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Matricula’t:  
RECURSOS PER A L’ANIMACIÓ BÍBLICA 
Del 15 de febrer al 26 de juny.  

5 ECTS. Modalitat virtual. Preu. 217€.  

Professor: Lluís Agustí Parrot.  

 

El Concili Vaticà II posa al centre de la comunitat cristiana la Paraula de Déu. 

Reconeix la centralitat que ha d’ocupar en la comunitat, precisament perquè 

l’Església neix i creix de la llavor de la Paraula de Déu. Sense rebaixar la  

importància de la Celebració Eucarística pròpiament dita, es a dir, la taula 

del cos i de la sang del Senyor, però el Concili ens ha permès redescobrir la 

centralitat de la Paraula de Déu, proclamada, meditada i aplicada a la vida, 

en l’estructuració de la Comunitat cristiana. La Paraula de Déu dona cohesió 

a cadascuna de les comunitats cristianes i les converteix en un dels ele-

ments fonamentals de l’estructura laïcal de la mateixa Església.  
 

Matriculació del 4 al 12 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  
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https://matricules.iscreb.org/


Matricula’t:  
ELS SALMS, UN ITINERARI POÈTIC 
Del 15 de febrer al 26 de juny.  

5 ECTS. Modalitat virtual. Preu. 217€.  

Professor: Llic. Joan Febrer. 

 

La Bíblia conté cent cinquanta salms, que són cants de lloança i de súplica 

reunits en diverses col·leccions. De manera poètica, els salms són testimonis 

de les alegries i les sofrences no tan sols del món de la Bíblia sinó també de 

la mateixa condició humana. Aquestes pregàries recullen segles de vida i 

brollen de les diverses tradicions bíbliques, tant narratives com profètiques i 

sapiencials.  

 
Matriculació del 4 al 12 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  
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https://matricules.iscreb.org/


Matricula’t:  
ESPIRITUALITAT EN ELS TEXTOS BÍBLICS 

Del 15 de febrer al 26 de juny.  

5 ECTS. Modalitat virtual. Preu. 217€.  

Professora: Maria Claustre Solé. 

 

El Concili Vaticà II ens diu que la Paraula de Déu és l'ànima de la teologia 

(DV24). Per tant, ens cal acudir a aquesta Paraula de vida per tal de poder 

nodrir-nos d’ella. Al llarg de les sessions, veurem aquelles experiències de 

fe sorgides a partir dels esdeveniments salvífics que el poble d’Israel va  

viure i que han marcat la seva espiritualitat que es fa palesa en una sèrie de 

símbols i narracions arrelades en la vida corporal i històrica, en les quals es 

va insinuant l'actuar misteriós de Déu a través del seu esperit vivificador.  
 

Matriculació del 4 al 12 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  
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https://matricules.iscreb.org/


 

Matricula’t:  
ELS REPTES DE LA GOVERNANÇA GLOBAL  
Dimecres, de 18.30 a 21.00h (Del 5 de febrer al 22 de maig - 15 sessions). 

5 ECTS. Modalitat presencial. Preu. 162€.  

Professora: Dolors Oller. 

 

El procés de globalització provoca canvis en els àmbits tecno-econòmic,  

socio-polític i cultural i ens planteja nous reptes. Per afrontar-los es necessi-

ta una governança global de signe democràtic, amb coresponsabilitat dels 

diferents actors socials. Les tradicions religioses poden aportar la seva savi-

esa que es trasllueix en el pla ètic; són actors imprescindibles si volem que 

aquests processos es facin en pau i ajudin a construir un món més humà i 

just. 

  
Matriculació del 27 de gener al 7 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  
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https://matricules.iscreb.org/


Matricula’t:  
EL BUDDHISME 
Dilluns, de 18:30 a 21:00h (Del 5 de febrer al 22 de maig - 15 sessions). 

5 ECTS. Modalitat presencial. Preu. 162€.  

Professor: Juan Manuel Cincunegui. 

 

Ens proposem oferir una introducció al coneixement d’aquesta tradició. Es 

tracta d’una de les grans espiritualitats de la humanitat, que compta amb 

una àrea d’influència molt important al llunyà orient. A més, avui compta 

amb un nombre considerable d’adeptes a tot occident, d’una manera molt 

especial als EEUU. Històricament parlant, el Buddhisme parteix de  

l’hinduisme, el renova i el transforma d’una manera molt creativa.  
 

