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Cursos i seminaris

Inscripció als cursos i seminaris

Les activitats de formació del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia es fan al 
c/ Roger de Llúria, 13 (Barcelona).

Preu de la matrícula per a cada curs o seminari, segons el nombre de ses-
sions:
• 6 sessions: 45 € / 35 € persones en atur i estudiants
• 4 sessions: 35 € / 25 € persones en atur i estudiants
En el cas dels cursos de dissabte matí, CARS i CIT, el preu s’indica en la des-
cripció.

Com matricular-se. Tres opcions:
• A través de la web: www.cristianismeijusticia.net/cursos-i-seminaris.
• Per telèfon durant les hores de secretaria.
• Presencialment, a la secretaria de Cristianisme i Justícia.

Molt important. En qualsevol dels casos, la persona no estarà matriculada fins  
que, una vegada formalitzada la inscripció, no hagi efectuat el pagament:
• Per transferència bancària al compte IBAN: 

ES08 2100 3205 1522 0043 3925 (cal indicar nom, cognoms i curs).
• En efectiu, a la secretaria del Centre.

Les places dels seminaris són limitades. Per tant, cal formalitzar la matrícu la per  
endavant. No es deixarà d’admetre a ningú per motius econòmics. La in-
formació actualitzada sobre els cursos i seminaris (canvis, cursos complets, 
cancel·lacions, etc.) l’anireu trobant al nostre web. 

Alguns dels cursos i seminaris seran reconeguts com a crèdits de lliure elec-
ció per als estudiants matriculats a l’ISCREB.

Coordinació. Tere Iribarren, rscj. i Helena Martí (cursos@fespinal.com)

El curs dels dijous: L’era del desànim

CURSOS 

Al segle passat hi havia qui parlava 
de l’”època de l’anhel” (A. Köstler). 
Aquelles promeses van quedar en 
no-res. Va venir una època marcada 
per la corrupció incessant; per un 
continent europeu atrinxerat i poruc 
que ha convertit el Mediterrani en 
un immens cementiri; per guerres 
inacabables amb milions de refu-
giats i desplaçats; pel predomini de 
la ideologia del “no hi ha res a fer”.
Davant un panorama com aquest, 
seria fàcil caure en el pessimis-

me o les falses promeses. Ens toca 
d’intentar dur a terme una anàlisi 
rigorosa dels fets i les seves cau-
ses, mantenint alhora la seguretat  
que el dolor no equival a manca 
d’esperança. Dolor i esperança són 
els eixos que marcaran les xerrades 
d’aquest curs
• Coordinat per Tere Iribarren, rscj. 
• Sessions en dijous, de 19 a 20.30 h

22 d’octubre. La corrupció dels valors: la llibertat contra la fraternitat i 
la igualtat. Begoña Román 
29 d’octubre. La globalització de la indiferència. Llorenç Puig 
5 de novembre. La societat sense Déu. Un estrany a casa nostra.  
Josep Otón
12 de novembre. La societat del rendiment: sota l’imperi del quantita-
tiu, la velocitat i la felicitat imposada. Pepa Torres 
19 de novembre. El Déu de Jesús i el déu del diner. José I. González Faus 
26 de novembre. La “societat del cansament”: de la por a l’enemic 
exterior a la rendició davant l’enemic interior. Joan Carrera

Fronteres contra els pobres: fronteres contra el Crist
Amb Mons. Santiago Agrelo, arquebisbe de Tànger

Dilluns 5 d’octubre, a les 19.30 h 
Església del Sagrat Cor - c/ Casp, 25 - 08010 Barcelona

Presentarem també les línies de reflexió i les novetats d’aquest nou curs. 
Retransmissió en directe a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe 

ACTE D’INAUGURACIÓ

Protecció de dades: La Fundació Lluís Espinal li comunica que les seves dades estan registrades a 
un fitxer de nom BDGACIJ, titularitat de la Fundació Lluís Espinal. Només es fan servir per a la gestió 
del servei que oferim i per mantenir-lo informat de les nostres activitats. Pot exercir els drets d’accés,  
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a c/Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona.

Edita: Cristianisme i Justícia - Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - 93 317 23 38
info@fespinal.com - www.cristianismeijusticia.com - Imprimeix: Ediciones Rondas, S.L.
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Amb la col·laboració de 



• Aquest curs està dirigit a joves professionals, responsables de pastoral, 
membres d’ONG, moviments socials o partits polítics, monitors d’educació 
en el lleure, educadors socials i mestres. 

• Límit d’inscripció: primera setmana d’octubre. Màxim 25 persones. Tots els 
candidats hauran de respondre a un qüestionari previ a l’acceptació del 
curs. Es donarà certificat d’assistència. No es deixarà d’admetre ningú per 
motius econòmics.

• 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. 

