

• Llorca, Albert. President de l’Insti-
tut Mounier de Catalunya

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

• Lozano, Josep M. Doctor en filo-
sofia i llicenciat en teologia. Pro-
fessor a ESADE

• Macías, Iñigo. Coordinador de re-
cerca. Oxfam Intermón 

• Mallarach, Josep Maria. Llicenciat 
en Geologia i Doctor en Biologia

• Marcet, Carles, sj. Llicenciat en 
història i teologia. Membre de 
l’equip de la Cova de Sant Ignasi 
de Manresa

• Martínez-Gayol, Nurya. Profes-
sora de teologia a la Universidad 
Pontificia Comillas (Madrid)

• Martínez Gordo, Jesús. Doctor en 
teologia. Professor a la Facultat de 
Teologia de Vitoria 

• Mas, Sergi. Doctor en filosofia. 
Membre de l’Institut Mounier de 
Catalunya

• Mateos, Oscar. Professor a la Uni-
versitat Ramon Llull. Àrea social 
de CJ

• Melloni, Xavier, sj. Antropòleg, 
teòleg i fenomenòleg de la religió

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

• Morera, Joan, sj. Llicenciat en teo- 
logia bíblica

• Nadeu, Maria. Estudis de traduc-
ció i interpretació d’anglès i àrab. 
Directora de la Fundació Salut Alta

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

PROFESSORAT



• Pérez, Bernardo. Doctor en teolo-
gía i en filosofia (Murcia)

• Pérez, Joan Ll. Membre de l’Insti-
tut Mounier de Catalunya

• Puig, Llorenç, sj. Llicenciat en 
teologia. Delegat dels jesuïtes a 
Catalunya

• Quintana, Oriol. Llicenciat en hu-
manitats. Professor a l’IQS

• Ramón, Lucía. Llicenciada en filo-
sofia i teologia. Àrea teològica de 
CJ (València)

• Reyes Mate, Manuel. Doctor en 
filosofia. Va ser Premi nacional de 
literatura-Assaig (2009) (Madrid)

• Riera, Francesc, sj. Llicenciat en fi-
losofia i lletres i en teologia. Cap de 
l’àrea d’espiritualitat (EIDES) de CJ

• Rinchen, Ngawang. Instructor de 
meditació i filosofia budista

• Roma, Francesc. Jesuïta, pedagog 
i melòman

• Sanz, Jesús. Professor d’antropo-
logia social Universidad Complu-
tense de Madrid. Àrea social de CJ

• Tatay, Jaume sj. Doctor en teolo-
gia. Director de la revista Razón 
y Fe. Professor de teologia a la 
Universidad Pontificia Comillas 
(Madrid)

• Torres, Pepa. Teòloga i educadora 
social (Madrid)

• Torres, Santi. Màster en ciències 
polítiques UPF. Àrea social de CJ

• Vall-llossera, Nani. Metgessa de 
família. Àrea social de CJ

• Vilà, Enric. Llicenciat en Sagrada 
Escriptura

• Vitoria, Javier F. Doctor en Teolo-
gia. Àrea teològica de CJ (Bilbao)

• Zambrana, Lourdes. Llicenciada 
en Ciències Polítiques i diplomada 
en Treball Social i en CC Religioses 



Llicència especialitzada en teologia fonamental 
Primer semestre
1. L’obra de Lluc (Evangeli i Fets), una relectura inspirada del projecte de Jesús, ahir i 

avui. Xavier Alegre (5 ects)
2. Afrontar la mort: La resposta de les grans religions a aquest drama humà. Jaume 

Flaquer (2,5 ects)
3. Relectura de la Doctrina social de l’Església. Josep Miralles (2.5 ects)
4. Hermenèutica cristiana de la Sagrada Escriptura. Pressupòsits crítics i criteris eclesials 

per a la interpretació de la Sagrada Escriptura. Jordi Latorre (2,5 ects)
5. El fenòmen místic (2). Josep Giménez (2,5 ects)
6. El argumento decisivo de la verdad de Dios: La “debilidad” de la figura de Cristo. José 

M. Millás (2,5 ects)
7. Ric en misericòrdia. Una teologia al servei del poble de Déu. Núria Caum (2,5 ects)
Segon semestre
8. Acercamiento a la noción jesuánica de Reinado de Dios. José I. González Faus (2,5 ects)
9. La narración religiosa de Abraham, San Juan de la Cruz y San Francisco de Asís en 

confrontación con textos de Nietzsche, Rilke y Freud. Domingo Cia Lamana (2,5 ects)
10. Religions i mística comparades. Xavier Melloni (Seminari 5 ects)
11. El problema del poder des de la sociologia i l’antropologia social. Joan Carrera (2,5 ects)
12. La fe en el Ressuscitat: com l’hem d’entendre? Una aproximació a partir dels testimo-

niatges bíblics i sistemàtic. Llorenç Puig (2,5 ects)
13. Lectura i comentari de varies obras de Luter. Hèctor Vall (2,5 ects)
14. La glòria de Jesús en l’evangeli segons Joan (Evjn). Oriol Tuñí (2.5 ects)

Formació permanent
Primer trimestre
1. Conceptes clau dins la història de l’ètica: Consciència, sentiments, esperança. Mar-

garita Mauri
2. L’escatologia de l’Antic Testament. Josep Giménez 
3. Jesucristo revelador. José Ignacio González Faus 
4. La fe cristiana en una sociedad secularizada y pluralista. José M. Millás
5. L’ésser humà, a la recerca de sentit. Núria Caum
6. Llibertat i universalitat de Déu en els llibres de Rut i de Jonàs. Teresa Solà
Segon trimestre
7. Les accions simbòliques i profètiques a l’Antic Testament. Rafael de Sivatte
8. L’obra de Lluc (Evangeli i Fets), una relectura inspirada del projecte de Jesús, ahir i 

avui. Xavier Alegre
9. Els relats de la passió i la mort de Jesús en els quatre evangelis. Oriol Tuñí
10. «Noves fronteres, un mateix compromís». Reptes actuals del diàleg fe-justícia. Josep 

Miralles
11. Meravelles de l’Antic Egipte. Irene Cordón
12. El col·lapse de la fe cristiana a Catalunya: reflexions i perspectives. Ramon M. Nogués
13. Ecologia i integritat de la Creació. Hèctor Vall
14. La Bíblia des de l’Art. Aproximació a alguns llibres de l’Antic i el Nou Testament. Curs 

d’estètica religiosa. M. Àngels Turon
Tercer trimestre
15. La fe que edificó el románico catalán. Ricardo Barba
16. Dimensión caritativa social de la evangelización en Evangelii gaudium. Armando 

Cester
17. Benedicció o maledicció original? Jaume Patuel
18. Proyecto tecnológico y Reino de Dios. Francisco J. Génova

Institut de Teologia Fonamental
Inscripcions i matrícula: Centre Borja. Carrer de Llaceres, 30, 08173 Sant Cugat del Vallès 
93 674 11 50 • 93 590 80 87 • centreborja@jesuites.net • www.jesuitescentreborja.com

A SANT CUGAT (Centre Borja)



Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
Fundació Lluís Espinal

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

cursos@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.net

Horari de secretaria

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

dilluns, dimarts, dijous i divendres


