
Facultat de Filosofia de la 
Universitat Ramon Llull

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 filo-
sòfiques. Es pretén que l’estudiant as-
soleixi una síntesi doctrinal sòlida i que 
adquireixi també una formació metodolò-
gica que li permeti iniciar-se en la inves-
tigació i arribar a una especialització en 
els àmbits de la filosofia teorètica, la fi-
losofia pràctica i la història de la filoso-
fia i de la ciència.

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

L’objectiu del màster és proporcionar 
una formació especialitzada en la recer-
ca en l’àmbit filosòfic i humanístic. Va di-
rigit als diplomats, llicenciats i graduats 
en filosofia i humanitats o en qualsevol 
altra titulació de lletres, i també als titu-
lats superiors que desitgin ampliar conei-
xements en les àrees de la filosofia, l’es-
tètica, l’art i la literatura, i adquirir una 
competència en la investigació humanís-
tica. Una de les finalitats del màster és 
la preparació per a l’accés al doctorat. 
  El màster presenta l’especificitat de 
combinar la filosofia amb les humani-
tats (amb una atenció especial a l’art i 
la literatura), i posa l’accent en la tradi-
ció humanística cristiana. A partir d’una 

patrimoni cultural eclesiàstic. Els destina-
taris són els diplomats, llicenciats i gra  -
duats que vulguin obtenir una forma ció 
especialitzada en aquest camp i tots els 
professionals que hi treballen.
 
Mòduls

1.  Marc legal i gestió del patrimoni cul-
tural eclesiàstic

2.  Arqueologia cristiana, iconografia i 
simbologia religiosa

3.  Interpretació del patrimoni, rutes cul-
turals i patrimoni subtil

4.  Gaudí i el Modernisme

5.  Patrimoni bibliogràfic de titularitat 
eclesiàstica

6.  Practicum

Dates: de febrer a juny de 2016
Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 
18 a 21 h

Nou màster en història 
i patrimoni cultural
(Títol propi URL – 120 ects
en col·laboració amb la FHEAG)

Aquest màster amplia substancialment 
el camp d’estudi del diploma anterior, per 
oferir uns fonaments bàsics sobre la his-
tòria, l’arqueologia i l’art cristià. El màs-
ter consta d’un tronc comú i d’un tronc 
específic, a triar entre tres itineraris:

1. Història de l’Església
2. Arqueologia i art cristià
3. Patrimoni de l’Església

El màster es desenvolupa en dos cur-
sos acadèmics.

Dates i horari:
D’octubre 2015 a juny 2016
Dimarts, dimecres i dijous, 
de 18 a 21 h.

Data d’inici: 6 octubre 2015

Per a més informació, consulteu el web 
de la Facultat de Filosofia i de la Facul-
tat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, 
Arqueologia i Arts cristianes (FHEAG).

Aules obertes de filosofia
i humanitats
Cursos en règim obert adreçats al pú-
blic general, en horari de tarda-vespre, 
als quals es pot assistir com a oient, so-
bre matèries de filosofia i humanitats. 
Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts 
com a cursos de formació permanent 
del professorat de secundària.

troncalitat comuna, el màster ofereix 
dos itineraris: I. Filosofia, II. Humanitats.

Horari de tarda:
Dimarts, dimecres i dijous, de 17.30 
a 21.30 h

Doctorat en Filosofia: 
Humanisme 
i transcendència
(Títol oficial)

El programa de doctorat en Filosofia «Hu-
manisme i transcendència» és el resul-
tat de la col·laboració del Departamento 
de Filosofía de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Pontificia de 
Comillas (Madrid) i de la Facultat de Filo-
sofia de la Universitat Ramon Llull (Bar-
celona) en el marc del Campus d’Excel-
lència Internacional Aristos Campus 
Mundus 2015, que uneix les universi-
tats esmentades i la de Deusto (País 
Basc).

