Tel. 00 376 74 40 44
Fax. 00 376 74 40 14

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Bisbat d’Urgell
Secretaria general
Pati Palau, 1-5
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 00 54
Fax: 973 35 22 30
www.bisbaturgell.org
despatx@bisbaturgell.org

SANT JULIÀ DE LÒRIA
Principat d’Andorra
4 de maig de 2019
* Matrícula: 20€
* Matrícula i dinar: 30€

Bisbat d’Urgell
Aportació econòmica:

Mitjançant aquest formulari doneu el vostre consentiment perquè les vostres dades personals siguin tractades pel BISBAT D’URGELL únicament amb
la finalitat de comunicar-nos amb Vostè i poder gestionar la vostra subscripció i/o donatiu. Segons l’art. 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, teniu dret a exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i / o de retirar el vostre consentiment. Per a exercir aquests
drets podeu dirigir-vos a protecciodades@bisbaturgell.org a fi de poder-vos atendre amb la màxima eficàcia i celeritat. Les vostres dades no es cediran
a tercers a no ser que hi hagi una obligació legal ni es realitzarà transferència internacional d’elles.

Podeu fer també la vostra inscripció a la pàgina web:
www.bisbaturgell.org

Bisbat d’Urgell
CÀTEDRA DE PENSAMENT CRISTIÀ
Pati Palau, 1-5
25700 La Seu d’Urgell
Tel.: 973 350054 — Fax: 973 352230

Trameteu aquesta butlleta a:

LLOC DE CELEBRACIÓ
CENTRE CULTURAL I DE
CONGRESSOS LAUREDIÀ
Plaça de la Germandat, 4
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
- Principat d’Andorra -

17,30 h. Debat obert entre els assistents.
18 h. Cloenda.

Nota: Retorneu la Butlleta d’inscripció abans del 29 d’abril de 2019, al Bisbat d’Urgell

( Matrícula: 20€ — Matrícula i dinar: 30€ )
_______ NO

16,30 h. El compromís amb la veritat.
Discerniment cristià, a càrrec del Dr.
Francesc Torralba, Director de la Càtedra de Pensament Cristià i Professor de la
Universitat Ramon Llull.

Dinar: _______ SÍ

14 h. Dinar.

Telèfons: __________________________________ E-mail: ___________________________________________________

13,30 h. Debat obert entre els assistents.

C.P.: _____________ Població: __________________________________________________________________________

12,30 h. ¿De què parlem quan parlem
de postveritat?, a càrrec del Dr. Joan
García del Muro, Filòsof, Assagista i autor
de “Good bye, veritat”.

Domicili: ____________________________________________________________________________________________

12 h. Debat obert entre els assistents.

Nom: _____________________________ Cognoms:________________________________________________________

L’ètica de la comunicació social ha experimentat un gran sotrac amb l’adveniment de les xarxes socials. Per la xarxa
circulen tota mena d’informacions, molt
sovint no contrastades i esbiaixades. El
principi de respecte a la veritat és indispensable per assentar els fonaments d’una
societat lliure. Això exigeix tant a l’emissor com al receptor un respecte actiu envers la veritat i un refús de la postveritat.

11 h. Ètica de la comunicació i compromís de l’audiència, a càrrec del Dr. Carles
Ruiz, Professor d’Ètica de la Universitat
Ramon Llull.

16è SEMINARI sobre
«VERITAT, POSTVERITAT i FAKE NEWS»
Sant Julià de Lòria - Principat d’Andorra
4 de maig de 2019

En aquest seminari volem aprofundir
en el concepte de veritat i en el deure
de veracitat com a exigència ètica dels
professionals de comunicació. Entenem
que l’actitud crítica és bàsica en el ciutadà per tal de discernir les falses notícies de les que són vertaderes, per això
cal potenciar-la mitjançant l’educació.

10,30 h. Inauguració del 16è Seminari a càrrec del Sr. Arquebisbe d’Urgell i
Copríncep d’Andorra.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

La transmissió veraç de la informació és un
dels pilars de les societats democràtiques.
També ho és la llibertat de pensament, de
creences i d’expressió. Només si el ciutadà
és informat amb veracitat pot forjar-se un
criteri propi i exercir el seu dret a decidir.

PROGRAMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓ

