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Modalitats de formació

• Presencial. Activitats que es realitzen al Centre d’Estudis Cristianis-
me i Justícia, al carrer de Roger de Llúria, 13 (Barcelona). 

• En línia. Cursos i seminaris per seguir des de casa a través d’internet.

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

Com matricular-se

• A través del web: www.cristianismeijusticia.net/cursos-i-seminaris.

• Per telèfon durant les hores de secretaria del centre.

• Presencialment, a la secretaria del centre.

Preus

3-4  
sessions

5-6  
sessions

7-8  
sessions

matrícula ordinària 45 € 52 € 60 €

persones en atur,  
estudiants i donants* de CJ

35 € 42 € 50 €

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

Important 

Tot i haver fet la inscripció (tràmit indispensable), la matrícula no es 
considerarà efectiva fins que no s’hagi fet el pagament. Modalitats:

• Amb targeta de crèdit o PayPal directament des de la fitxa d’inscrip-
ció de cada curs: www.cristianismeijusticia.net/cursos-i-seminaris

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

Les places dels seminaris són limitades. Cal formalitzar-ne la matrícu-
la per endavant. No es deixarà d’admetre ningú per motius econò-
mics. La informació més ampliada i actualitzada sobre els cursos 
i seminaris (canvis, cursos complets, cancel·lacions, etc.) l’anireu 
trobant al nostre web. Es donarà certificat d’assistència als alumnes 
que ho demanin. 

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

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

www.cristianismeijusticia.net/donatius
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CURSOS

1 De la ferida al cor 
del món. Testimonis de 
conversió, avui

Coordinació: Joan Carrera i 
Laura Rius

L’any 2021 es celebren 500 anys 
d’un canvi personal que va signi-
ficar un abans i un després de la 
història espiritual d’occident: el 
procés de la conversió espiritual 
d’Ignasi de Loiola. Amb aquest 
curs volem escoltar testimo-
nis de conversió, per als quals, 
l’espiritualitat suposa el motor de 

transformació del nostre món en 
algunes de les seves fronteres. 

Presencial

Dijous, de 19 a 20.30 h

Curs sencer (6 sessions) 
55 € / matrícula ordinària 
45 € / persones en atur, 
estudiants i donants CJ

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

21 d’octubre. Ignasi de 
Loiola, una conversió que 
ens interpel·la.  
Josep M. Rambla

28 d’octubre. Una 
espiritualitat que mena al 
compromís amb la terra.  
José Ignacio García i 
Pady Miranda

4 de novembre. Cridats 
a estar amb els últims. 
Salvador Busquets i 
Montse Prats 

11 de novembre. Trobar Déu 
en el treball intel·lectual. 
Julia López i Oscar Mateos

18 de novembre. El 
sosteniment espiritual de 
la transformació educativa. 
Minerva Porcel i Eloi Aran 

25 de novembre. Una 
espiritualitat que mena al 
diàleg cultural i interreligiós. 
Xavier Melloni

ACTE D’INAUGURACIÓ

Una ferida infinita 
amb Josep M. Esquirol 

Dimarts, 5 d’octubre a les 19 h  
a la sala d’actes de CJ

 Entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Retransmissió en  
directe a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe 
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2 Curs d’Iniciació 
Teològica (CIT)  
«Com creure avui»

Coordinació: Joaquín Menacho

En un context de creixent secu-
larització i pluralitat religiosa, es 
fa necessari revisar els elements 
fonamentals de la proposta cris-
tiana. Per això, oferim aquest curs 
d’iniciació a la teologia que vol 
ser una síntesi dels fonaments de 
la fe cristiana des de la perspec-
tiva pròpia de Cristianisme i Jus-
tícia. Durant el curs, farem aquest 
recorregut, guiats pels professors 
i professores de l’àrea teològica 
del centre i a través d’una meto-

dologia que combina l’exposició 
magistral amb el treball personal 
i en grup. 

Presencial

Dissabte de 10 a 14 h

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

Data límit d’inscripció:  
primera setmana d’octubre

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

Primera part: Creure avui

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

20 de novembre. Creure en 
el Crist dels evangelis.  
J. Manuel Andueza

Segona part: Fonaments 
bíblics

18 de desembre. Com llegir 
avui la Bíblia. Llorenç Puig 

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

Tercera part: Fe i compromís

19 de febrer. Pecat i gràcia: 
què volem dir quan diem 
salvació? J. Ignacio González 
Faus 

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

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

21 de maig. Conclusió: 
La justícia que brolla de la fe.  
Perspectiva teològica de 
Cristianisme i Justícia. 
Joaquín Menacho
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3 Els dissabtes socials

Coordinació: Luis Sols i 
Sonia Herrrera

Quatre sessions per reflexionar 
sobre la realitat social –global 
i local– en la que ens trobem 
immersos des d’una perspectiva 
interseccional i interdisciplinària. 
Amb una mirada crítica i alhora 
constructiva i posant la cura i la 
nostra vulnerabilitat intrínseca 
com a éssers humans al centre, 

parlarem de violència, de crisi i 
de com afecten les nostres for-
mes de vida a les persones que 
més pateixen, fent propostes per 
al futur post COVID.

Presencial 

Dissabte de 10 a 13 h 

Preu:  
60 € / matrícula ordinària 
50 € / persones en atur, 

estudiants i donants CJ 

23 d’octubre. I després 
del shock pandèmic, què? 
Oscar Mateos

11 de desembre. Fiscalitat 
i desigualtat: el debat 
dels impostos en el 
context postpandèmic. 
Xavier Casanovas 

19 de febrer. Apunts per a 
una nova generació de drets 
humans. Josetxo Ordóñez

30 d’abril. Com es posa en 
pràctica la revolució de les 
cures? Paula Santos

4 Els dissabtes teològics

Coordinació: Tere Iribarren

Quatre matins de dissabte per fer 
aturada i aprofundir en qüestions 
teològiques rellevants, connec-
tades amb la vida i des de la 
perspectiva dels «últims».

Presencial 

Dissabte de 10 a 13 h

Preu:  
60 € / matrícula ordinària 
50 € / persones en atur, 
estudiants, donants CJ i 
subscriptors de Selecciones 
de Teología: 50 € 

20 de novembre. Entre 
el Tabor i el Calvari. Una 
espiritualitat encarnada. 
Jesús Martínez Gordo

22 de gener. Pregària i 
psicoanàlisi: pregària en 
temps de pandèmia? 
Víctor Hernández 

19 de març. Marc evangelista, 
fill adoptiu de Pau apòstol? 
Mar Pérez

21 de maig. Antropologia 
i transhumanisme. 
L'autocreació artificial 
dels «éssers humans». 
M. Luisa Morales
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5 Com preguen les 
religions? Una aproximació 
a les formes de relacionar-
se amb Déu 

Coordinació: Alicia Guidonet

Podem relacionar-nos amb la di-
vinitat, o, en tot cas, amb allò que 
ens transcendeix? Com fer-ho, 
amb quines eines i disposició? Al 
llarg de la història de la Huma-
nitat, les diferents tradicions 
religioses han donat forma a 
aquest desig. 

Presencial 

Dijous de 19 a 20.30 h

Curs sencer (6 sessions) 
55 € / matrícula ordinària 
45 € / persones en atur, 
estudiants i donants CJ

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

Coorganitzat amb l’Espai 
Interreligiós de la Fundació 
Migra Studium 

20 de gener. La pregària, 
un anhel comú a totes les  
tradicions. Xavier Melloni

27 de gener. L’oració feta vida. 
Fatima Ahmed i M. Carmen 
de la Fuente

3 de febrer. El silenci com a 
trobada. Silvia Palau i Teresa 
Rofes

10 de febrer. L’oració en 
la celebració: la Pasqua. 
M. Claustre Solé i Stephen 
Berkowitz 

17 de febrer. Trobada 
interreligiosa i oració. 
Jesús Sans i Marta Matarín

24 de febrer. Dansa, diàleg 
amb la divinitat. M. Victòria 
Hernández i Chiara Salvati
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SEMINARIS

1 Relectures teològiques 
d'autors del nostre temps: 
Raïssa Maritain i Michel 
del Castillo

Josep M. Margenat 

A partir de les aproximacions 
biogràfiques a Raïssa Maritain 
(Rostov sobre el Don, 1883 – 
París, 1960) i a Michel Janicot del 

Castillo (Madrid 1933) seguirem 
indagant sobre l’existència 
creient com a categoria per a 
interpretar la fe d’homes i dones 
en temps de foscor. 

Presencial, 6 sessions

Dilluns 18, 25 d'octubre i 
8, 15, 22, 29 de novembre, 
de 19 a 20.30 h

2 Una lectura 
psicoanalítica dels relats 
evangèlics

Víctor Hernández

Aquest seminari se centra en una 
sèrie de relats dels evangelis 
canònics. És una lectura arris-
cada, respectuosa amb el text 
evangèlic, però que no es fa en 

clau dogmàtica o moral, sinó des 
de la mirada de la psicoanàlisi, 
és a dir, des de l’impuls del desig 
inconscient. 

Presencial, 6 sessions

Dilluns 18, 25 d’octubre i 
8, 15, 22, 29 de novembre 
de 19 a 20.30 h

3 L'eliminació dels abusos 
sexuals: una prioritat

Sandra Racionero-Plaza

La Companyia de Jesús, en les 
seves preferències apostòliques 
(2019-2029), destaca el compro-
mís per a l’eradicació dels abusos 

dintre i fora de l’Església. Aquest 
seminari vol formar, precisament, 
en les evidències científiques in-
ternacionals sobre com prevenir i 
respondre als abusos sexuals. 

Presencial, 4 sessions

Dilluns 18, 25 d’octubre i 8, 15 

de novembre de 19 a 20.30 h 

4 Escoltar els profetes, 
avui

José Manuel Andueza

Breu introducció als profetes, a 
través de la lectura i anàlisi de sis 
textos de diferents profetes. Es 
treballarà el vincle entre aquests 

profetes i Jesús per a veure que 
ens diuen avui a nosaltres.  