Diploma 
d’especialització en
gestió del patrimoni 
cultural eclesiàstic
(Títol propi URL – 30 ects)

L’objectiu d’aquest diploma és formar 
especialistes en la gestió i la difusió del 

Tolstói, Nietzsche, Soloviov. Tres obres 
de la crisi de la modernitat (anual)
Prof. Carles Llinàs
5 d’octubre 2015 – 3 de juny 2016
Dilluns, 18.30 – 20 h

Concepcions de la persona humana. La 
filosofia com a cura de l’ànima i cura 
del món (1r semestre)
Prof. Francesc Torralba
6 d’octubre 2015 – 12 de gener 2016 
Dimarts, 17.30 – 19.30 h

Filosofia del S. XXI (1r semestre)
Prof. Joan Albert Vicens
6 d’octubre 2015 – 12 de gener 2016
Dimarts, 19.30 – 21.30 h

Art i bellesa en la història (1r semestre)
Prof. Jaume Aymar
6 d’octubre 2015 – 12 de gener 2016
Dimarts, 19.30 – 21.30 h

Grans literats i corrents literaris. 
William Shakespeare,
dramaturg-filòsof? (1r semestre)
Prof. Armando Pego
7 d’octubre 2015 – 13 de gener 2016
Dimecres, 17.30 – 19.30 h

Ètica i novel·la: de Dostoievski 
a Conrad (1r semestre)
Prof. Sílvia Coll-Vinent
8 d’octubre 2015 – 14 gener 2016 
Dijous, 19 – 21 h

La qüestió metafísica (1r semestre)
Prof. Joan Martínez Porcell
9 de febrer 2016 – 31 maig 2016 
Dimarts, 16 – 17.30 h

Veritat i raó a Auschwitz (2n semestre) 
Prof. Joan Albert Vicens
9 de febrer 2016 – 31 maig 2016 
Dimarts, 18 – 20 h

El pensament polític d’Spinoza i Hegel 
(2n semestre)
Prof. Carles Llinàs
10 de febrer 2016 – 1 de juny 2016 
Dimecres, 17.30 – 19.30 h

Religió i Cultura. Ciència i veritat en la 
modernitat (2n semestre) 
Prof. Ignasi Boada
10 de febrer 2016 – 1 de juny 2016 
Dimecres, 19.30 – 21.30 h

La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) té una llarga tradició d’estudis filosò-
fics i humanístics. En el camp de la filosofia i de les humanitats promou una for-
mació en els grans corrents filosòfics i humanístics de tots els temps, centrada 
en el comentari dels autors principals i el diàleg entre les diverses tradicions filo-
sòfiques, la història de la cultura, la història de l’art i la literatura.

Informació i inscripcions
Facultat de Filosofia de la

Universitat Ramon Llull
c/ Diputació, 231- 08007 Barcelona
Tel. 934 534 338 - Fax 934 530 957

facultat@filosofia.url.edu
http://fi losofi a.url.edu

De dl. a dv., d’11 a 13 h
i de dl. a dc., de 17 a 19 h
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Fotografia de la visita a l’antic Convent de la Mercè (seu de Capitania)
Curs d’estiu «La identitat mediterrània de Barcelona: símbols i mites» (video Museu Marítim)

AQUESTS CURSOS SÓN RECONEGUTS COM 
A CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT 
DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA



Facultat de Teologia de Catalunya

Pla d’estudis
PRIMER CICLE (http://goo.gl/HdBNHU)
Cursos institucionals o grau (300 ects)

Els estudis de teologia tenen tres cicles. 
El primer cicle consta de cinc cursos, en 
els quals s’estudien de manera sistemà-
tica els elements constitutius de la teo-
logia, ciència de la fe. En els dos primers 
cursos s’estudien les disciplines filosòfi-
ques propedèutiques de la teologia, im-
partides per la Facultat Eclesiàstica de Fi-
losofia de Catalunya. En acabar el primer 
cicle s’obté el grau de batxillerat en teo -
logia, equivalent al títol universitari ofi-
cial de graduat o graduada (R.D. 1619/ 
2011). Les classes del primer cicle s’im-
parteixen diàriament, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 h.

