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IFACULTAT DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL

La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) té una llarga tradició d’estudis filosòfics i humanístics. Promou,
en el camp de la filosofia i de les humanitats, una formació en els grans corrents filosòfics i humanís-
tics de tots els temps, centrada en el comentari dels autors principals i el diàleg entre les diverses tradi -

cions filosòfiques, la història de la cultura i la història de l’art i la literatura. Ofereix un grau en filosofia, unes
aules obertes en filosofia i humanitats, un màster en recerca en filosofia i estudis humanístics, i un curs d’es-
pecialitat en patrimoni cultural eclesiàstic.

L’ensenyament s’organitza sobre una sòlida formació de continguts i sobre un sistema que afavoreix la re-
lació personalitzada entre el professor i els estudiants, el treball en grups reduïts o seminaris i la integració
de pràctiques.

Grau en filosofia
El grau en filosofia promou una formació en els grans corrents filosòfics de tots els temps, centrada en el

comentari dels autors principals, la reflexió sobre les grans preguntes que afecten l’home i el diàleg entre
les diverses tradicions filosòfiques. Es pretén que l’estudiant assoleixi una síntesi doctrinal sòlida i que adqui -
reixi també una formació metodològica que li permeti iniciar-se en la investigació i arribar a una especialitza-
ció en els àmbits de la filosofia teorètica, la filosofia pràctica i la història de la filosofia i de la ciència.

Facultat de Filosofia

Màster oficial 
en recerca en 
filosofia i estudis 
humanístics 
(Titulació oficial)

L ’objectiu del màster és propor -
cionar una formació especia-
litzada en la recerca en l’àmbit

filosòfic i humanístic. Va dirigit als
llicenciats en filosofia i humanitats
o en qualsevol altra titulació de lle-
tres, i també als titulats superiors
que desitgin ampliar conei xe ments
en les àrees de filo so fia, estètica,
art i literatura, i adqui rir una compe -
tència en la inves ti gació humanís -
ti ca. 

Una de les finalitats del màster és
la prepa ració per a l’accés al docto -
rat. 

El màster presenta l’especifi ci -
tat de combinar la filosofia i les hu-
manitats (amb una atenció es pe cial
a l’art i la literatura), i posa l’accent
en la tradició humanística cristia-
na. 

A partir d’una troncalitat comuna,
el màster ofe reix dos itineraris. Són
els que segueixen:

I. Itinerari de filosofia

II. Itinerari d’humanitats (art i li-
teratura)

Continguts i crèdits ECTS

I. Estructura comuna

• Concepcions de la persona en
la història, 5 crèdits ECTS

• Religió i cultura, 5 crèdits ECTS

• Mètodes d’investigació, 15
crè dits ECTS

II. Itinerari de filosofia

• La qüestió de la metafísica,
5 crèdits ECTS

• Veritat i raó, 5 crèdits ECTS

• Bé i ciutat: qüestions fo na   -
mentals, 5 crèdits ECTS

III. Itinerari d’humanitats

• Art i bellesa en la història, 5
crèdits ECTS

• Clàssics literaris dels segles
XIX i XX, 5 crèdits ECTS

• Clàssics de l’humanisme cris -
tià, 5 crèdits ECTS

Treball final de recerca, 15 crèdits
ECTS

Dates

Del 18 de setembre de 2012 al 7 de
juny de 2013.

Horari de tarda

Dimarts, dimecres i dijous, de 17.30
a 21.30 h.

Curs d’especialitat 
en gestió del patrimoni
cultural eclesiàstic

L ’objectiu d’aquest postgrau és
oferir una formació específica
de qualitat adreçada als espe -

 cia listes en la gestió del patri mo -
ni cultural que vulguin adquirir uns
coneixements específics sobre el
patrimoni eclesiàstic: sobre la seva
naturalesa i sobre els instruments
ne cessaris per intervenir-hi, ja sigui
amb finalitats educatives o bé amb
l’objectiu d’aprofitar-lo com a recurs
turístic. 