Presencial, 6 sessions

Dimarts 26 d’octubre i 2, 
9, 16, 23, 30 de novembre 
de 19 a 20.30 h
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5 Ateus i creients. Què 
diem quan diem «Déu»

Jesús Martínez Gordo

Paolo Flores d’Arcais (1944) reco-
neix el compromís dels cristians 
a favor de la justícia, sobretot, 
els darrers decennis. Aquest 
compromís, diu l’autor, contrasta 
amb el desencís que viuen quan 
se’ls demana que donin raó de 

la seva fe en l’existència de Déu. 
El seminari seguirà el llibre del 
professor: Ateos y creyentes. Qué 
decimos cuando decimos ‘Dios’ 
(PPC, 2019).

En línia,  4 sessions

Dilluns 8, 15, 22 i 29 de 
novembre de 19 a 20.30 h

En castellà

6 Populismes i catolicisme 
a Espanya 

Xavier Alonso

En el seminari coneixerem com 
es defineix el populisme, quines 
són les postures dels partits 
polítics sobre algunes qüestions 
de l’actualitat política relacio-
nades amb l’Església i la moral 

catòliques. La finalitat última és 
ressaltar la diferència entre el 
catolicisme com a experiència de 
seguiment de Jesús i el catolicis-
me com a relat polític.

Presencial ,  4 sessions

Divendres 17 de desembre, 
de 18 a 20 h i dissabte 18 de 
desembre de 10 a 14 h 

7 Les cantates de Bach i 
els últims i els primers dies 
de Jesús a l’Evangeli de 
Lluc 

Francesc Riera i Francesc Roma

J.S. Bach és inexhaurible, una 
font que sempre raja. Aquest 
curs fem una nova proposta de 
pregària i contemplació. Contem-

plarem els textos de l’evangeli 
de Lluc sobre els últims i els 
primers dies de Jesús. Bach ens 
sortirà a l’encontre amb el seu 
missatge estètic, religiós i de fe.

Presencial,  6 sessions

Dilluns 17, 31 de gener, 14, 
28 de febrer i 14, 28 de març 
de 19 a 20.30 h

8 La pietat cristiana, avui

Josep Cobo

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

a Déu per Déu? Per respondre 
seguirem les tesis defensades al 
llibre Incapaces de Dios (es pot 
comprar a Cristianisme i Justícia, 
preu: 18 €)

Presencial,  6 sessions 

Dilluns 24, 31 de gener 
i 7, 14, 21 i 28 de febrer 
de 19 a 20.30 h
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9 Algunes claus 
espirituals per a decidir 
bé, avui 

Laura Rius 

El seminari presenta els trets 
socioculturals contemporanis 
que estan debilitant la capacitat 
humana de decidir, posa de re-
lleu el paper transformador que 
les decisions tenen en l'itinerari 

vital de tot ésser humà i es centra 
en el procés ignasià per a fer una 
bona elecció. La metodologia, 
participativa, propiciarà el discer-
niment i maduració dels criteris 
clau en tot context d’elecció.

Presencial ,  4 sessions

Dimarts 1, 8, 15, 22 de febrer 
de 19 a 20.30 h

10 La institucionalització 
de les necessitats de la 
persona en el segle xxi 

Institut Emmanuel Mounier de 
Catalunya

Proposem estudiar la textura 
institucional de l’ésser humà, des 
de la perspectiva comunitària: és 
a dir, la institucionalització de la 

persona humana, i el seu creixe-
ment o desenvolupament «en» i 
«des» de l’entorn del món i que 
no qüestioni la seva condició 
infinita-finita o encarnada. 

Presencial,  4 sessions

Dijous 3, 10, 17 i 24 de febrer 
de 19 a 20.30 h

11 Mort, felicitat i 
tecnologia al segle xxi 

Oriol Quintana 

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

tianisme actual? És veritablement 
capaç d’oferir una alternativa? 
Un curs destinat a promoure la 
reflexió al voltant de com autors 
contemporanis han analitzat els 
vells problemes filosòfics. 

En línia,  6 sessions

Dijous 10, 17, 24 de febrer i  
3, 10, 17 de març, de 19.30 a 
20.30 h. En castellà 

12 La Fratelli Tutti des 
d'una mirada social

Santi Torres, M. Carmen de la 
Fuente, Pepe Laguna, Joan 
Carrera, Oriol Prado (coord)

En aquest seminari ens acos-
tarem a la darrera encíclica del 
papa Francesc, Fratelli Tutti, des 
de diferents àmbits socials com 
són les migracions, l'ecologia, la 

política i les cures, acostant-nos 
no només a la literalitat del text, 
sinó a les finestres de possibili-
tat que obre com a full de ruta i 
també a les seves mancances o 
camps per explorar. 

Presencial,  4 sessions

Dijous 3, 10, 17, 24 de març 
de 19 a 20.30 h
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13 Eutanàsia, qüestions 
ètiques al voltant del final 
de la vida

Maria Luisa Morales

La llei de l’eutanàsia recentment 
aprovada al Congreso amplia els 
requisits per a sol·licitar ajuda a 
morir. Espanya és un dels pocs 
països del món on l’eutanàsia 
és legal. És això necessari en 
una societat com la nostra? És 

un deure prioritari proporcionar 
unes cures pal·liatives que arribin 
a tothom? Farem un recorregut 
històric per analitzar com la cul-
tura occidental ha gestionat els 
seus deures amb la vida. 

