
INSTITUT DE
TEOLOGIA FONAMENTAL

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA

CURS 2016-2017

CENTRE BORJA
SANT CUGAT DEL VALLÈS



Centre acadèmic erigit per la Santa Seu i encomanat a la Companyia de Jesús, està incorporat a 
la Facultat de Teologia de Catalunya.

ÀREES DE TREBALL
La Teologia Fonamental està molt diversificada i aquesta diversificació ve donada per les formes 
i els graus d’incidencia del pensament contemporani i dels moviments religiosos, socials i polítics 
actuals en la fe i en la vida de la comunitat cristiana. Aquesta diversificació es reflectéix en les 
següents àrees d’investigació i de docència.

1. GENERALITATS  I  MÈTODE
La història  i la presentació de diferents teologies fonamentals servirà per a familiaritzar-se amb 
la manera de procedir específica de la Teologia Fonamental.

2. REVELACIÓ, HISTÒRIA, ANTROPOLOGIA
La Teologia Fonamental ha d’expressar les conseqüències que es deriven del caràcter històric
de la revelació de Déu i de la historicitat de la fe. Obliga també a una reflexió de Déu i dels ma-
teixos símbols amb els quals ha arribat fins a nosaltres la revelació de Déu en Jesucrist.

3. ESGLÉSIA I SOCIETAT 
La fe cristiana només pot ser viscuda en la seva integritat dins de l’Església. Aquest fet planteja 
diverses qüestions  eclesiològiques importants: orígens de l’Església, unitat de l’Església i diàleg 
ecumènic, credibilitat actual de l’Església , relacions de l’Església amb la societat; també els 
problemes que sorgeixen en la relació “fe-cultura” i les exigències del diàleg “fe-justícia” i 
“fe-ciència”.
  
4. DIÀLEG INTERRELIGIÓS
La Teologia Fonamental es planteja també l’estudi de les relacions entre el cristianisme i la religió
en general i el problema del diàleg interreligiós en una societat cada dia més conscient de la 
particularitat històrica del cristianisme.

5. PUBLICACIONS
Actualidad Bibliográfica
Selecciones de Teología
Cuadernos “Institut de Teologia Fonamental”.

ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS
Els crèdits lectius (ECTS) necessaris per l’obtenció de la Llicenciatura son en total 120, que es 
poden cursar al llarg de diversos anys acadèmics; i també es possible fer-los en dos anys amb 
cursos complementaris, especialment programats per aquesta finalitat. Les classes i seminaris 
son els dijous i divendres de 9,45 a 13,30 hores. És possible matricular-se només a un o alguns 
cursos; la matrícula inclou, a més dels alumnes ordinaris, la categoria d’oients, (places limitades). 
Cada crèdit lectiu consta de 12 hores.
Els estudiants tenen a la seva disposició la Biblioteca Borja, especialitzada en teologia, filosofia i 
història. 

TUTORIA D’ESTUDIS
En el Centre Borja tenen els seus despatxos els professors de l’Institut, i ofereixen el seu 
assessorament i direcció d’estudis a tots els qui ho desitgen, tant en l’àmbit de la teologia, com 
en el de filosofia i àrees complementàries.

A les classes de Llicenciatura s’admeten oients previa entrevista amb direcció.

 

INSTITUT DE TEOLOGIA FONAMENTAL



LLICENCIATURA ESPECIALITZADA EN TEOLOGIA FONAMENTAL

CURS 2016-2017CURS 2016-2017

Primer Semestre

Dijous

TF 1  La resurrecció de Jesús, fonament bíblic i reinterpretació actual. 
(Seminari: 5 ects) 
Partint de la manera com la Bíblia interpreta els textos que parlen de la resurrecció de 
Jesús, estudiarem la interpretació que fan de la resurrecció de Jesús cinc teòlegs actuals 
(E. Schillebeeckx, J.I. González Faus, J. Moingt, J. Sobrino y A. Torres Queiruga) per a 
veure com s’ha d’interpretar avui, confrontant la fe bíblica en la resurrecció dels morts 
amb la creença en la reencarnació. 