Mòduls
1. Marc legal i patrimoni cultural

ecle siàstic
2. Interpretació del patrimoni
3. Iconografia i simbologia religiosa
4. Gestió i divulgació del pa tri mo ni
5. Itineraris culturals i patrimoni

subtil
6. Gaudí i el modernisme
7. Patrimoni bibliogràfic de titulari -

tat eclesiàstica

En col·laboració amb l’Abadia de
Mont serrat.
Director: Jaume Aymar
Crèdits: 15 ECTS
Dates: de febrer a maig de 2013
Horari: dimarts, dimecres i dijous,
de 18 a 21 h

Informació i inscripcions
FACULTAT DE FILOSOFIA
Universitat Ramon Llull 

Diputació, 231. 08007 Bar ce lo na 
Tel. 934 534 338 
Fax: 934 530 957

facultat@filosofia.url.edu
http://filosofia.url.edu

Horari
De dl. a dv., d’11 a 13 h 

i de dl. a dc., de 17 a 19 h

Aules obertes 
per al curs 
2012-2013

La Bíblia i els filòsofs moderns
(anual)
Prof. Dr. Carles Llinàs. 17 de setem -
bre 2012 - 7 de juny 2013. Hora ri:
Dilluns, 18.30 h - 20 h

Concepcions de la persona 
humana (semestral)
Prof. Dr. Francesc Torralba. 18 de se -
tembre 2012 - 18 de gener 2013.
Horari: Dimarts, 17.30 h - 19.30 h

Religió i cultura: el nihilisme
contemporani (semestral)
Prof. Dr. Ignasi Boada. 11 de fe-
brer - 7 de juny 2013. Horari: Di me -
 cres, de 17.30 - 19.30 h

De Reimarus i Lessing a Nietzs che
(semestral)
Prof. Dr. Carles Llinàs. 11 de fe-
brer - 7 de juny 2013. Horari: Di -
me  cres, 19.30 - 21.30 h

La qüestió metafísica (semestral)
Prof. Dr. Joan Martínez Porcell. 19 de
setembre 2012 - 18 de gener 2013.
Horari: Dimecres, 19.30 - 21.30 h

Veritat i raó. Sobre els punts de
partida de la filosofia (semestral)
Prof. Joan Albert Vicens. 18 de se -
tembre 2012 - 18 de gener 2013.
Horari: Dijous, 19.30 - 21.30 h

Art i bellesa en la història
(semes tral)
Prof. Dr. Jaume Aymar. 18 de se-
tembre 2012 - 18 de gener 2013.
Ho rari: Dimarts, 19.30 - 21.30 h

George Steiner, lector de filòsofs
(semestral)
Prof. Dr. Armando Pego. 19 de se -
tem bre 2012 - 18 de gener 2013.
Ho  rari: Dimecres, de 17.30 - 19.30 h

Introducció a la narrativa russa:
Gógol (semestral)
Prof. Dra. Sílvia Coll-Vinent. 13 fe-
brer - 7 de juny 2013. Horari: Di -
jous, de 19.30 - 21.30 h

La Facultat ofereix, per al curs 2012-2013, una sèrie de cursos en
règim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre. Són
cursos sobre matèries de filosofia i humanitats als quals es pot assis -
tir com a oient. 

Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat.
La matrícula s’obre el dia 3 de setembre.
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CURSOS D’APROFUNDIMENT BÍBLIC

Visió panoràmica de la història de la
salvació i introducció a l’Antic i al Nou
Testament, amb disciplines que ajuden
a comprendre millor els textos bíblics.
S’imparteix els dimarts i dijous, de 19
a 21 h.

• 4 d’octubre, inauguració oficial del
curs acadèmic 2012-2013. Comme -
moració del cinquantenari de l’ini -
ci del Concili Vaticà II (Aula Magna,
a les 11.15 h). 