• Límit d’inscripció: primera setmana d’octubre. Màxim 25 persones. Tots els 
candidats hauran de respondre a un qüestionari previ a l’acceptació del 
curs. Es donarà certificat d’assistència. No es deixarà d’admetre ningú per 
motius econòmics.

Mòdul C. Actuar: alternatives i propostes
16 d’abril. Democràcia econòmica: cap a una alternativa al capitalisme. 
Toni Comín i Elvira Duran
21 de maig. Nous Moviments Socials (NMS), acció col·lectiva i partici-
pació sociopolítica. Jesús Sanz
11 de juny. Una paraula cristiana contra la injustícia. Julia López

Curs d’Iniciació Teològica (CIT): “Com creure avui”

En la seva quarta edició, aquest curs 
ofereix una síntesi dels fonaments 
de la fe cristiana des de la perspec-
tiva pròpia de Cristianisme i Justícia 
en un context de creixent secularit-
zació i pluralitat religiosa. 

• Coordinadors: Joaquín Menacho i 
Tere Iribarren

• Sessions en dissabte, de 10 a 14 h
• Matrícula ordinària: 120 € / Perso-

nes en atur i estudiants: 80 €

Part primera. Creure avui 
17 d’octubre. Creure en Déu en una societat agnòstica. Javier Vitoria
14 de novembre. Creure en l’Església, en Església, i fins i tot malgrat 
l’Església. José I. González Faus
12 de desembre. Creure avui en Crist enmig d’altres ofertes de salvació. 
Jaume Flaquer

Part tercera. Espiritualitat i compromís
16 d’abril. Principis cristians davant dels dilemes ètics. Joan Carrera
14 de maig. Conclusió: La justícia que brolla de la fe. Perspectiva teo-
lògica de Cristianisme i Justícia. Lucía Ramón

Part segona. Fonaments bíblics
16 de gener. L’Antic Testament: de la Paraula dictada a la Paraula 
historitzada. Joaquín Menacho
13 de febrer. Com llegir avui la Bíblia. Llorenç Puig
12 de març. Tornar al Jesús dels Evangelis. Xavier Alegre

Curs d’Anàlisi de la Realitat Social (CARS)

Tornem a oferir el CARS en el que és 
ja la seva sisena edició. Davant una 
realitat canviant, proposem de nou 
una metodologia que ajudi a pro-
porcionar eines per a interpretar el 
que està passant, que generi debat 
entre els participants, que permeti 
entreveure possibles alternatives en 
relació amb la situació actual.

• Coordinat per Luis Berrios i Elvira 
Duran

• Sessions en dissabte, de 10 a 14 h
• Matrícula ordinària: 120 € / Perso-

nes en atur i estudiants: 80 €

Mòdul A. Veure: anàlisi de la realitat social 
17 d’octubre. Introducció a l’anàlisi de la realitat social. Josep F. Mària
14 de novembre. Desigualtats socials. Una mirada a Catalunya i Espa-
nya. Salvador Busquets i Santi Torres
12 de desembre. Taula rodona. Els rostres de la injustícia (sanitat, 
immigració, educació i habitatge). Ponents per determinar

Mòdul B. Jutjar: buscant les claus de la situació actual
16 de gener. La gènesi del pensament únic. Luis Sols
13 de febrer. Governança mundial i agendes internacionals. Oscar Mateos
12 de març. Una lectura crítica al relat de la postmodernitat. Joan Carrera



SEMINARIS

Filosofia per a una vida pitjor. Desmuntant el mite de 
l’autorealització

Oriol Quintana
Una riuada de llibres d’autoajuda 
inunda les llibreries. Presenten una 
visió mutilada de l’existència i ofe-
reixen receptes fàcils i solucions 
fictícies a problemes existencials 
molt seriosos i profunds. No confor-
mes amb aquestes aproximacions, 
fixarem la nostra atenció en alguns 
dels grans mestres de la filosofia 
del segle xx: George Orwell, Émil 
Cioran, Martin Heidegger, Jean-Paul 

Sartre i Simone Weil. Ells, a partir 
d’una atenció rigorosa a la realitat 
de l’existència humana, ens oferiran 
eines per a poder fer front a l’actual 
desencantament vital. Serà una in-
vitació, des de la filosofia, a viure 
de manera conscient, responsable i 
feliç.
• Dimarts. 20 i 27 d’octubre, i 3, 10, 