Matriculació del 27 de gener al 7 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  
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https://matricules.iscreb.org/


Matricula’t:  
DIÀLEG: PRINCIPIS I EXERCICI. 
Dimarts, de 18:30 a 21:00h (Del 5 de febrer al 22 de maig - 15 sessions). 

5 ECTS. Modalitat presencial. Preu. 162€.  

Professor: Dr. Xavier Marín Torner. 

 

L’objectiu principal d’aquest seminari és reflexionar al voltant de la noció de 

diàleg i de les seves condicions de possibilitat. D’una manera més  

específica, concentrarem la nostra atenció en el cas del diàleg interreligiós i 

intercultural com a repte plantejat a finals del segle XX i principis del XXI. 

Serà també l’ocasió per proposar un debat sobre la contribució del diàleg 

religiós a la pau.  
 

Matriculació del 27 de gener al 7 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  
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https://matricules.iscreb.org/


Matricula’t:  
ARTS CONTEMPORÀNIES I ESPIRITUALITAT 
Del 15 de febrer al 26 de juny.  

5 ECTS. Modalitat virtual. Preu. 217€.  

Professor:  Diego Malquori.   

 
Reflexionarem sobre la dimensió espiritual present en l’art contemporani. Certament, 
la visió del món que s’afirma a partir de la modernitat, i encara més amb el pas a la 
‘postmodernitat’, fa aparentment difícil veure l’art com un camí cap a la transcendèn-
cia. No obstant això, si bé l’art ja no es pot entendre com un ‘instrument’ al servei d’un 
ritual religiós, segueix present en l’art del nou-cents aquest anhel cap a un ‘quelcom 
més’ que transcendeix allò merament existent, ja sigui en direcció d’allò ‘invisible’, com 
una dimensió que roman amagada a l’aparent objectivitat de la realitat externa, com 
també d’allò ‘inaudible’, del silenci com a condició de possibilitat de l’Ésser. Un ‘altre’ 
que es pot identificar amb el Sentit, amb el Tot ―en altres termes, amb la recerca de 
Déu―, o fins i tot amb el no-res. És justament aquest caràcter epifania, que ens obliga 
a buscar nosaltres mateixos el sentit enmig del no-sentit del món, allò que constitueix 
potser la dimensió espiritual de l’art de la nostra època.  

 
Matriculació del 4 al 12 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  

Estudis en diàleg interreligiós 

https://www.iscreb.org/assignatures/cercador/invitatses/dr-diego-malquori/144/128
https://matricules.iscreb.org/


Matricula’t:  
FE I CIÈNCIA 
Del 15 de febrer al 26 de juny.  

5 ECTS. Modalitat virtual. Preu. 217€.  

Professor: Isaac Llopis i Fuster. 

 

En uns estudis de llicenciatura en Ciències Religioses és convenient atansar-

nos a un tema problemàtic però, a la vegada, molt actual i interessant: la re-

lació entre la veritat científica i la que prové de la fe. En concret, tractarem 

temàtiques provinents de la biologia i la física, amb qüestions com l’expan-

sió de l’Univers o l’evolució darwiniana, per exemple. Sempre es farà amb el 

màxim rigor possible, superant falsos plantejaments.  

 
Matriculació del 4 al 12 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  
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https://matricules.iscreb.org/


Matricula’t:  
ELS FONAMENTS DE L’ISLAM 
Del 15 de febrer al 26 de juny.  

5 ECTS. Modalitat virtual. Preu. 217€.  

Professor: Josep Bellver i Martínez. 

 

Els fluxos de població motivats per causes principalment econòmiques han 

propiciat el contacte i la convivència quotidiana de població d’origen musul-

mà i l’occidental. La geopolítica internacional, el valor estratègic dels hidro-

carburs, els desequilibris econòmics, i la inseguretat política i jurídica a les 

societats de matriu islàmica han propiciat l’aparició d’ideologies que recla-

men l’Islam com a font inspiradora. Tot això provoca que l’Islam sigui un fe-

nomen omnipresent als mitjans de comunicació. Tanmateix, l’Islam roman 

desconegut, per la qual cosa convé estudiar les seves fonts per comprendre 

la influència al Món Contemporani i evitar actituds islamòfobes.  

 

Matriculació del 4 al 12 de febrer: https://matricules.iscreb.org/  
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https://matricules.iscreb.org/