• 5 d’octubre, els llibres del Con cili Va -
ticà II: Concili Vaticà II. Cons ti tu cions,
decrets, declaracions (edició manual),
«Joan XXIII i Pau VI, els papes del Con -
cili. Al·locucions», «Joan XXIII i Pau VI,
els papes del Concili. Encícli ques»
(Aula Magna, 20 h)

FORMACIÓ PERMANENT

Ofereix cada any, amb estructura de
cursets breus, una síntesi de qüestions
fonamentals de teologia. Hi poden par-
ticipar tots els qui ho desitgin. 

A la seu de la Facultat (Di pu tació,
231) les classes són el dijous de 10 a
12.45 h. A la seu de l’Ins titut de Teolo -
gia Fonamental (Sant Cugat del Vallès),
el dimecres, matí i tarda.

El Secretariat de Publicacions de la
FTC edita les col·leccions següents:
«Col·lectània Sant Pacià» (tesis docto-
rals i treballs d’investigació més relle-
vants), «Qüestions Teo lò gi ques», «Stu dia,
Textus, Subsidia», «Li teratura Inter tes -

Pla d’Estudis

Extensió universitària

Publicacions

PRIMER CICLE: CURSOS
INSTITUCIONALS O GRAU

(300 ECTS)

Els estudis de teologia tenen tres ci-
cles. El primer cicle consta de cinc cur -
sos, en els quals s’estudien de manera
sistemàtica els elements constitutius
de la teolo gia, ciència de la fe. En els dos
primers cur sos s’es tu dien les disciplines
filosòfiques propedèutiques de la teolo -
gia, impartides per la Fa cul tat Ecle   siàs -
 ti ca de Filoso fia de Ca ta lu nya. En acabar
el primer cicle s’obté el grau de Batxi lle -
rat en Teo  lo gia, equivalent al tí  tol uni-
versitari oficial de graduat o gra dua da
(R.D. 1619/2011). Les classes del pri-
mer cicle s’im partei xen dià ria ment, de
dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Especialitats. S’ofereixen cinc espe-
cialitats: teologia sistemàtica, Sa gra  da
Escriptura, teologia moral, litúrgia i teo -
logia fonamental. Les tres prime res
s’imparteixen a la seu de la Fa cul tat
de Teologia de Catalu nya (c/ Dipu ta -
ció 231, Barcelo na). Tam bé s’hi im -
par teix la de litúrgia, que és dirigida
per l’Institut Superior de Litúr gia de
Barcelona. L’especialitat de Teologia
Fonamental s’imparteix a la seu de
l’Institut de Teologia Fo na  mental (c/
Lla ceres 30, Sant Cu gat del Vallès).

Destinataris. Batxillers en Teologia
(poden accedir-hi directament); alum-
nes amb estudis de Seminari: sexen -
ni filosòfico-teològic (hauran de fer un
curs especial per a l’obtenció del bat -
xillerat en teologia; es pot cursar si-
multàniament amb la llicència); llicen -
ciats en ciències religioses (ISCR) (han
de fer el curs pont per a llicenciats en
CR; es pot cursar simultà nia  ment prè -
via autorització).

Reconeixement civil: El títol de Lli -
cenciat/da en Teologia és equivalent
al títol oficial de màster universitari
(R.D. 1619/2011).

Horari de classes. Teologia sistemà-
tica, Sagrada Escriptura, Teologia mo -
ral: dimarts, dimecres i dijous, de 16
a 20 h; Litúrgia: de dilluns a divendres,
de 9.10 a 13 h; Teologia fonamental:
dijous i divendres, de 9 a 13.30 i de
16 a 18 h.

Inici de curs. A partir del 12 de setem -
bre.

Període de matriculació. Del 9 de ju-
liol al 14 de setembre de 2012. Es
pot fer en lí nia: http://areareserva-
da.teologia-catalunya.cat.

Informació i matrícula. T. sistemàtica,
Sagrada Escriptura, T. moral i Li túr   -
gia: Secretaria FTC: Diputació, 231 -
Barcelona, tel. 934 534 925, www.teo   -
lo gia-catalunya.cat. T. fonamental:
Secretaria ITF: Llaceres 30, Sant Cu -
gat del Vallès (Barce lo na), tel. 936
741 150 - www.jesuites.net/centre-
borja/itf.htm.