SEGON CICLE (http://goo.gl/3qHx3Q)
Llicenciatura en Teologia – Màster d’es-
pecialització
(Dos anys de durada, 120 ects)

Especialitats. S’ofereixen cinc especia-
litats: teologia sistemàtica, Sagrada Es-
criptura, teologia moral, litúrgia i teologia 
fonamental. Les tres primeres s’impar-
teixen a la seu de la Facultat de Teo logia 
de Catalunya (c/ Diputació 231, Barce-
lona), així com la de litúrgia, que és diri-
gi da per l’Institut Superior de Litúrgia de 
Barcelona. L’especialitat de teologia fo-
namental s’imparteix a la seu de l’Insti-
tut de Teologia Fonamental (c/ Llaseres 
30, Sant Cugat del Vallès).

Destinataris. Batxillers en teologia (po-
den accedir-hi directament); alumnes 
amb estudis de Seminari (sexenni filo-
soficoteològic), els quals hauran de fer 
un curs especial per a l’obtenció del bat -
xillerat en teologia, que es pot cursar 
simultàniament amb la llicència; llicen-
ciats en ciències religioses (ISCR), els 
quals han de fer el curs pont per a llicen-
ciats en ciències religioses, que es pot 
cursar simultàniament prèvia autoritza-
ció.

Reconeixement civil. El títol de llicen-
ciat/ ada en teologia és equivalent al tí-
tol oficial de màster universitari (R.D. 
1619/2011).

Horari de classes. Teologia sistemàti-
ca, Sagrada Escriptura, teologia moral: 
dimecres (matí i tarda, de 10 a 13.55 
h i de 16 a 19.55 h) i dijous (matí, de 
10 a 13.55 h). Litúrgia: de dilluns a di-
vendres, de 9.10 a 13 h. Teologia fona-

especialitzada en teologia fonamental i 
el posterior doctorat. Té la seu al Cen-
tre Borja, c/ Llaseres 30, 08172 Sant 
Cugat del Vallès. És dirigit pel Dr. Joan 
Carrera, S.J.

Centre afiliat 
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca 
(CETEM). Afiliat a la Facultat de Teologia 
de Catalunya (FTC) des de 1971. 

Centres vinculats 
a la Facultat
Estan vinculats a la Facultat de Teologia 
de Catalunya (FTC) els instituts supe-
riors de ciències religioses de Barcelo-
na, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona 
i Vic. Els alumnes poden obtenir el bat-
xillerat/grau i la llicenciatura/màster en 
ciències religioses. 

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 semi-
nari de les diòcesis catalanes. 

Escola de llengües
(http://goo.gl/WJXUPZ)
Aprenentatge teoricopràctic del llatí, el 
grec i l’hebreu en horari de matí (inte-
grat en el pla d’estudis institucionals) i 
de tarda (dimarts, dimecres i dijous, de 
17 a 19 h). També s’ofereixen el copte 
i el siríac (dijous, de 18.30 a 20.30 h). 
L’Escola de Llengües ofereix també un 
curs d’anglès teològic, adreçat especial-
ment als alumnes d’institucionals i llicèn-
cia (dijous, de 15 a 16 h).

Curs d’estudis franciscans
«Introducció a l’espiritualitat francisca-
na». Curs de trenta hores lectives (3 
ects), vàlid com a crèdits optatius de 
primer cicle. S’imparteix els dimecres 
del primer semestre, de 19 a 21 h. Co-
organitzat amb la Província Franciscana 
de Catalunya.

mental: dijous i divendres, de 9 a 13.30 
i de 16 a 18 h.

