
Facultat de Teologia 
de Catalunya

CURS d’EStiU 2015
QUin nom pER a l’ESgléSia?
“poblE dE déU”
pRoCéS i REptES d’aQUESta RECUpERaCió
2, 3 i 4 de juliol de 2015

   

dies	
2,	3	i	4	de	juliol	de	2015

lloc
	Facultat de Teologia de Catalunya
C.	Diputació,	231	·	Barcelona

Horari 
Matí,	de	10.00	a	13.30	h
Tarda,	de	16.00	a	19.30	h
(dissabte,	només	matí)

inscripcions:
Secretaria	de	la	Facultat	de	Teologia	de	Catalunya
congressos@teologia-catalunya.cat
www.teologia-catalunya.cat

preu: 
Curs	complet:	50	e
Mòduls	de	mitja	jornada:	12	e

data límit per a inscriure’s: 
dimarts,	30	de	juny	de	2015

més informació: 
Secretaria	de	la	FTC.	Tel.	93	453	49	25

El	papa	Francesc	amb	el	seu	document	
La joia de l’Evangeli,	entre	molts	altres	
estímuls,	torna	a	posar	en	primer	terme	
l’Església	com	a	Poble de Déu.

Aquesta	categoria,	un	xic	menystinguda	en	
els	darrers	anys,	recupera	la	importància	i	
el	relleu	que	el	Concili Vaticà II	li	donava	
ara	fa	justament	cinquanta

Un	equip de professors de	la	Facultat	de	
Teologia	de	Catalunya	proposa	en	un	
curs	intensiu	els	motius	i	els	reptes	de	la	
recuperació	afortunada	d’aquest	nom	per	a	
l’Església.

Juntament	amb	diversos	testimonis laïcals,	
l’oferta	d’aquesta	síntesi	arriba	en	un	
moment	d’especial	importància	per	al	
compromís	de	tot	el	Poble	de	Déu	com	
a	subjecte	en	la	tasca	de	l’Evangelització	
(EG	111)	en	una	Europa	cada	cop	més		
secularitzada	i	a	la	recerca	d’identitat	i	
d’esperança.
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Butlleta d’inscripció
nom    Cognoms

adreça

població       Codi postal

Telèfons    e-mail

Modalitat d’inscripció
 Curs complet: 50 € 
 Mòduls de mitja jornada: 12 €. Núm. de mòduls: x 12 €/mòdul = €
Senyaleu els mòduls als quals us voleu inscriure: 

 m1: Quin nom per a l’església? la recuperació de “poble de déu”.- Què vol dir que l’església és sagrament universal 
de salvació?  m2: el poble de déu com a subjecte de la celebració litúrgica.- Cine-fòrum: romero (de John duigan). 

 m3: el sentit de la fe que té el poble de déu.- el poble de déu com a subjecte agent de l’evangelització a la pastoral de 
les grans ciutats.  m4: el testimoni de mercè sanz, una nena catalana als camps nazis, una laica compromesa en el món 
de la sanitat.  m5: la teologia del laïcat.- la parròquia com a subjecte col·lectiu abocat a la missió. oportunitats i reptes.

Modalitat de pagament
 ingrés o transferència bancària al compte de “la Caixa”, iban: es28 2100 0900 92 0209802402
 pagament en efectiu a la secretaria de la FTC

envieu o presenteu la butlleta d’inscripció juntament amb el justificant de pagament a la secretaria de la FTC: 
diputació 231 – 08007 barcelona – Fax 34 93 4515212. e-mail: congressos@teologia-catalunya.cat

prOtecció de dades:
us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu, quedaran arxivades en un fitxer automatitzat propietat de la FTC. Tal com disposa la llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades, adreçant-vos a la Facultat de 
Teologia de Catalunya per correu electrònic (administracio@teologia-catalunya.cat) o per correu postal (diputació 231 - 08007 barcelona). el lliurament d’aquesta 
butlleta suposa que ens autoritzeu a utilitzar les vostres dades per a informar-vos de les nostres activitats, serveis i productes, finalitat única i exclusiva del fitxer.
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juliol
dijous

juliol
dissabte

 10.00	 Quin nom per a l’Església? La recuperació de 
“Poble de Déu”

	 	 Joan	Planellas,	professor	de	la	FTC
  Diàleg

 11.30	 Descans

 12.00 Què vol dir que l’Església és sagrament 
universal de salvació? 

	 	 Dani	Palau,	professor	de	la	FTC
  Diàleg

 13.30	 Descans

 16.00	 El Poble de Déu com a subjecte de la 
celebració litúrgica

  Jaume	Gonzàlez	Padrós,	Professor	de	la	FTC
  Diàleg

 17.15	 Descans

 17.30 - 19.30
	 	 Cine-fòrum: Romero. (de	John	Duigan)	

Un	pastor	al	davant	del	seu	poble

 10.00	 El sentit de la fe que té el Poble de Déu
	 	 Jaume	Fontbona,	Professor	de	la	FTC
  Diàleg

 11.30	 Descans

 12.00	 El Poble de Deu com a subjecte agent de 
l’Evangelització a la pastoral de les grans 
ciutats

	 	 Armand	Puig,	degà	de	la	FTC
	 	 Diàleg

 13.30	 Descans

 16.00 El testimoni de Mercè Sanz, una nena 
catalana als camps nazis, una laica 
compromesa en el món de la sanitat 
Diàleg

 17.30	 Descans

 18.00 - 19.30
	 	 Carismes laïcals al servei de l’Evangelització: 

Taula rodona 
Toni	Mates:	Evangelització	digital	
Maria	Goretti:	Arts	plàstiques	
Àngel	de	Arriba:	Atur	i	fe

 10.00	 La teologia del laïcat 
	 	 Salvador	Pié,	professor	de	la	FTC
  Diàleg

 11.30	 Descans

 12.00 La parròquia com a subjecte col·lectiu abocat 
a la missió. Oportunitats i reptes

	 	 Xavier	Morlans,	professor	de	la	FTC
  Diàleg

 13.30	 Final del curs
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