17 i 24 de novembre.  
De 19 a 20.30 h

Lectura compartida del llibre Una teologia agenollada  
i indignada

Javier Vitoria
En aquest seminari es treballarà el 
llibre Una teologia agenollada i in-
dignada, que pretén sistematitzar i 
sintetitzar el treball de reflexió rea-
litzat durant més de trenta anys pel 
Centre d’Estudis Cristianisme i Jus-
tícia. 
L’objectiu és fer visible el vincle indis-
soluble entre la fe cristiana i la lluita 
per la justícia, i avançar així cap a un 
món més humà, més just, i cap a una 

església més al servei dels pobres. 
El llibre és el resultat modest, però 
convençut, d’una teologia indignada 
“por los llantos inaudibles de los que 
nada esperan ya de nadie”, i ageno-
llada davant la presència d’aquestes 
despulles humanes.
• Dijous. 15 d’octubre, 19 de no-

vembre, 10 de desembre, 18 de 
febrer, 10 de març i 21 d’abril.
De 19 a 20.30 h

Església i memòria històrica

Jaume Botey
Des de fa 70 anys, amb la Guerra Civil, 
Espanya té unes ferides obertes que 
no podran cicatritzar mentre no hi 
hagi el reconeixement sincer del que 
va passar. En nom del “perdó”, els he-
reus dels que van promoure aquella 
tragèdia s’oposen a qualsevol revisió 
de la versió oficial. Cal esmentar a Jo-
hann Bt. Metz quan parla del record 

dels morts com un “record perillós” i 
que, només tenint presents les vícti-
mes podem posar les bases per al fu-
tur: “Només tenint presents els morts 
és possible encendre l’espurna de 
l’esperança” (Walter Benjamin). 
• Dilluns. 26 d’octubre, 2, 9, 16 i 30 

de novembre, i 14 de desembre.
De 19 a 20.30 h

Quanta desigualtat és capaç d’assumir la nostra societat?

Coordinat per Luis Sols i Xavi 
Casanovas, amb la participació de 
Francesc Mateu i J. I. González Faus
Analitzarem el procés de gran di-
vergència socioeconòmica que s’ha 
produït en les darreres dècades. 
Veurem què diuen sobre la des-
igualtat economistes com Krugman, 
Stiglitz o Piketty i quina lectura ètica 
i teològica podem fer del domini del 

capital. Identificarem els costos de 
combatre la desigualtat, i treballa-
rem propostes concretes, com una 
fiscalitat més justa. Intentarem con-
tribuir a la construcció d’un pensa-
ment antidesigualtat que tingui un 
discurs clar i una praxi eficaç.

• Dijous. 14, 21 i 28 de gener, i 4 de 
febrer. De 19 a 20.30 h

Àfrica subsahariana en un món multipolar: novetats, 
continuïtats i desafiaments de futur

Coordinat per Fernando Díaz  
Alpuente i Oscar Mateos
A l’última dècada s’han produït 
dos grans terratrèmols en relació a 
la rea-litat africana. Per una banda, 
el continent sembla haver experi-
mentat importants transformacions 
econòmiques, polítiques i socials 
que han derivat cap a l’emergència 
d’un nou discurs “afrooptimista”. 
Per altra banda, la consolidació dels 
països emergents (especialment la 
Xina) ha generat un nou món mul-

tipolar amb importants conseqüèn-
cies per al continent africà. 
L’objectiu del curs és analitzar les im-
plicacions d’ambdós fenòmens en la 
realitat africana explorant reptes so-
cioeconòmics i sociopolítics del con-
tinent a mitjà i a llarg termini, el paper 
de la Xina o de l’Índia en molts dels 
països africans o les característiques 
de la relació d’Àfrica amb els estats 
occidentals.
• Dimarts. 26 de gener, i 2, 9 i 16 

de febrer. De 19 a 20.30 h

Podem encara ser cristians? Lectura crítica del llibre Déu 
sense Déu. Una confrontació

Josep Cobo
El seminari pretén abordar la crisi 
del Déu cristià en la societat con-
temporània. El Déu que intervé en 
la vida dels homes des del més-enllà 
ha deixat de ser creïble, en part per-
què la tradicional divisió entre allò 
natural i allò sobrenatural no encaixa 
en la visió científica del món. Cada 
cop se’ns fa més difícil adreçar-nos a 
Déu com ara un Tu. En aquest sentit, 
la inquietud religiosa de l’home mo-
dern sembla canalitzar-se millor en 
espiritualitats transconfessionals, no 
compromeses amb els enunciats de 
l’imaginari cristià. ¿Podem seguir con-
fessant, així, que Jesús és el Fill Uni-

gènit de Déu? ¿O més aviat haurem 
d’admetre que Jesús fou un “home de 
Déu”... entre d’altres? ¿Quines impli-
cacions té, pel que fa a Déu mateix, 
la identificació de Déu amb el cruci-
ficat? ¿Podem acceptar aquestes im-
plicacions en un marc categorial que 
no sigui el cristià? Ens plantejarem, 
doncs, la possibilitat de seguir sent 
cristians en un món on les grans de-
claracions cristianes han deixat de 
ser immediatament significatives. I 
ho farem a través d’una lectura del 
llibre Déu sense Déu. Una confronta-
ció (Fragmenta). 
• Dilluns. 18 i 25 de gener, i 1 ,8, 15 

i 22 de febrer. De 19 a 20.30 h



L’Europa dels diners o l’Europa de les persones? Respostes 
personalistes al gir neoliberal