Informació i matrícula: La matrícula es 
podrà fer en línia, a través del web de 
la Facultat, del 7 de juliol al 10 de se-
tembre de 2015: http://areareserva-
da.teologia-catalunya.cat. També es po-
drà fer a la Secretaria de la FTC, de l’1 
al 10 de setembre: c/ Diputació, 231 - 
Barcelona - t. 934 534 925 - www.teolo-
gia-catalunya.cat. Per al màster en teo-
logia fonamental, contacteu amb la Se-
cretaria de l’ITF, c/ Llaseres, 30 - 08172 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), t. 936 
741 150 - www.jesuites.net/centrebor-
ja/itf.htm

Residència. Hi ha la possibilitat d’allot-
jar-se a la mateixa seu de la FTC: Resi-
dència del Seminari Conciliar de Barce-
lona, t. 934 541 600, c/e: seminari@
seminaribarcelona.net

Activitats acadèmiques 
especials
•  2-3 de desembre: IV Simposi Interna-

cio nal sobre el Concili Vaticà II «L’Esglé-
sia del diàleg i del servei» (Aula Mag -
na, 9.30 h).

•  8 de febrer: Jornada d’ètica i món con-
temporani «Una nova economia, més 
enllà de l’oferta i la demanda» (Aula 
Magna, 19 h).

•  16 de març: Dia de les Facultats (acti-
vitats diverses).

•  12 de maig: Jornada acadèmica «L’E-
vangeli segons Joan» (Aula Magna, 
9.30 h).

Centres incorporats 
i afiliats 
Institut Superior de Litúrgia de Barce-
lona (ISLB)
Promogut pel Centre de Pastoral Litúrgi-
ca, va ser incorporat l’any 1986 a la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya. L’Insti-
tut organitza el bienni complet d’estu-
dis de litúrgia per a obtenir la llicència 
i posteriorment el doctorat. Té la seu a 
la mateixa Facultat. N’és director el Dr. 
Jaume González Padrós.

Institut de Teologia Fonamental (ITF)
Centre acadèmic erigit l’any 1984 enco-
manat a la Companyia de Jesús i incor-
porat a la Facultat de Teologia, en nom 
de la qual atorga els títols de llicència 

Inauguració oficial del curs 2015-2016
de la Facultat de Filosofia de Catalunya, 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 Antoni Gaudí

Acte presidit pel cardenal LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH, 
arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller 

de les facultats eclesiàstiques

Lliçó inaugural

«G. K. Chesterton i l’art de la polèmica. 
Contrasentit, sentit comú i imaginació»

a càrrec de la 

Prof. Dra. Sílvia Coll-Vinent (FFC)

Dijous, 1 d’octubre de 2015, a les 11.15 h
a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231)
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•  Condicions d’admissió: per matri-
cular-se als estudis superiors de 
teologia i poder obtenir graus aca-
dèmics (grau, màster i doctor), cal 
tenir estudis que donin accés a la 
Universitat (PAU); també són vàli-
des les proves d’accés per a ma-
jors de 25, 40 i 45 anys. L’Escola 
de Llengües i els cursos d’extensió 
universitària són oberts a tothom.

•  Més informació: Facultat de Teo-
logia de Catalunya, c/ Diputació 
231, 08007 Barcelona - Tel. 934 
534 925 - A/e: secr.academi-
ca@teologia-catalunya.cat - Web: 
www.teologia-catalunya.cat

Tots els cursos que ofereix la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya 
són reconeguts oficialment com a 
CRÈDITS DE FORMACIÓ DEL PRO-
FESSORAT NO UNIVERSITARI.

Ciència i fe en diàleg 
(http://goo.gl/4K9EuY)
Curs en línia, dirigit pel Seminari de Theo -
sciences, amb l’objectiu de divulgar els 
estudis realitzats en els darrers trenta 
anys sobre el diàleg entre teologia i cièn-
cia. Ofert especialment a professors de 
primària, secundària i batxillerat. S’es-
tructura en dotze lliçons de dotze hores 
de dedicació cada una (6 ects). Coordi-
nador: Dr. Emili Marlés.