Presencial,  6 sessions

Dijous 3, 10, 17, 24, 31 de 
març i 7 d’abril de 19 a 
20.30 h

14 Espiritualitat i 
compromís social

M. Carmen de la Fuente, 
Santi Torres i Pau Vidal

Entre una espiritualitat només 
evasiva i un compromís social 
només voluntarista, reflexiona-
rem sobre la possibilitat de retro-
bar una espiritualitat que ajudi a 
viure els temps que corren d’una 
manera solidària i compromesa. 

Anirem a les fonts, escoltarem 
que diuen alguns mestres, 
intentarem entre tots construir 
un relat... Taller-seminari del 
qual cadascú en pugui treure 
conclusions que li serveixin per a 
la seva vida de cada dia. 

Presencial ,  4 sessions

Dilluns 14, 21, 28 de març i  
4 d'abril de 19 a 20.30h

15 John Henry Newman: 
la llum de la consciència

Enric Vilà

En moments de crisi, revisions de 
vida personals, situacions al límit 
i decisions difícils, la veu de la 
consciència formada és deter-
minant. Canonitzat el 2019, sant 
John Henry Newman (1801-1890) 

és el teòleg més citat al Concili 
Vaticà II i mestre de la cons-
ciència. El seminari presenta la 
seva vida i obra. Descobrirem un 
cristià fascinant que ens parla al 
cor: una llum imprescindible. 

Presencial ,  4 sessions

Dimarts 19, 26 d'abril i  
3, 10 de maig de 19 a 20.30 h

16 Relacions 
internacionals: claus per 
comprendre la realitat 
i no perdre l'esperança

Alfons Calderon

L'objectiu és proporcionar una 
visió ampla que permeti encaixar 
les peces del puzle geopolític 

quan llegim notícies. Sovint 
mostren esdeveniments puntuals 
amb càrrega emocional negativa. 
I intentarem aixecar la vista per 
albirar horitzons d'esperança. 

Presencial,  3 sessions

Dijous 21, 28 d'abril i  
5 de maig de 19 a 20.30 h
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17 Nietzsche i 
el cristianisme

Josep Cobo

El pensament de Nietzsche 
constitueix encara una seriosa 
objecció a la fe. De fet, difícil-
ment caurem en el compte de 
l’escàndol de la confessió creient 

si, d’entrada, no li donem la raó 
a Nietzsche. El seminari pretén 
respondre a les seves tesis prin-
cipals des d’una òptica creient. 

Presencial,  6 sessions

Dilluns 25 d'abril i 2, 9, 16, 23 i 
30 de maig de 19 a 20.30 h

ALTRES ACTIVITATS

1. Grup de lectura

Coordinació: Anna Barba i 
Pau Cuadern 

Segona edició del grup de lectu-
ra, 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. 

Comptarem amb persones exter-
nes al grup que ens acompanya-
ran en cada sessió.

Presencial

Dijous, de 19 a 20.30 h 

Si vols formar-ne part escriu 
a: gruplectura@fespinal.com

16 de setembre. Escrits sobre 
la guerra, de Simone Weil, 
amb Pau Matheu

18 de novembre. Los niños 
perdidos (un ensayo en 
cuarenta preguntas), de 
Valeria Luiselli, amb Anna 
Barba

20 de gener. Desconeguts a 
la porta de casa, de Zygmunt 
Bauman, amb M. Carmen de 
la Fuente 

10 de març. Teología en las 
periferias, de Pepa Torres, 
amb l'autora

12 de maig. No-res, de Janne 
Teller

14 de juliol. Europa ante el 
espejo, de Josep Fontana, amb 
Xavier Domènech
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2. Xerrada: Què vol dir 
viure a la ignasiana?

Adolfo Chércoles 

Després de 500 anys de la 
conversió de sant Ignasi, com 
viure la seva espiritualitat? 
Una espiritualitat que se sosté 
en un Déu que habita i treballa 
en totes les criatures i en tot el 
que ens esdevé. Una espirituali-
tat que ens impulsa a viure des 
d’un profund sentiment d’agraï-
ment per tots els dons rebuts, 
ens fa conscients de les nostres 

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

Presencial

Dissabte 12 de març  
de 10 a 13.30 h

Entrada lliure. Aportació 
voluntària. Cal inscripció 
prèvia

3. Cicle de conferències. 
Els dilluns dels Drets 
Humans

Des de fa més de vint anys 
Justícia i Pau, Cristianisme i 
Justícia, Mans Unides, Càritas i el 
Grup de Juristes Roda Ventura 
organitzem un cicle permanent 
de conferències sobre aquelles 
problemàtiques que comporten 
vulneracions o dificultats per als 
Drets Humans arreu del món.

Presencial

Sessions a les 19 h 

Entrada gratuïta amb 
inscripció prèvia

Més informació a:  
www.cristianismeijusticia.net  
www.justiciaipau.org

Retransmissió en directe a:  
www.cristianismeijusticia.net/
directe

4 d’octubre. Dret a 
l'alimentació sostenible

8 de novembre. Cinc anys de 
l'acord de pau a Colòmbia

13 de desembre. Com 
s’apliquen els drets humans a 
les polítiques públiques?