Coordinat per Albert Llorca i Sergi 
Mas
Analitzarem quines conseqüències 
pot tenir el triomf del discurs neo-
liberal entre les elits d’Europa i la 
resposta que s’articula des del per-
sonalisme: la mercantilització dels 
serveis, l’exclusió dels que no poden 
produir ni consumir, els (pseudo)
valors que s’amaguen darrere de 
“la competitivitat”, “l’austeritat”, “la 

flexibilitat” i altres eufemismes del 
discurs neoliberal.
Llegirem i comentarem fragments 
d’autors personalistes, com Mounier, 
Rougemont i Ellul, i d’altres de pro-
pers, com S. Weil, J. Sobrino, i H. Küng.
• En col·laboració amb Institut Em-

manuel Mounier de Catalunya
• Dijous. 4, 11, 18 i 25 de febrer.

De 19 a 20.30 h

Dones de cine: estereotips, violència i altres mirades

Sonia Herrera
Es tracta d’un seminari sobre cine 
des de la perspectiva de gènere. 
Analitzarem la imatge fílmica de les 
dones en diverses pel·lícules de les 
quals en veurem alguns fragments. 
Dedicarem cada sessió a un dels 
temes següents: violència contra la 

dona en el cinema, arquetips feme-
nins i la dona en el cinema religiós. 
En la darrera sessió reflexionarem 
sobre la possibilitat d’un cinema 
lliure de masclisme.
• Dimarts. 2, 9, 16 i 23 de febrer.

De 19 a 20.30 h

Impacte dels descobriments del Qumran a la interpretació 
de la Bíblia

Oriol Tuñí
Quin influx tenen els textos des-
coberts a Qumran en la lectura i la 
interpretació de la Bíblia? Més en 
concret, ¿com ajuden a interpretar 
l’Evangeli segons Joan? Malgrat que 
l’interès més gran que ofereixen els 
manuscrits descoberts a Qumran és 
el text hebreu de l’Antic Testament, 

poder llegir documents de primera 
mà d’un grup jueu (esseni) del segle 
primer abans de l’era cristiana és un 
privilegi que ens ajuda a compren-
dre molts matisos de la literatura 
cristiana primitiva. 
• Dilluns. 8, 15, 22 i 29 de febrer.

De 19 a 20.30 h

Com llegir l’Antic Testament i no morir intentant-ho.  
Els escrits sapiencials

Xavier Alegre
Per concloure la introducció a l’Antic 
Testament, enguany estudiarem els lli-
bres anomenats ‘Sapiencials’. Aquests 
llibres recullen la saviesa popular i re-
ligiosa que Israel ha anat acumulant 
al llarg de la seva història, conden-
sada en la Bíblia. Hi trobarem textos 
tan interessants com Job (problema 

del mal), Càntic dels Càntics (poema 
d’amor), Ester i Rut (novel·les), Salms 
(pregàries), Proverbis i Daniel (textos 
apocalíptics). 
El curs vol donar eines per a poder 
comprendre millor aquests llibres.
• Dijous. 11, 18 i 25 de febrer, i 3, 

10 i 17 de març. De 19 a 20.30 h

Coordinat per Xavi Casanovas i Nani 
Vall-llossera
Les realitats d’injustícia ens indig-
nen, però sovint ens deixen per-
plexos 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 co-
neixement 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 camí. 
Compartirem la lectura d’alguns 

Grup d’introducció al diàleg fe-justícia 
Fe i lluita per un món més just

ALTRES ACTIVITATS

Quaderns de Cristianisme i Justícia i 
convidarem, en diàleg obert, 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.  

Màxim 20 participants 
• Aportació voluntària per a cobrir 

despeses 
• Els interessats han d’escriure a: 

xcasanovas@fespinal.com

Treure la pols a la nostra fe
José I. González Faus
Sovint creients i no creients se sor-
prenen davant determinades pre-
sentacions de la fe. Uns perquè no 
s’acomoden a l’imaginari creient, d’al-
tres perquè aquesta fe no s’assembla 
res a la que ells van abandonar. En 
aquest context convé treure la pols 
de la història a moltes formes de 
creure (sense agressivitats, però in-
tentant comprendre els estralls que 

provoca el pas del temps) i restaurar 
la imatge més original de la fe cristia-
na per percebre-la en l’esplendor de 
la seva veritat. Per això ens valdrem 
de dos llibres: Herejías del catolicismo 
actual (Trotta) i Confío. Comentario 
al Credo cristiano (Sal Terrae). Convé 
tenir-los des de la primera sessió del 
seminari.
• Dimarts. 19 i 26 d’abril, i 3, 10, 17 i 