Extensió universitària
Formació permanent
Ofereix cada any, amb estructura de cur-
sets breus, una síntesi de qüestions fo-
namentals de teologia. Hi poden partici-
par tots els qui ho desitgin. A la seu de 
la Facultat (c/ Diputació, 231) les clas-
ses són el dijous de 10 a 12.45 h. A la 
seu de l’Institut de Teologia Fonamen-
tal (Sant Cugat del Vallès), el dimecres, 
matí i tarda.

Cursos d’aprofundiment bíblic
Visió panoràmica de la història de la sal-
vació i introducció a l’Antic i al Nou Testa -
ment, amb disciplines que ajuden a com-
prendre millor els textos bíblics. S’imparteix 
els dimarts i dijous, de 19 a 21 h.
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Facultat Antoni Gaudí

Pla d’estudis
PRIMER CICLE (Grau)
(Baccalaureatus) 
(Tres anys acadèmics: 180 ects) 

Primer Curs (2015-2016) (60 ects)

•  Metodologia i fonts de la investigació 
històrica (3 ects) – Prof. David Abadias

•   Introducció a l’arquitectura cristiana 
(3 ects) – Prof. Jesús Oliver-Bonjoch

•   Introducció a l’arqueologia cristiana (6 
ects) – Profs. Cristina Godoy, Julia Bel-
trán i Robert Baró 

•   Introducció a l’arxivística (3 ects) – Prof. 
Alexis Serrano

•  Introducció a la conservació i gestió 
del patrimoni de l’Església (3 ects) –
Prof. Sílvia Coll-Vinent

•  Història de l’Església antiga (3 ects) – 
Prof. Robert Baró

•  Història de l’art cristià antic (5 ects) –
Prof. Gemma Garcia

•  Història de l’art cristià medieval (6 
ects) – Prof. Marc Sureda

•  Introducció a l’Antic Testament (6 ects) –
Prof. M. Claustre Solé

•  Història de la filosofia antiga (5 ects) –
Prof. Antoni Bosch-Veciana

•  Història de la filosofia medieval (5 
ects) – Profs. Joan García del Muro i 
Vicent Igual

•  Història de la filosofia moderna (6 
ects) – Prof. Joan Albert Vicens

•  Llatí I (3 ects) – Prof. Armando Pego
•  Llatí II (3 ects) – Prof. Armando Pego
 
Segon Curs (2015-2016) (60 ects)

•  Topografia de l’Orbis Christianus (3 
ects) – Prof. Jesús Oliver-Bonjoch

•  Paleografia i diplomàtica (3 ects) – 
Prof. Josep Torné

•  Història de l’Església medieval (5 ects) – 
Prof. David Abadias

•  Història de l’Església moderna (5 ects) – 
Prof. Ramon Corts

•  Patrologia (3 ects) – Prof. Joan Torra
•  Història de l’art cristià del Renaixement 

i el Barroc (6 ects) – Prof. Maria Gar-
ganté

L’art romànic en el context europeu (s. 
IX-XII) (10 ects) (dimecres, de 18.45 a 
21.30 h)

•  Història. Prof. Antoni Virgili (UAB)
•  Teologia. Prof. Josep Torné (FHEAG)
•  Art. Prof. Marc Sureda (FHEAG)
•  Art (Manuscrits carolingioromànics). 

Prof. Matthias Tischler (FTC)
•  Art (Música – Cant gregorià). Prof. Mà-

rius Bernadó (UdL)

Curs propedèutic

Museologia i museografia (5 ects) (di-
marts i dimecres, de 18 a 18.45 h) 
Prof.: Salvador Garcia (FHEAG)

Seminari

Religiositat popular (5 ects) (dijous, de 
18.45 a 20.30 h)
Profs. (coord.): Sílvia Coll-Vinent (FFC-URL) 
i Robert Baró (FHEAG)

Segon semestre (del 9 de febrer al 2 de 
juny de 2016)