Residència. Hi ha la possibilitat d’a-
llotjament a la mateixa seu de la FTC:
Residència del Seminari Conci liar de
Barcelona, tel. 934 541 600, c/e:
se minari@se mina ribarcelo na. net.

Activitats acadèmiques especials
• 11-12 de desembre, Simposi del Con -

  cili Vaticà II: «La Paraula, revelació de
Déu en Crist» (Aula Magna, a les 10 h).

• 12-13 de febrer, Jornades d’Ètica i
Món Contemporani: «Economia del de -
sig, economia de la necessitat» (Au -
 la Magna, a les 19 h).

• 13 de març, Dia de les Facultats (ac -
tivitats diverses).

• 16 de maig, Jornada acadèmica: «L’E -
vangeli segons Marc» (Aula Magna,
a les 9.30 h).

INSTITUT SUPERIOR DE LITÚRGIA
DE BARCELONA (ISLB)

Promogut pel Centre de Pastoral Li -
túr gi ca, va ser incorporat l’any 1986
a la Fa cultat de Teologia de Ca tal u nya.
L’Ins titut organitza el bienni complet
d’estudis de litúrgia per a l’obtenció de
la llicència i el posterior doctorat. Té la
seu a la mateixa Facultat. N’és direc-
tor el Dr. Jau me González Padrós.

INSTITUT DE TEOLOGIA FONAMENTAL (ITF)
Centre acadèmic erigit l’any 1984,

Centres incorporats i afiliats
fou encomanat a la Companyia de Je -
sús i incorporat a la Facultat de Teo  lo -
gia, en nom de la qual atorga els títols
de llicència especialitzada en teologia
fonamental i el posterior doc to rat. Té
la seu al Centre Bor ja, c/ Lla se res 30,
08190 Sant Cugat del Va  llès. És dirigit
pel Dr. Joan Car rera, SJ.

CENTRE AFILIAT

Centre d’Estudis Teològics de Ma -
llor ca (CETEM). Afiliat a la FTC des de
1971. 

ta mentària» i «Clàs  sics cristians del se -
gle XX». La Facultat té dues publicacions
periòdiques: Re vis ta Ca ta lana de Teo -
lo gia (direcció: Dr. Joan Planellas) i Ar -
xiu de Textos Ca ta lans Antics (direcció:
Dr. Josep Pe rar nau).

9 de setembre de 2012

Estan vinculats a la FTC els ins ti tuts
superiors de ciències re li gio ses de Bar -
celona, Girona, Lleida, Ma llor ca, Tarra -

Centres vinculats a la Facultat

Cursos acadèmics especials
CURS DE PASTORAL: 
PREPARACIÓ AL MINISTERI

Es cursa cada dilluns i va destinat
als qui es preparen específicament per
a exercir el ministeri pastoral. Aquest
curs és confiat a la FTC pels rectors de
seminari de les diòcesis catalanes. 

• Condicions d’admissió: per matricular-se en els estudis superiors de teo -
lo gia i poder obtenir graus acadèmics (grau, màster i doctor), cal tenir estu -
dis que donin accés a la Universitat (PAU); també són vàlides les proves
d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. L’Es co la de Llengües i els cur-
sos d’extensió universitària són oberts a tothom.

• Informació: Facultat de Teologia de Catalunya, Diputació 231, 08007 Bar -
celona - Tel. 934 534 925 - A/e: secr.academica@teologia-catalu nya.cat -
Web: www.teologia-catalunya.cat.

La Facultat de Teologia de Catalunya es dedica a l’estudi i a l’ensenyament
de la teologia i de les ciències que s’hi relacionen, i té el dret de conferir
graus acadèmics. La Facultat, com a institució acadèmica superior de les

diò cesis de Catalunya, està al servei de les esglésies  lo cals catalanes i dels or-
des religiosos, en comunió amb l’Església universal. Vol aportar a l’àmbit eclesial
i cultural de Catalunya el servei específic del diàleg entre la fe i la cultura.