24 de maig. De 19 a 20.30 h

17 d’octubre. Introducció: com ens apropem a la realitat? Una mirada 
crítica
21 de novembre. La justícia que brolla de la fe
12 de desembre. Cristianisme, capitalisme i postmodernitat: el lloc 
dels cristians en la societat d’avui
23 de gener. ¿Un altre món és possible? Fer-se càrrec, carregar i 
encarregar-se de la realitat
20 de febrer. Fe i compromís sociopolític. Canvi d’època, canvi de rumb?
12 de març. Espiritualitat per la justícia. Esperança en una època de 
desesperança



per als Drets Humans arreu del món. 
Amb la col·laboració de Mans Unides.
• Sessions a les 19 h. Entrada lliure 
• Més informació a: 

www.cristianismeijusticia.net 
www.justiciaipau.org

Curs de lideratge inspirat en l’espiritualitat ignasiana

A MANRESA

Recés multigeneracional 

L’Escola Ignasiana d’Espiritualitat (EI-
DES) ofereix un recés de cap de set-
mana de pregària en clau ignasiana 
per a famílies, parelles amb o sense 
fills (adolescents, infants...), amb pro-
postes de treball individualitzades 
i en grup i amb els Exercicis Espiri-
tuals com a rerefons.

• Rafael Abós, Glòria Andrés, Jaume 
Casassas (EIDES)

• Dues possibilitats: 
Del 31 d’octubre a l’1 de novembre
Del 16 al 17 d’abril

• Informació i inscripcions:  
info@covamanresa.cat

Oferim un programa que, a partir de 
l’espiritualitat i experiència ignasia-
nes, prepari per al lideratge per a la 
missió i el lideratge amb “propòsit” 
en el món de la docència, la sanitat 
i les ONGs. 

• Professors: Pere Borràs, sj.; Car-
los Losada i Josep M. Lozano. En 
col·laboració amb ESADE i la Fun-
dació Jesuïtes Educació

• De dijous (16 h) a dissabte (16 h). 
21 a 23 de gener / 3 a 5 de març 

• Informació i inscripcions: 
info@covamanresa.cat

Cursos d’immersió ignasiana (castellà i anglès) 

Des de la convicció del gran valor del 
carisma ignasià per a la vida cristiana 
en el món actual, l’objectiu del curs és 
realitzar un aprofundiment del llegat 
d’Ignasi de Loiola a fi d’inspirar una 
vida cristiana en la nostra societat i la 
nostra Església actuals, i també per a la 
formació en l’acompanyament espiri-
tual a persones i comunitats.

• Edició en castellà:  de l’1 de novem-
bre al 12 de desembre de 2015
Informació i inscripcions: 
cmarcet@jesuites.net

• Edició en anglès: del 24 d’abril al 5 
de juny 2016
Informació i inscripcions:  
ignatiancourse@covamanresa.cat

Nou setmanes de reciclatge en teologia

Partint de l’Autobiografia de sant 
Ignasi i de la autobiografia pròpia, 
es repassen els grans temes de la 
teologia amb la «mirada al món» 
que Ignasi proposa en la Contem-
plació de l’Encarnació, per acabar 
recollint tota l’experiència en la set-
mana d’Exercicis personalitzats.

• Equip de professors de Cristianis-
me i Justícia

• Del 10 de gener al 18 de març
• Informació i inscripcions: 

cmarcet@jesuites.net

Seminari d’Exercicis: El “Magis”, radicalitat o voluntarisme?

• Professors: Pere Borràs, sj.; Carles 
Marcet, sj.; Anna Pitarch; Josep 
Rambla, sj.; i Francesc Riera, sj. 

• Del 26 de desembre (19 h) al 31 
de desembre (10 h)

• Informació i inscripcions:  
info@covamanresa.cat

Cicle de conferències. Els dilluns dels Drets Humans
Des de l’any 1998, Justícia i Pau i el 
Centre d’Estudis Cristianisme i Justí-
cia, organitzem un cicle permanent 
de conferències amb l’objectiu de 
donar a conèixer, debatre i reflexionar 
sobre aquelles problemàtiques que 
comporten vulneracions o dificultats 

19 d’octubre. Eradicar la fam i la malnutrició: un gran repte pendent
16 de novembre. El dret a la lliure determinació dels pobles. Estat de la 
qüestió
14 de desembre. Darrera crida. Podem aturar el canvi climàtic?
11 de gener. És el moment de la renda bàsica universal?
8 de febrer. Els minerals de sang i la indústria de telefonia mòbil
7 de març. Refugiats i migrants arribant a Europa. De l’hostilitat a 
l’hospitalitat
4 d’abril. Guerra, violència i persecucions a l’Orient Mitjà. ¿Hi ha alguna 
esperança?
2 de maig. El turisme de masses: ¿factor de desenvolupament o de 
destrucció?