Cursos comuns

L’art gòtic a la Mediterrània occidental 
(s. XIII-XV) (10 ects) (dijous, de 18.45 
a 21.15 h)

•  Història. Prof. Josep M. Sans Travé (Ar -
xiu Nacional de Catalunya)

•  Teologia. Prof. Jordi Gayà (FTC)
•  Art. Profs. Jordi Camps (MNAC) i Cèsar 

Favà (MNAC)
•  Art (Música). Prof. Francesc Garrigosa 

(ESMUC)
•  Art (Manuscrits). Prof. Anna Gudayol 

(Biblioteca Nacional de Catalunya)

El modernisme català i l’obra d’Antoni 
Gaudí (segles XIX-XX) (10 ects) (dime-
cres, de 18.45 a 21.15 h)

•  Història. Prof. Alexis Serrano (FHEAG)
•  Teologia. Prof. Norbert Miracle (FTC)
•  Art. Prof. Isabel Coll (UB)
•  Art (Música). Prof. Benet Casablan-

cas (Conservatori Superior de Música 
del Liceu)

•  Art (Gaudí). Profs. Chiara Curti, Rosa Ri-
bas (FHEAG) i Daniel Giralt-Miracle

Cursos propedèutics

Difusió i comunicació del patrimoni de 
l’Església: el marc legal vigent 
(2,5 ects) (dimecres, de 18 a 18.45 h)
Prof. David Andrés (ICAB)

Dimensió econòmica i financera del pa-
trimoni de l’Església 
(2,5 ects) (dijous, de 18 a 18.45 h)
Prof. Josep M. Riba (MEV)

Seminari

Museïtzació 
(5 ects) (dimarts, de 18.45 a 20.30 h)
Profs. (coord.): Salvador Garcia (FHEAG) 
i Anna Casas (FFC-URL)

•  Història de l’art cristià modern i con-
temporani (5 ects) – Prof. Rosa Ribas

•  Introducció al Nou Testament (6 ects) – 
Prof. Marcos Aceituno

•  Teologia fonamental: Cristologia i ecle-
siologia fonamentals (6 ects) – Prof. 
Josep R. La Parra

•  Seminari d’història: «El cardenal Vidal 
i Barraquer, la dictadura de Primo de 
Rivera i el franquisme» (3 ects) – Prof. 
Ramon Corts

•  Seminari d’arqueologia i art: «El fil es-
piritual del simbolisme a l’avantguar-
da (1880-1925)» (3 ects) – Prof. Anna 
Maria Blasco

•  Llatí III (3 ects) – Prof. Armando Pego 

Tercer Curs (es començarà a impartir 
el curs 2016-2017)

CURS PONT per als batxillers en teo-
logia que vulguin accedir a la FHEAG
S’ofereix un curs pont, dividit en dos 
anys acadèmics. Enguany (curs 2015-
2016) les classes tenen lloc de dilluns 
a dimecres. El curs 2016-2017 s’impar-
tiran la resta de matèries de dimecres 
a divendres.

SEGON CICLE (Màster universitari) 
(Licentiatus) 
(Dos anys acadèmics: 120 ects)

Màster en història i patrimoni cultural 
de l’Església
Especialitat: Patrimoni de l’Església 
(en conveni amb la Univ. Ramon Llull)

Primer semestre (del 6 d’octubre de 
2015 al 28 de gener de 2016)

Cursos comuns

El cristianisme tardoantic a la Tarraco-
nense (Catalunya, Llevant peninsular i 
Illes Balears) en el marc de la Hispània 
romana i visigòtica (s. III-VIII) 
(10 ects) (dimarts, de 18.45 a 21.15 h)

•  Història. Prof. Albert Viciano (FHEAG)
•  Teologia. Prof. Joaquim Blas (FHEAG)
•  Arqueologia. Profs. Julia Beltrán (MUHBA), 

Cristina Godoy (FHEAG), Mateu Riera 
(UAB) i Isabel Rodà (UAB)

TERCER CICLE (Doctorat)

Titulacions acadèmiques
Grau (Primer cicle: 3 cursos), Màster 
(Segon cicle: 2 cursos) i Doctorat (Ter-
cer cicle), equivalents als títols canònics 
de Baccalaureatus, Licentiatus i Doctor, 
amb reconeixement civil.