Inauguració oficial del curs 2012-2013
de la Facultat de Teologia de Catalunya, 

de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, de l’Institut de Teologia 
Fonamental i de la Facultat de Filosofia de Catalunya

LLIÇÓ INAUGURAL

«El Magisteri de l’Església sobre el matrimoni 
i la família. Situació i reptes actuals»

a càrrec del 
Prof. Dr. Manuel Claret i Nonell (FTC) 

Dijous, 4 d’octubre de 2012, a les 11.15 h, a l’Aula 
Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231)

gona i Vic. Els alumnes po den obtenir el
batxillerat/grau i la lli cen cia tura/màs -
 ter en ciències religioses. 

ESCOLA DE LLENGÜES

Aprenentatge teoricopràctic del llatí,
el grec i l’hebreu. L’horari és al matí,
integrat en el pla d’estudis institucio-
nals, i a la tarda, dimarts, dimecres i
dijous de 18 a 19 h. L’Es co la de Llen -
gües ofereix també un curs d’anglès
teològic, adreçat especialment als alum -
nes d’institucionals i llicència.

SEGON CICLE: LLICENCIATURA EN TEOLOGIA - MÀSTER
D’ESPECIALITZACIÓ

(dos anys de durada, 120 ECTS)
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• Sessions de formació per a mes-
tres i professors. Cursos organit -
zats conjuntament amb la Fun da ció
de l’Escola Cristiana de Ca ta lu  nya.
Ofereix un espai de reflexió dels
grans nuclis del cristianisme. 15
hores.

• Cursos a Mataró, Terrassa i Sant
Feliu. Gràcies als convenis de col -
 laboració amb l’Escola de Teo lo -
gia del Maresme i amb els bisbats
de Terrassa i Sant Feliu, l’ISCREB
pot apropar-se a l’alum nat de fo-
ra de Barcelona. 

• Cursos per a l’obtenció de la DE-
CA. Ofereix la possibilitat de cursar
els crèdits necessaris per a l’ob ten -
ció del títol de la DECA. Aquest tí-
tol capacita per a la docència de la
religió a educació infantil, pri mà -
ria i secundària (aquests crèdits
s’imparteixen per internet).

• Curs de preparació per a la pro-
va d’accés a la universitat per
a més de 45 anys. L’ISCREB ofe-
reix un curs d’acompanyament per
superar la prova d’accés als estu -
dis universitaris (aquest curs s’im-
partirà per inter net).

Altres activitats 

Informacions i matrícula
Si necessiteu més informació podeu posar-vos en contacte 
amb la Secretaria de l’ISCREB. L’horari d’atenció al públic 

és de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores. 
L’horari de les classes presencials és de 18.30 a 21 hores.

c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tel. 934 541 963 - Fax 933 237 373

secretaria@iscreb.org - secretaria_virtual@iscreb.org - www.iscreb.org

Període de matrícula de l’ISCREB: del 4 al 25 de setembre

Estudis de teologia, Bíblia i diàleg 
interreligiós presencial i per internet

L ’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Ar que bisbat
de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Ca talunya, que
ofereix una formació teològica i d’altres ciències humanes, amb la fi -

nalitat de proporcionar als seus alumnes una sòlida formació aca dè mi  ca
i pastoral. A l’ISCREB es poden obtenir els tí tols de batxillerat/grau i de
llicenciatura/màster en ciències religioses, dues titulacions reco ne gu   des
tant en l’ambit civil com en l’eclesial. En el primer cicle de tres anys s’es -
tu    dien les matèries més bàsiques: els temes teològics (Déu, Crist, l’ho me,
l’Es glé sia, els sagraments), el pensament actual i la història de la filo sofia,
la Bí blia, la història de l’Es glésia, els temes morals (societat, se xua litat,
bioètica), les ciències de la religió (psicologia, sociologia i feno me nologia
re ligioses, música i fe, art i fe, etc.).

