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Presentació
Del 5 al 19 d’octubre de 2014 tingué lloc a Roma la III
Assemblea general extraordinària del Sínode de Bisbes,
sobre Els desafiaments pastorals de la família en el context
de l’evangelització. El resultat del treball d’aquesta
primera reunió serà considerat per l’Assemblea general
ordinària que tindrà lloc el mes d’octubre de 2015. En
connexió amb aquest esdeveniment eclesial, la Facultat
de Teologia de Catalunya, per mitjà del Seminari de
Doctrina i Acció social de l’Església del Departament de
Teologia moral organitza les seves Jornades anuals del
2015 dedicades a la Dimensió social de la Família.
“La família travessa una crisi cultural profunda, com totes
les comunitats i vincles socials. En el cas de la família, la
fragilitat dels vincles es torna especialment greu perquè es
tracta de la cèl·lula bàsica de la societat, el lloc on s’aprèn a
conviure en la diferència i a pertànyer a altres, i on els pares
transmeten la fe als seus fills. El matrimoni tendeix a ser
vist com una mera forma de gratificació afectiva que pot
constituir-se de qualsevol manera i modificar-se d’acord
amb la sensibilitat de cadascú. Però l’aportació indispensable del matrimoni a la societat supera el nivell de l’emotivitat i el de les necessitats circumstancials de la parella.”
(Papa Francesc Evangelii Gaudium 66)
«Cal afirmar la prioritat de la família respecte a la societat
i a l’Estat. La família, en efecte, almenys en la seva funció
procreadora, és la condició mateixa de la seva existència. En
les altres funcions a benefici de cada un dels seus membres
aquesta precedeix, per importància i valor, les funcions que
la societat i l’Estat han de desenvolupar. La família, subjecte
titular de drets inviolables, troba la seva legitimació en la
naturalesa humana i no en el reconeixement de l’Estat. Ella
no és, doncs, per a la societat i per a l’Estat, sinó que la societat i l’Estat són per a la família.
Tot model social que pretengui servir el bé de l’home no pot
prescindir de la centralitat i de la responsabilitat social de
la família. La societat i l’Estat, en les seves relacions amb la
família, tenen l’obligació d’atenir-se al principi de subsidiarietat. En virtut d’aquest principi, les autoritats públiques
no han de sostreure a la família aquelles tasques que ella
pot desenvolupar tant per si sola com lliurement associada
amb altres famílies; d’altra banda, les mateixes autoritats
tenen el deure de sostenir la família assegurant-li totes les
ajudes que ella necessita per assumir de manera adequada
totes les seves responsabilitats». (Compendi de la Doctrina
Social de l’Església, 214).
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Dilluns,
9 de febrer

19.00 h

Salutació
Gran Canceller

Presentació de les Jornades
Dr. Antoni Babra (SEDASE)
19.15 h
Ponència

La família, projecte
de Déu i realitat en el
món i en la societat

Dr. Maurizio Gronchi
(Professor de la Pontifícia
Universitat Urbaniana de
Roma i expert en el Sínode
de Bisbes de 2014)
20.00 h
Taula rodona

La família en el context
social i cultural d’avui
Moderador:
Llic. Domènec Valls
(Cap del Departament
de Teologia moral)
Participants:
Dra. Margarida Mauri
(Professora de la
Universitat de Barcelona)
Dr. J. Oriol Pujol
(Director General de la
Fundació Pere Tarrés )

20.50 h

Cloenda
Gran Canceller
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10 de febrer

19.00 h

Presentació
Dr. Joan Costa (SEDASE)

19.10 h
Ponència

La família,
primera realitat
educadora de la
persona

Dr. Francesc Torralba
(Professor de les
Facultats de Teologia i
Filosofia de Catalunya)
20.00 h
Taula rodona

Els desafiaments
de la família en
relació a l’educació

Moderador:
Llic. Domènec Valls
(Cap del Departament
de Teologia moral)
Participants:
Dr. Lluís Serra
(Professor convidat
de la Facultat de Teologia
de Catalunya )
Dra. Mar Galceran
(Professora de la
Universitat Ramon Llull)
20.50 h
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