10 de gener. Drets de la gent 
gran

7 de febrer. Migracions i 
discurs d'odi

7 de març. Salut mental i joves 
en època postpandèmica

4 d’abril. Dret a respirar

9 de maig. Socialització de les 
cures

(Els títols de les sessions són provisionals)
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AULA VIRTUAL

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

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

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

1 Els pobres en la 
teologia i l’espiritualitat 
cristianes

José I. González Faus 

Rellegirem amb l’autor diver-
sos textos del llibre Vicarios de 
Cristo: los pobres, antologia de 

textos del segle i fins a finals de 
segle xx. 

6 sessions

Data d’inici: 26 d’octubre

Preu del llibre Vicarios 
de Cristo: 12 € (inclou les 
despeses d’enviament)

2 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.

7 sessions

Data d’inici: 26 d’octubre

Preu del llibre Déu sense 
Déu: 17 € (inclou les 
despeses d’enviament, 
disponible en català i en 
castellà)

3 Crisi de cures i 
construcció de la 
cuidadania 

Sonia Herrera i Pepe Laguna 

Si alguna cosa ha evidenciat la 
crisi sanitària de la COVID-19 és 
que darrere s'amagava una crisi 
de cures de dimensions estra-
tosfèriques. En un sistema que 
ha prioritzat l'individualisme com 
a forma idònia de vida, que no té 

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

6 sessions 

Dates d’inici: 26 d'octubre i 
15 de febrer



15

4 Introducció a l’islam 

Jordi López Camps i 
Jaume Flaquer

Conèixer l’islam és indispensable 
per entendre una bona part de 
l’actualitat informativa i per inter-
pretar grans episodis de la histò-
ria de la humanitat dels darrers 
segles. Presentarem els «pilars» 

d’aquesta religió a més d’alguns 
apunts per al diàleg interreligiós, 
la convivència i la gestió pública 
de la pluralitat religiosa. 

8 sessions

Dates d’inici: 26 d’octubre i 
15 de febrer

5 El pelegrí Ignasi: una 
inspiració per al nostre 
pelegrinatge vital

Carles Marcet 

Treballarem a partir de la lectura 
de l’Autobiografia de Sant Ignasi, 
on ell mateix es qualifica de «pe-
legrí», amb l’objectiu de fer també 
una lectura de la pròpia biografia, 

del nostre propi pelegrinatge. Qui 
sap si, com ell, som capaços de 
percebre que «Déu ens ha anat 
conduint com un mestre d’escola 
condueix un nen».

6 sessions

Dates d’inici: 26 d’octubre i 
15 de febrer

6 Introducció a la teologia 
feminista. Mirades de 
dones creients 

Amparo Navarro i Silvia Martínez 
Cano

Descobrirem que és la Teologia 
feminista i quines implicacions té 
en compte la categoria sociològi-
ca de gènere a l’hora de pensar, 
expressar i compartir l’experiència 
de Déu. Ens endinsem també 

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

6 sessions

Dates d’inici: 26 d’octubre i 
15 de febrer 

7 La noviolència. 
Una proposta bíblica de 
resolució de conflictes per 
al moment actual 

Joan Morera 

L’experiència del poble d’Israel 
és relatada a través de fragments 
i llenguatges a vegades molt 
violents. És aquest l’estil del Déu 

que els impulsava? D’altra banda 
Jesús és testimoni d’una resposta 
al mal, donant la seva vida a la 
creu… En aquest curs aprofundi-
rem alguns textos bíblics, interro-
gant-nos sobre aquesta clau de 
fons: és Déu violent o noviolent?

6 sessions

Data d’inici: 15 de febrer
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8 Una teologia 
agenollada i indignada.  
Al servei de la fe  
i la justícia 

F. Javier Vitoria 

La justícia és un tema teològic per 
a la fe cristiana. No obstant això, 
el cristianisme viscut ha deixat de 
costat o ha arribat massa tard a 
la qüestió de la justícia. En aquest 
curs es tracta de mostrar com 
hauria de 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. Treballarem textos 
del llibre Una teologia agenollada 
i indignada. 

6 sessions

Data d’inici: 15 de febrer 

Preu llibre Una teologia 
agenollada i indignada: 
15 € (inclou les despeses 
d’enviament, disponible en 
català i en castellà)

9 Incapaços de Déu 

Josep Cobo 

És encara possible confessar 
que Jesús és Déu en persona i 
no només un home de Déu? És 
que potser no estem obligats a 
admetre que el llenguatge de la 
fe és un llenguatge que pertany 
a altres temps i que, per tant, 
ja no ens serveix per expressar 
la nostra inquietud espiritual? 
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, cer-
tament, 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: 15 de febrer

Preu llibre Incapaces de Dios: 
18 € (inclou les despeses 
d’enviament)

10. Aprendre a conviure 
en una societat plural 

Silvia Arribas, Josep Buades, 
Alícia Guidonet, Amparo Navarro, 
Macarena Úbeda 

Aquest curs surt del treball que 
duen a terme les diferents enti-
tats del sector social del Servei 
Jesuïta a Migrants en matèria 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: 15 de febrer 
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EXERCICIS EN LA VIDA 
QUOTIDIANA