En la llicenciatura, l’ISCREB, en la modalitat presencial, posa l’accent
en dos àmbits. Un sobre la Bíblia, que ofereix una especialitat en teolo-
gia bíblica en dos anys i un curs bàsic de Bí   blia en un any. L’altre àmbit és el
diàleg, ofereix una especialitat en diàleg interreligiós, ecumènic i cul tu  ral,
en dos anys.

També es pot fer una llicenciatura en identitat cristiana i diàleg, per
internet, que és una síntesi dels dos àm  bits propis de l’ISCREB.

NOVETAT
La Universitat Ramon Llull (URL) i l’Institut Superior de Cièn cies Re -

ligioses de Barcelona (ISCREB) ofereixen un títol comú de Màster en
diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

De forma presencial (tardes, de 18.30 a 21 h) o virtual (per inter-
net).

Es proposa donar a conèixer les diferents confessions i reli gions, el
diàleg ecumènic i interreligiós i les relacions entre fe i cultura. Molt útil
per a professionals del món educatiu, sanitari, esportiu, de la comu ni -
cació, funcionaris d’ajuntaments i presons, acció social, etc.

Acte acadèmic inaugural del curs 2012-2013
Presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez i Sistach

Pronunciarà la lliçó inaugural el Dr. Carles Torner sobre el tema:

«Poetes catalans en diàleg amb Déu»
Carles Torner (Barcelona, 1963) és doctor en ciències de l’educació, 

director del centre UNESCO de Catalunya i de la revista Qüestions de Vida Cristiana. 
És poeta (premi Carles Riba 1984) i el seu darrer llibre de poemes es titula 

La núvia d’Europa (2008)

Es lliuraran els diplomes als qui, havent acabat els estudis, 
han sol·licitat la tramitació dels títols de diplomat/ada o llicenciat/ada

Dia 5 de novembre de 2012, a les 7 del vespre
Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231, 08007 Barcelona)

—Primer cicle: Batxillerat en Ciències Religioses (3 anys, presencial
i virtual)

—Segon cicle: Llicenciatura en Ciències Religioses (2 anys, presencial
i virtual) 

Es pe  cia litats:
a. Diàleg interreligiós ecumènic i cultural (presencial)
b. Teologia bíblica (presencial)
c. Identitat cristiana i diàleg (virtual)

—Curs bàsic de Bíblia (1 any, presencial i virtual). Consta de totes les
assig na tures de Bíblia del primer cicle. Ofereix una visió àmplia de
l’Escriptura.

—Curs bàsic del fet religiós (1 any, presencial i virtual). Aquest curs ofe -
reix una aproximació interdisciplinar al fet religiós, comptant amb
les aportacions de les diferents ciències de la religió.
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Informació i matrícules

A partir del dilluns 3 de setembre a la Secretaria de l’Institut
Edifici del Seminari Conciliar de Barcelona 

c/ Diputació 231, 08007 Barcelona
De dilluns a dijous de 19 a 21 h, tel. 934 514 942

a/e: teologiaespiritual@gmail.com
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Sessió inaugural del curs 2012-2013
Presidida pel cardenal arquebisbe metropolità de Barcelona 

i president de l’Institut de Teologia Espiritual
Dr. Lluís Martínez Sistach

Sobre el tema:

«La fe, companya de vida» 

A càrrec del 

P. Ignasi Fossas, benedictí
prior de l’Abadia de Montserrat

Dimarts 13 de novembre, a les 19 h, a l’Aula Magna 
del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231)

6. Les obres de la fe 
«La fe sense les obres és morta» (Jm 2,26)

Prof. Sr. Josep Miró i Ardèvol, 
membre del Consell Pontifici per als Laics
Els dimarts, del 8 de gener al 12 de març

7. Posseir anticipadament allò que esperem: 
veure la glòria de Déu

«Fixeu la vostra mirada en Jesús, enviat de Déu 
i gran sacerdot de la fe que professem» (He 3,1)