Cicle Ignasi Salvat de cinema

Coordinat per Sonia Herrera i Jau-
me Flaquer 
Enguany encetem la 5a edició del Ci-
cle Ignasi Salvat de Cinema que por-
ta el nom de qui va ser el promotor 
d’aquest espai de diàleg entre cinema 
i societat, entre el llenguatge audio-

visual i la vida. Aquest curs riurem i 
plorarem, com sempre, i parlarem de 
la crisi econòmica, de religió, de velle-
sa i amistat, de conflictes armats, de 
diversitat sexual i moltes altres coses. 
• Sessions a les 19 h. Entrada lliure i 

aportació voluntària

30 d’octubre. Leviatán, d’Andrey Zvyagintsev
27 de novembre. Calvary, de John Michael McDonagh
18 de desembre. Juntos, nada más, de Claude Berri
29 de gener. Inch’Allah, d’Anaïs Barbeau-Lavalette
26 de febrer. Pride, de Matthew Warchus
18 de març. Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako
29 d’abril. El erizo, de Mona Achache
27 de maig. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?, de Philippe de Chauveron

Xerrada: “Tota la seva consolació es trobava en aquests 
pensaments i no considerava cap cosa interior...” (Autob. 14,4)

Adolfo Chércoles 
Què entenia sant Ignasi per “cosa 
interior”? ¿És vàlida la contraposi-
ció “interioritat-món exterior”? ¿El 
discerniment és previ i necessari per 

a deliberar? ¿La deliberació culmina 
en la determinació? ¿Què és la dis-
creta caritat?
• Dissabte 12 de març, de 10 a 13.30 h



Canvi d’època, canvi de rumb?
El moment sociopolític presenta una 
gran ebullició: crisi social, política i 
institucional. Alhora, ens trobem amb 
l’aparició de nous actors i moviments 
socials. Les coordenades que servien 
per a entendre el rumb de la socie-
tat ja no són válides. Com entendre 

aquest canvi? Quins horitzons se’ns 
plantegen? Quina espiritualitat pot 
acompanyar en aquest camí?
• Equip de Cristianisme i Justícia 
• 13 (10 h) i 14 (16 h) de febrer 
• Informació i inscripcions:  

info@covamanresa.cat

Quan anem arribant als 65, 70... anys (curs internacional)
La tercera edat és una “oportunitat” im-
portant. Constitueix l’inici d’una època 
creativa i plena de possibilitats de servei 
gratuït. Una època de “densitat” que ens 
ensenya a esperar i acollir amb plenitud 
el Misteri del Déu de la Vida; una època 
que no es pot improvisar, que no s’ha 
de viure a la defensiva.
En el “lloc sant” de la Cova de Sant 
Ignasi de Manresa, conduïts per les 

grans línies de l’espiritualitat ignasia-
na, s’ofereix un espai i un temps per 
preparar-se, reflexionar i acollir la Ter-
cera Edat, des de la pedagogia igna-
siana de “sentir i gustar internament”.
• Del 25 de setembre al 24 

d’octubre 2016
• Informació i inscripcions:  

info@covamanresa.cat

A LLEIDA

Contacte: cursos@fespinal.com
Són una proposta del Centre d’Estudis 
Cristianisme i Justícia per a adaptar la 
nostra oferta formativa a les vostres 
necessitats específiques i desplaçant-
nos allà on sou. Els darrers anys hem 
realitzat més de cent xerrades, semi-
naris i tallers a llocs com Girona, Reus, 
Mataró, Solsona, Tortosa, Manresa, 
Madrid, Bilbao, Sevilla, etc.
Aquesta proposta està pensada per 
a grups, escoles, formació de profes-
sors, equips de voluntaris, entitats i 
parròquies. 
Us proposem dos tallers:

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

Crisi, desigualtats, drets socials, 
generació perduda, precarització, 
15M... Les coordenades que ens 
servien per a entendre el rumb 
de la nostra societat han canviat. 
Oferim un taller que ens permeti 
fer 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. Una proposta de 
seminari participatiu, d’entre 8 i 12 
hores, ajustable segons necessitats 
específiques. Coordinat per: Jesús 
Sanz, Xavi Casanovas i equip.

Entendre i comprendre l’Islam
L’increment de la diversitat religio-
sa és un dels canvis més evidents 
de la nostra societat en els darrers 
anys. Les persones hem de saber 
conviure en aquesta diversitat. 
Això vol dir respectar les creen-
ces dels altres i assumir que junts 
definim un projecte de convivèn-
cia. Per conviure cal conèixer les 
religions dels altres. L’Islam és una 
religió molt present en la nostra 
societat però no del tot coneguda. 
S’ofereix la possibilitat d’una activi-
tat formativa per conèixer, enten-
dre i comprendre l’Islam i la rea-
litat dels musulmans a Catalunya. 
Equip: Jaume Flaquer i Jordi López 
Camps.