Coordinació Jaume Casassas, 
Alicia Guidonet i David Guindulain

Els Exercicis Espirituals a la vida 
quotidiana van dirigits a qual-
sevol persona que es pregunti 
honestament què vol Déu de la 
seva vida i quin és el seu camí 
de felicitat. Hi ha moments en 
els quals hom sent la neces-
sitat d’aturar-se per rellegir la 
pròpia vida, redreçar opcions poc 
encertades i descobrir cap a on 
enfocar el futur. Els Exercicis són 
una pedagogia per fer aquest 
aprenentatge amb el mestratge 
de l’Esperit de Jesús, enmig de la 

vida quotidiana. 

Acompanyament personal

A cada persona que fa els Exerci-
cis se li proposa un acompanya-
ment setmanal personalitzat. En 
l’entrevista setmanal, l’acompa-
nyant adapta les orientacions 
generals, qui fa els Exercicis li 
comunica com li va i junts veuen 
quin profit se’n treu. 

Pregària diària

Es donaran una sèrie d’Exercicis 
per fer a casa cada setmana 
(pregàries, orientacions, lectures 
breus o d’altres). Convé dedi-
car-hi una hora al dia. 

Tres recessos durant l’any

Durant tres moments del procés 
es participa en un cap de setma-
na de recés amb les altres perso-
nes que també fan els Exercicis 
en la vida quotidiana. Aquests 
dies són una escola de pregària 
per fer millor els Exercicis. [Degut 
a la situació sanitària i de pandè-
mia que vivim aquestes dates es 
poden veure afectades]

1r recés: 1 - 3 d’octubre  
La Cova de Sant Ignasi 
(Manresa)

2n recés: 14 - 16 de gener  
La Cova de Sant Ignasi 
(Manresa)

3r recés: 29 d'abril - 1 de maig 
La Cova de Sant Ignasi 
(Manresa)

Més informació i 
inscripcions:  
www.cristianismeijusticia.
net/exercicis-vida-
quotidiana
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Seminaris de treball acadèmic sobre qüestions de teologia fonamen-
tal. La participació en aquesta activitat requereix una formació prèvia 
de nivell universitari en teologia, filosofia o humanitats. 

Més informació i matrícules: www.cristianismeijusticia.net/teologia 
o escriviu a: cursos@fespinal.com

1 Interpretació de 
l’evangeli de Marc avui

Xavier Alegre 

En aquest curs emprarem els 
mètodes actuals d’interpretació 
de la Bíblia i ens faran adonar 
del salt interpretatiu respecte a 
la forma com es llegia abans del 

Concili Vaticà II. Veurem també 
com amb aquesta nova lectura 
s’han redibuixat molts continguts 
de la fe cristiana que eren lloc 
comú en el pre-Concili. 

Preu: 355 €  
Dijous del 7 d'octubre al 3 de 
febrer, de 9.30 a 11.30 h

2 Mística i psicoanàlisi

Víctor Hernández 

Seminari dedicat al plantejament 
de la relació entre l'experièn-
cia mística i l'aportació de la 
psicoanàlisi: com la psicoanàlisi 
il·lumina i aporta una mirada críti-
ca a les experiències espirituals.  

Seguirem el llibre de Carlos 
Domínguez Morano, Mística y 
psicoanálisis (Trotta, 2020). 

Preu: 177 €  
Dijous del 7 d'octubre al 
25 de novembre, de 11.45 a 
13.45 h

3 Ciutadans i pelegrins. 
Teologia política europea 
entre 1918 i 1939 

Josep M. Margenat

La teologia política com a inte-
grant d'una Teologia fonamental 
catòlica és la reflexió crítica so-
bre el paper exercit per l'Esglé-
sia, conscient o inconscientment, 
en la societat i en la relació amb 

el cos polític. Durant els vint anys 
de l'Europa d'entreguerres es van 
construir i debatre els models 
de relació que van marcar tot el 
segle xx. 

Preu: 177 €  
Dijous del 2 de desembre 
al 10 de febrer, de 11.45 a 
13.45 h

FORMACIÓ PERMANENT 
EN TEOLOGIA FONAMENTAL



19

4 Lectura de Rumi i 
Al-Hallay 

Xavier Melloni 

El seminari està dedicat al co-
neixement de dos grans místics 
perses sufís, Rumi (1207-1272) i 
Al-Hallay (858-922) que represen-

ten, el primer la via de l’amor i el 
segon la via del «jo sóc». Treba-
llarem a partir de la lectura d’una 
selecció dels seus textos.

Preu: 355 €  
Dilluns del 14 de febrer al 
13 de juny, de 11.45 a 13.45 h

5 El pròleg de l'evangeli 
de Joan 

Oriol Tuñí 

Seminari dedicat a l’estudi de 
la funció hermenèutica del 
pròleg joanic per a la lectura de 
l'Evangeli. La lectura de l'obra 
com un tot literari i l’acceptació 

del rerefons jueu ha conduït a 
una valoració del pròleg que ens 
han de portar a una definició més 
precisa del seu gènere literari i 
de la seva funció introductòria.