Prof. Dr. Jaume González, 
director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona

Els dimecres, del 9 de gener al 13 de març

8. El noble combat de la fe
«La vostra fe, més preciosa que l’or, també ha de ser provada, i així es farà

mereixedora de lloança, glòria i honor el dia que Jesucrist es revelarà» (1Pe 1,7)
Prof. Fra Francesc-Miquel Sánchez, OFMCap

Els dijous, del 10 de gener al 14 de març

9. Creure o no creure: una qüestió de vida o mort
«Els qui creuen en el Fill tenen vida eterna, però els qui es neguen a creure 
en el Fill no veuran la vida: el judici de Déu pesa damunt d’ells» (Jn 3,36)

Prof. Dr. Joan Antoni Mateo,
professor de l’Institut Sant Tomàs de la Fundació Balmesiana i de l’ITE

Els dilluns, del 8 d’abril al 3 de juny

10. La fe dels sants
«Aquí mostrarà la seva perseverança el poble sant, 

els qui guarden els manaments de Déu i la fe en Jesús!» (Ap 14,12)
Prof. Germana Maria Pilar Adín,

religiosa de la Sagrada Família d’Urgell
Els dimarts, del 9 d’abril al 4 de juny

11. L’alegria de la fe 
«Que el Déu de l’esperança ompli la vostra fe d’alegria i de pau perquè 
vesseu d’esperança gràcies a la força de l’Esperit Sant» (Rm 15,13)

Prof. Dr. Joan Planellas,
vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya

Els dimecres, del 10 d’abril al 5 de juny

12. El poder de la fe
«Només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta 

muntanya: “Vés-te’n allà”, se n’hi aniria. Res no us seria impossible» (Mt 17,20)
Prof. Dra. Rosa Maria Boixareu,

col·laboradora de l’ISCREB i de la Universitat Ramon Llull
Els dijous, de l’11 d’abril al 6 de juny

Fe i espiritualitat
Any de la Fe

INTRODUCCIÓ AL CURS

Aquesta és la nostra fe, la fe de l’Església
Del servei a la fe del Concili Ecumènic Vaticà II 

al dipòsit de la fe en el nou Catecisme de l’Església Catòlica
Prof. Dr. Joaquim Meseguer,

professor de l’Institut de Teologia Espiritual
De dilluns a dijous, del 22 al 25 d’octubre

CURSOS MONOGRÀFICS

1. L’anunci de la fe 
«Com l’invocaran, si no hi creuen?

Com creuran en ell, si no n’han sentit parlar?» (Rm 10,14)
Prof. Dr. Xavier Morlans, 

membre del Consell Pontifici per a la Nova Evangelització
Els dilluns, del 5 de novembre al 17 de desembre

2. Fe raonable i raó creient
«Si segueixo la raó, m’agrada de complir la llei de Déu» (Rm 7,22)

Prof. Llic. Vicent Igual, O.P.,
professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya

Els dimarts, del 6 de novembre al 18 de desembre

3. Assolir el terme de la fe: la nostra salvació
«Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus en el teu cor 

que Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts, et salvaràs» (Rm 10,9)
Prof. Llic. Norbert Miracle,

rector del Seminari Major Interdiocesà
Els dimecres, del 7 de novembre al 19 de desembre

4. Conversió i fe en Déu
«Vosaltres, ni després de veure això, 

no us heu penedit ni l’heu cregut» (Mt 21,32)
Prof. Dr. Joan Guiteras, 

degà del Capítol de la Catedral de Barcelona
Els dijous, del 8 de novembre al 20 de desembre

5. Febles i adults en la fe
«Per això suporto aquests sofriments, i no me n’avergonyeixo. 

Sé en qui he cregut, i estic segur que és prou poderós per guardar 
fins a l’últim dia el tresor de la fe que m’ha estat confiat» (2Tm 1,12)

Prof. Dr. Pere Montagut, 
director de l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona

Els dilluns, del 7 de gener a l’11 de març