XERRADES I TALLERS ITINERANTS

AL CASAL LOIOLA

Curs: “Ensenyar a pregar”

Amb David Guindulain • Dilluns. 19 i 26 d’octubre, i 2 de 
novembre de 19.30 a 21 h

Tertúlia mensual - Primera plana
Amb Lluís Sols i Oriol Prado
Un espai obert per a debatre i compar-
tir les notícies més rellevants del mes. 

• Dimarts. 20 d’octubre, 17 de no-
vembre i 15 de desembre

Xerrada: “Diàleg amb el nostre no-creient interior”
Amb José I. González Faus   • Dimarts. 10 de novembre a les 

19.30 h

Organitzats conjuntament per Cristianisme i Justícia i el Casal Loiola
Informació, inscripcions i matrícula: Casal Loiola, c/ Balmes 138, Barcelona

www.casalloiola.org - 93 415 64 34 - info@casalloiola.org

Organitzats per EIDES (Cristianisme i Justícia) i la Parròquia de Sant Ignasi. 
Informació i inscripcions: Pl. Espanya, 4 (Lleida)  

973 271 099 - ribasboixeda@gmail.com

Tres divendres amb l’encíclica Laudato si’, una encíclica per a 
la conversió del cor 
Llorenç Puig i membres del grup d’ecologia i sostenibilitat de Cristianisme i 
Justícia. Mesos de novembre a gener. Dates a determinar

Tres divendres amb el sínode de bisbes sobre la família
Ponents a determinar. Mes de maig. Dates a determinar

Seminari. Les benaurances, camí de vida (segona part)
Adolfo Chércoles. Mes de març. Dates a determinar



PROFESSORAT

• Abós, Rafael. Metge. Equip EIDES
• Alegre, Xavier, sj. Biblista. Àrea 

teològica de CJ
• Andrés, Glòria. Mestra. Equip EIDES
• Berrios, Luis. Sociòleg. Àrea social 

de CJ
• Borras, Pere, sj. Teòleg i pedagog. 

Equip EIDES
• Botey, Jaume. Antropòleg i pro-

fessor d’Història (UAB)
• Busquets, Salvador. Director de 

Càritas Barcelona
• Carrera, Joan, sj. Professor a la 

Facultat de Teologia de Catalunya. 
Àrea teològica de CJ

• Casanovas, Xavi. Director de CJ. 
• Casassas, Jaume. Treballa a Cari-

tas. Equip EIDES
• Chércoles, Adolfo, sj. Especialista 

en espiritualitat ignasiana
• Cobo, Josep. Filòsof. Àrea teolò-

gica de CJ
• Comín, Toni. Professor a ESADE 

(Universitat Ramon Llull). Àrea so-
cial de CJ.

• Díaz Alpuente, Fernando. Politò-
leg. Expert en Relacions Interna-
cionals i cooperació.

• Duran, Elvira. Filòsofa. Àrea teo-
lògica de CJ

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

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

• Herrera, Sonia. Comunicadora. Es-
pecialista en gènere i cinema. Àrea 
social de CJ

• Iribarren, Tere. Àrea teològica de CJ
• Llorca, Albert. President de l’Institut 

Emmanuel Mounier de Catalunya
• López, Jordi. Especialista en afers 

religiosos. Àrea social de CJ 
• López, Julia. Catedràtica de Dret 

del Treball (UPF). Àrea social de CJ
• Losada, Carlos. Director general 

d’UNIJES
• Lozano, Josep M. Professor a 

ESADE (Universitat Ramon Llull)

• Marcet, Carles, sj. Historiador i 
teòleg. Membre de l’equip de la 
Cova de Manresa

• Mària, Josep F. sj. Professor a 
ESADE (Universitat Ramon Llull)

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

• Mateu, Francesc. Director d’Oxfam-
Intermon a Catalunya

• Mateos, Oscar. Professor a la Uni-
versitat Ramon Llull. Cap de l’àrea 
social de CJ

• Menacho, Joaquín. Teòleg. Pro-
fessor a l’IQS (Universitat Ramon 
Llull). Àrea social de CJ

• Otón, Josep. Doctor en Història. 
Professor a l’ISCREB de Barcelona

• Pitarch, Anna. Mestra. Equip EIDES
• Prado, Oriol. Àrea social de CJ
• Puig, Llorenç, sj. Teòleg. Delegat 

jesuïtes de Catalunya
• Quintana, Oriol. Professor de Fi-

losofia, Psicologia i Religió
• Rambla, Josep M. sj. Teòleg. 