Preu: 177 €  
Dijous del 17 de febrer al 
7 d’abril, de 9.30 a 11.30

6 Buscar Déu en societats 
modernes 

Josep F. Mària

Els alumnes i el professor busca-
rem donar raó de la fe en socie-
tats modernes («occidentals»). 
Ens ajudaran a la tasca textos de 
diversos teòlegs, i també textos 

del professor, particularment 
Cap al cor del món (Claret, 2016) 
i Signes d’una presència. Mística 
diària (Claret, 2019). 

Preu: 177 €  
Dijous del 31 de març al 
26 de maig, de 9.30 a 11.30 h
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Una proposta de Cristianisme i Justícia per adaptar l'oferta formativa 
a les vostres necessitats específiques, ja sigui en format presencial 
o format online. Especialment dirigit a grups, escoles, formació de 
professors, equips de voluntaris, entitats i parròquies. 

Més informació i peticions a: cursos@fespinal.com 

Una fiscalitat justa per a 
un món més just

Davant la situació actual, urgeix 
la proposta d’adaptar el nostre 
sistema fiscal per fer-lo més 
equitatiu. Només ens en sortirem 
si hi ha una distribució real de 
recursos, i això passa per la fisca-
litat. Coordinació: Xavi Casanovas 

Hostilitat o hospitalitat?

Ens cal un discurs realista sobre 
el que suposa viure l’hospitalitat 
avui a casa nostra, als nos-
tres barris i ciutats. Ens hi va la 
convivència. Coordinació: M. del 
Carmen de la Fuente

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

Oferirem una panoràmica de la 
situació de les dones al món i 
revisarem quin paper juga i pot 
jugar el cristianisme en la lluita 
per la igualtat. Coordinació: Sonia 
Herrera  

Viure amb menys per a 
viure millor 

A partir del quadern n. 214 
s’intenta esbrinar què tenen en 
comú les propostes d’alterna-
tives socials i econòmiques de 
caràcter ecològic i «decreixen-
tista» que qüestionen el sistema 
capitalista actual. També que 
entenem per ecologia integral a 
la llum de l’encíclica Laudato si’. 
Coordinació: Joan Carrera 

Entendre i comprendre 
l’islam

L’Islam és una religió molt pre-
sent en la nostra societat però no 
del tot coneguda. Aquest taller 
ofereix la possibilitat de formació 
per conèixer, entendre i com-
prendre la realitat dels musul-
mans a Catalunya.  
Coordinació: Jordi López Camps

Drets humans, encara?

En la situació actual podem par-
lar encara de Drets humans uni-
versals? Com fer-ho? A partir del 
quadern n. 222 us proposem una 
reflexió sobre aquesta qüestió. 
Coordinació: Josetxo Ordóñez

XERRADES I TALLERS 
ITINERANTS
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AMB ALTRES ENTITATS

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

Curs d’Immersió Ignasiana 

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

Edició castellana: del 3 de 
novembre al 20 de desembre. 
Carles Marcet sj i equip

Edició anglesa: del 24 d’abril al 4 
de juny. Joaqui Salord sj i equip

Simposi Internacional 
sobre els Exercicis 
Espirituals 2022 

500 anys després de l'experièn-
cia que va conduir a Sant Ignasi 
de Loiola a començar a escriure 
els Exercicis Espirituals a Man-
resa, el Centre Internacional d'Es-
piritualitat de la Cova vol prendre 
el pols a l'actualitat d'aquest 
petit llibre per redescobrir com 

segueix encaminant a Déu a 
qui el posa en pràctica. Amb el 
títol «Mistagogies dels Exercicis 
Espirituals 500 anys després», el 
Simposi vol considerar i compar-
tir com els Exercicis segueixen 
vigents en el món contemporani 
des de diferents llocs de referèn-
cia humans i espirituals. 

Del 12 al  18 de juny

Idioma: Castellà i anglès

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

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

Ahmed, Fatima. Presidenta 
Associació Intercultural Diàlegs 
de Dones.

Alegre, Xavier, sj. Biblista.

Alonso, Xavier. Doctor en Migra-
cions Internacionals i Cooperació 
al Desenvolupament. 

Andueza, José Manuel. Llicenciat 
en Teologia. Responsable de 
l’Àrea teològica de CJ.

Aran, Eloi. Cap d'àrea pastoral i 
sòcio-educativa de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya.

Arribas, Silvia. Red Íncola (Valla-
dolid).

Barba, Anna. Graduada en Filolo-
gies Romàniques i Hispàniques.

Berkowitz, Stephen. Rabí. Res-
ponsable de la comunitat jueva 
Atid de Catalunya.

Buades, Josep, sj. Llicenciat en 
Dret i Teologia.

Busquets, Salvador. Economista. 
Director de Càritas Barcelona.

Calderon, Alfons. Llicenciat en 
Administració i Direcció d'empre-
ses. Àrea social de CJ.

Carrera, Joan, sj. Doctor en Teo-
logia moral. Àrea social de CJ.

Casanovas, Xavier. Llicenciat en 
Matemàtiques. Càtedra d’Ètica i 
Pensament Cristià (IQS).