Horaris de classe
•  Primer cicle – Grau: matins, de dilluns 

a divendres (entre les 9 i les 14 h)
•  Segon cicle – Màster: tardes, de di-

marts a dijous (de 18 a 21 h)

Taxes de matriculació
•  Primer cicle (grau, 3 anys): 1.480 E (un 

any acadèmic) 
•  Segon cicle (màster, 2 anys): 1.785 E 

(un any acadèmic) 
•  Alumnes oients: 43 E / ects (assigna-

tures de Primer cicle), 63 E / ects (Se  -
gon cicle)

Informació i matrícula curs 2015-2016
• Període de matriculació:
  — Primer cicle (grau) i curs pont: fins al 

10 de setembre de 2015
  — Segon cicle (màster): fins al 30 de 

setembre de 2015 

Matriculació en línia 
http://areareservada.facultatantonigau-
di.cat: fins al 10 de setembre de 2015

Informació i inscripcions

Facultat Antoni Gaudí

c/ Diputació, 231
08007 Barcelona

Tel. 934 534 925
Fax 934 515 212

administracio@facultatantonigaudi.cat 

Horari de Secretaria

De dl. a dj.: d’11 a 13 
i de 17 a 19 h; dv.: d’11 a 13 h

www.facultatantonigaudi.cat

La Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts cristianes 
(FHEAG) és una institució eclesiàstica de caràcter universitari, promoguda per 
l’arquebisbe de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistach, que depèn canònica-
ment de la Santa Seu. Constituïda oficialment el 2 d’octubre de 2014, la FHEAG 
programa les seves activitats acadèmiques segons l’Espai Universitari Europeu 
d’Instrucció Superior (EUEIS). El pròxim dilluns 14 de setembre comença el nou 
curs 2015-2016.
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ISCREB

El diàleg és una metodologia o una for-
ma de relacionar-se? Podem pensar que 
aplicant tècniques comunicatives en te-
nim prou per establir un lligam amb l’al-
tre. Però l’ISCREB, els seus professors 
i alumnes, van més enllà. 
  L’estudi de l’art del diàleg, i de les di fe-
 rents tradicions religioses, transforma 
les persones i de retruc la realitat social. 
«L’estudi ens transforma, a nosaltres pri -
mer i després als que ens envolten. Martin 
Luther King deia que sovint els homes 
ens odiem perquè ens tenim por, ens te-
nim por perquè no ens coneixem, no ens 
coneixem perquè no ens podem comuni-
car i no ens comuniquem perquè estem 
separats, i crec que el diàleg i l’estudi del 
diàleg és estendre aquests ponts i perdre 
les pors envers les diferències que ens 
separen» diu Josep Bordera, estudiant 
del màster de Diàleg interreligiós. Joan 

CURS MONOGRÀFIC 

«La Filosofia com a cura 
de l’ànima i cura del món»

A càrrec del 
Dr. Francesc Torralba

Dies: 15, 16, 18, 23 
de setembre, de 18 a 21 h

Matrícula curs Torralba: 
del 2 al 15 de setembre

Acte acadèmic inaugural del curs 2015-2016
Presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona, LLUÍS MARTÍNEZ I SISTACH
Pronunciarà la lliçó inaugural el Dr. GABRIEL MAGALHÃES, sobre el tema:

«Els camins de la literatura vers Déu»
Gabriel Magalhães (Luanda, 1965) és llicenciat en llengües i literatures mo-
dernes, variant d’estudis portuguesos i espanyols, Facultat d’Arts, Universi-
tat de Lisboa. Doctorat per la Universitat de Salamanca. Va ser professor 
a la Universitat de Salaman ca i actualment és professor del Departament 
d’Arts de la Universitat de Beira Interior (Portugal). A més d’obres d’investi-
gació, ha escrit tres novel·les i és col·laborador habitual a La Vanguardia.