Equip EIDES
• Ramón, Lucía. Filòsofa i teòloga. 

Professora a la Facultat de Teolo-
gia de València. Àrea social de CJ

• Riera, Francesc sj. Cap de l’àrea 
d’espiritualitat (EIDES) de CJ.

• Román, Begoña. Doctora en Filo-
sofia. Professora d’ètica a la Uni-
versitat de Barcelona. 

• Sanz, Jesús. Professor Antropolo-
gia Social a la Universidad Com-
plutense (Madrid). Àrea social de 
CJ

• Sols, Luis. Catedràtic d’història. 
Àrea social de CJ

• Torres, Pepa. Teòloga i educadora 
social. 

• Torres, Santi, sj. Àrea social de CJ
• Tuñí, Oriol, sj. Teòleg. Àrea teolò-

gica de CJ
• Vall-llossera, Nani. Metgessa de 

família. Àrea social de CJ
• Vitoria, F. Javier. Teòleg. Àrea teo-

lògica de CJ

CENTRE BORJA

Llicència en teologia fonamental 
Primer semestre
1. Com reinterpreten les tradicions de Jesús les comunitats paulines i petrines?. Lectu-
ra actualitzada dels evangelis de Marc i de Mateu. Xavier Alegre (5 ects)
2. Neurociència i espiritualitats. (Conciència, jo, llibertat i trascendències. Ramon 
M. Nogués (2,5 ects)
3. Cosmovisión evolutiva y actualización de la Teología. Manuel G. Doncel, Ricard 
Casadesús i David Jou (2,5 ects)
4. Pensament social cristià per al segle XXI. Josep Miralles (2,5 ects)
5. L’Antic Testament com a testimoniatge de l’acció de Déu. Una aproximació des de 
von Rad i Brueggemann. Llorenç Puig (2,5 ects)
6. Estudi Comparatiu entre K. Rahner i H. U. von Balthasar. Josep M. Coll (2,5 ects)
7. Vindrà a judicar vius i morts. Josep Giménez (2,5 ects)
Segon semestre
8. Los preferidos de Dios. J. I. Gónzalez Faus (2,5 ects)
9. Fonaments dels islamismes moderns. Jaume Flaquer (2,5 ects)
10. Psicologia profunda, exegesi i teología. Josep Boada (3 ects)
11. El poder de la teología narrativa. Domingo Cía Lamana (2,5 ects)
12. Entorn de La dinàmica de la fe, de Paul Tillich. Nuria Caum (2,5 ects)
13. Humanitats i valors democratics. Joan Carrera (2,5 ects)
14. El diàleg ortodox-catòlic. Hèctor Vall (1,5 ects)
15. Què en sabem de la comunitat on es va escriure l’evangeli segons Joan? Oriol 
Tuñí (2,5 ects) 

Formació permanent 
Primer trimestre
1. Història de l’Ètica VI. Margarita Mauri
2. Idees bàsiques sobre la vida i la doctrina de sant Joan de la Creu. Josep Giménez
3. Influx dels textos de Qumran en la lectura i interpretació de la Bíblia. Oriol Tuñí
4. La mística com a font de la teologia: Juliana de Norwich (II). Adelaide Baracco
5. Espiritualitats i/o religions: una nova panorámica. Ramon M. Nogués
Segon trimestre
6. Els profetes Jeremies i Ezequiel i la gran crisi del regne de Judà. Rafael de Sivatte
7. Revelació i fe. Antoni Bentué
8. L’Apocalipsi de Joan, exemple de resistència en front de l’imperi romà i d’esperança 
en mig de la persecució. Xavier Alegre
9. L’encíclica “Fides et ratio” de sant Joan Pau II. Josep M. Coll
10. Orígens de l’Islam per comprendre els musulmans d’avui. Jordi López Camps
11. El matrimoni en el pla de Déu, reptes actuals i aportacions del darrer Sínode. 
Manuel Claret
Tercer trimestre
12. Què vol dir creure? Nuria Caum
13. El nombramiento de obispos en la historia de la Iglesia. J. I. González Faus
14. Preparació al jubileo de 2017. Hèctor Vall
15. El servicio a los empobrecidos: la dimensión caritativa y social de la evangeli-
zación. Armando Cester
16. Pensament social per al segle XXI. Josep Miralles
17. Jesús de Natzaret i Sigmund Freud: confrontament o col·laboració? Jaume Patuel 
18. El desafío teológico de la Inteligencia Artificial y la robótica. F. J. Génova

Institut de Teologia Fonamental
Inscripcions i matrícula: Centre Borja, c/ Llaceres 30 - Sant Cugat del Vallès 
93 674 11 50 / 93 590 80 87 itf@jesuites.net - www.jesuites.net/centreborja



Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
Fundació Lluís Espinal

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

cursos@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.com

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