Casassas, Jaume. Càritas Barce-
lona. Àrea d’espiritualitat CJ.

Chércoles, Adolfo, sj. Especialista 
en espiritualitat ignasiana.

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

Cuadern, Pau. Graduat en Filo-
sofia, Política i Economía a la UPF.

De la Fuente, M. Carmen. Sociò-
loga. Directora de la Fundació 
Migra Studium. 

Esquirol, Josep Ma. Filòsof, assa-
gista i catedràtic de filosofia de la 
Universitat de Barcelona.

Flaquer, Jaume, sj. Doctor en 
estudis islàmics. Àrea teològica 
de CJ.

García, José I., sj. Teòleg i econo-
mista. Director de CJ.

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

Guidonet, Alicia. Antropòloga. Es-
pai Interreligiós Fundació Migra 
Studium. 

Guindulain, David, sj. Teòleg. 
Cova de Manresa.

Hernández, M. Victoria. Màster en 
Mística i Ciències Humanes. 

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

Herrera, Sonia. Doctora en comu-
nicació audiovisual. Responsable 
Àrea social de CJ.

Iribarren, Tere, rscj. Llicenciada 
en Filosofia i Teologia. Àrea teo-
lògica de CJ.

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

López, Julia. Catedràtica de Dret 
del Treball (UPF).

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

Marcet, Carles, sj. Llicenciat en 
Història i Teologia. Àrea d’Espiri-
tualitat - EIDES de CJ.

Margenat, Josep M., sj. Doctor en 
Història i Llicenciat en Teologia.

Mària, Josep F., sj. Doctor en 
Economia i teòleg.
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Martínez Cano, Silvia. Doctora en 
Educació Artística i Llicenciada 
en Teologia Fonamental.

Martínez Gordo, Jesús. Doctor en 
teologia. Àrea toelògica de CJ. 

Matarin, Marta. Membre de la 
comunitat Brahma Kumaris.

Mateos, Oscar. Professor de Re-
lacions Internacionals. URL. 

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

Menacho, Joaquín. Doctor en 
Enginyeria Química. Professor a 
l’IQS. Àrea teològica de CJ.

Miranda, Patricia. Enginyera 
Tècnica Agrícola (INEA). Granja 
escuela Cortas de Blas. 

Morales, Mª Luisa. Doctora en 
Teologia. Màster en Bioètica. 
Àrea teològica de CJ.

Morera, Joan, sj. Llicenciat en 
Teologia bíblica. 

Navarro, Amparo. Coordinadora 
Espai interreligiós SJM - Centre 
Arrupe València.

Ordóñez, Josetxo. Advocat de la 
Fundació Migra Studium. Àrea 
social de CJ.

Palau, Silvia. Historiadora de l'art, 
professora de ioga i bodhisattva.

Pérez, Mar. Doctora en Sagrada 
Escriptura.

Porcel, Minerva. Directora de 
Pedagogia i Innovació. Jesuïtes 
Educació. 

Prado, Oriol. Enginyer agrònom. 
Àrea social de CJ.

Prats, Montse. rscj. Treballadora 
social. Missió Església Catòlica 
d’Oujda (Marroc).

Puig, Llorenç, sj. Llicenciat en 
Teologia.

Quintana, Oriol. Doctor en Hu-
manitats (UPF). Càtedra d’Ètica i 
Pensament cristià (IQS).

Racionero-Plaza, Sandra. Doctora 
en Psicologia. Àrea EIDES de CJ.

Rambla, Josep M., sj. Teòleg 
i especialista en espiritualitat 
ignasiana. 

Riera, Francesc, sj. Llicenciat en 
Filosofia i lletres i en Teologia. 

Rius, Laura. Llicenciada en Filo-
sofia i en CC. Religioses.

Rofes, Teresa. Carmelita descal-
ça en experiència eremítica.

Roma, Francesc sj. Pedagog i 
melòman. 

Salvati, Chiara. Psicòloga i sociò-
loga, professora de dansa sufí.

Sans, Jesús, ocd. Fundador del 
Grup del Carmel Ecumènic i 
Interreligiós de Badalona.

Santos, Paula. Diplomada en 
desenvolupament i interacció 
social.

Solé, M. Claustre. Doctora en 
Teologia. Facultat de Teologia de 
Catalunya.

Sols, Luis. Professor d’Història. 
Àrea social de CJ.

Torres, Santi. Llicenciat en Psico-
logia, CC. Religioses i Teologia. 
Director adjunt de CJ.

Tuñí, Oriol, sj. Biblista.

Úbeda, Macarena. Coordinadora 
de Área de acogida. Pueblos 
Unidos (Madrid).

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

Vilà, Enric. Llicenciat en Teologia 
i en Ciències empresarials.

Vitoria, Javier F. Doctor en Teolo-
gia. Àrea teològica de CJ.



Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia 
Fundació Lluís Espinal 
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08010 Barcelona 
Tel. 93 317 23 38 

cursos@fespinal.com 
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Horari de secretaria 
Matins, de 9 a 13 h 

de dilluns a divendres 
Tardes, de 16.30 a 19 h 
dilluns, dimarts i dijous