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

Dia 28 d’octubre de 2015, a les 7 del vespre
Sala d’Actes del Seminari Conciliar de Barcelona 

(c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona)

Informació i matrícula
Si necessiteu més informació po-
deu posar-vos en contacte amb 
la Secretaria de l’ISCREB. L’hora-
ri d’atenció al públic és de dilluns 
a divendres, de 17 a 21 h. L’hora-
ri de les classes presencials és de 
18.30 a 21 h.

Institut Superior de Ciències 
Religioses de Barcelona 

c/ Diputació, 231
08007 Barcelona

Tel. 934 541 963
Fax 933 237 373

secretaria@iscreb.org
secretaria_virtual@iscreb.org

www.iscreb.org

www.facebook.com/iscreb

http://twitter.com/iscreb

Període de matrícula:

Presencial i virtual: 
del 2 al 25 de setembre

saber per quins punts no pots passar; 
per exemple, un musulmà no t’acceptarà 
la divinitat de Jesús, però es pot parlar so-
bre mil temes més i aquí està la gràcia», 
afegeix Dolors Bramon, professora de 
Perspectives de l’Islam plural.
  L’ISCREB és un centre docent que ofe-
reix propostes per acompanyar aquesta 
inquietud per aprendre sobre el diàleg 
interreligiós. En concret, compta amb el 
Màster en diàleg interreligiós, en què s’es -
tudien les tècniques de comunicació, les 
religions, l’ecumenisme, la cultura i la ges -
tió de la diversitat religiosa. 
  A més a més, en el curs 2014-2015, 
l’ISCREB i el KAICIID, centre internacio-
nal de diàleg amb seu a Viena, han inau-
gurat formalment la seva col·laboració 
en els estudis de Ciències de les reli -
gions, de pau i relacions internacionals. 
«Aquest acord ha ajudat a potenciar la 

Hernández, professor d’Introducció a la 
diversitat religiosa, hi està d’acord i con-
fessa: «Jo he vist com alumnes que no-
més vénen amb l’expectativa d’aprendre 
es transformen, he vist com els coneixe-
ments deixen llavor en ells.» 
  En un context convuls com l’actual, en 
què diferents tradicions religioses es tro -
ben gestionant conflictes, l’ISCREB apos-
ta per promoure el diàleg interreligiós. 
«Conèixer una altra persona completa-
ment diferent a tu, et fa sortir de tu ma-
teix, et fa qüestionar les teves idees. Com 
podem pensar en un món plural, divers, 
que sigui enriquidor per a tots?», es pre-
gunta Jordi Coromines, professor del 
Seminari sobre diàleg interreligiós. «És 
bàsic partir del fet que ningú té la veri-
tat absoluta, i quan ets capaç de baixar 
aquest graó pots trobar-te amb aquell 
que és diferent a tu. També és important 

col·laboració entre institucions acadèmi-
ques, administracions públiques i comu-
nitats religioses a l’hora de trobar res-
postes sostenibles als reptes actuals, 
així com per evidenciar les múltiples 
aportacions positives i imprescindibles 
de les religions a la societat del segle XXI», 
explica Antoni Matabosch, director de 
l’ISCREB. 
  Per acabar, i com una altra novetat d’a-
quest curs, l’ISCREB compta amb una 
aplicació interactiva perquè el públic en 
general pugui avaluar de forma amena els 
seus coneixements sobre les religions. 
A través del qüestionari «Què en saps, de 
les diferents religions? Entra i compro-
va-ho», que és al web www.iscreb.org, el 
visitant pot respondre preguntes sobre 
el cristianisme, el judaisme, l’islam, el 
budisme, l’hinduisme, el sikhisme i la fe 
Bahai.

L’ISCREB pel diàleg interreligiós