9.45 – 11.30 hores (22, 29 setembre, 6, 13, 20, 27 octubre; 3, 10, 17 24 novembre; 1, 15, 
22 desembre; 12, 19, 26  gener)
Prof. Xavier Alegre

TF 2 Discussions actuals entorn del llibre Alcorànic. (Seminari: 2,5 ects)
El llibre sagrat de l’islam és el resultat del davallament del Llibre Etern celeste. Fins el 
moment en el que és posat per escrit el text oral passa per diverses vicissituds, doncs 
ha de ser recitat pel Profeta, memoritzat per la comunitat i anys més tard compilat i 
transcrit inicialment sense vocals ni signes diacrítics. La comunitat islàmica ha ofert 
durant segles una història canònica d’aquesta recopilació. Algunes veus europees, però, 
han reobert el debat amb diverses hipòtesis. En aquest curs, no solament farem un 
repàs del que podem saber fins ara sinó que entrarem en l’estudi dels diversos gèneres 
literaris que conté aquesta obra.   

11.45 – 13.30 hores (22, 29 setembre, 6, 13, 20, 27 octubre; 3, 10 novembre)
Prof. Jaume Flaquer

TF 3 Sociologia de la Religió.  (2,5 ects)
La diversitat cultural i religiosa és un fet innegable en les nostres societats. Un fet que 
demana ser entès i interpretat per poder pensar una acció evangelitzadora i pastoral 
que plantegi com les religions poden col·laborar a construir unes societats més justes, 
solidaries i pacífiques. El curs prendrà com punt de partença el concepte de sociologia 
general i de sociologia de la religió de P. Berger i Joan Estruch que permeten una 
aproximació molt “objectivada”, critica i a la vegada respectuosa del fet religiós.  

11.45 – 13.30 hores(17, 24 novembre; 1, 15, 22 desembre; 12, 19, 26 gener)
Prof. Josep Miralles

Divendres

TF 4 Qumran i el Nou Testament.  (2,5 ects)
Els textos de Qumran van marcar una revolució en el camp exegètic els anys posteriors 
a la descoberta de la biblioteca sectària en les 11 coves properes a Khirbet Qumran. En 
un primer moment es van relacionar les figures de Joan fill de Zacaries (el Baptista) i         
     



de Jesús fill de Josep de Natzaret amb els integrants de la secta. Amb els pas dels anys, 
amb una visió més madura, la biblioteca de Qumran ens ha permès de conèixer més a 
fons el judaisme premíxnic i a encabir-hi els origens del cristianisme. L’assignatura 
presenta els principals textos sectaris de Qumran on apareix amb nitidesa la vida i el 
pensament de la comunitat essènia sectària de Qumran, i, en un segon moment s’analitzen 
els principals punts de contacte amb els escrits neotestamentaris. L’objectiu del curs 
és assolir una clara comprensió de la identitat de la comunitat de Qumran i dels paral·lels 
dels textos canònics cristians amb els textos qumrànics, propis d’una afinitat cultural.         
        
9.45 - 11.30 hores (23, 30 setembre; 6, 14, 21, 28 octubre; 4 i 11 novembre) 
Prof. Jordi Latorre

TF 5  “La mística d’ulls oberts”, de J.B. Metz. (2,5 ects)        
J.B. Metz posa al centre de la seva reflexió teològica la pregunta per la teodicea a partir 
d’Auschwitz i situa aquesta reflexió en diàleg obert amb el propi context, conscient que 
el cristianisme no pot eludir la seva dimensió pública. El curs pretén abordar les línies 
mestres del seu pensament, especialment a partir de les seves darreres obres Memoria 
passionis i la Mística d’ulls oberts.         

9.45 – 11.30 hores (18, 25 novembre; 2, 16 desembre; 13, 20, 27 gener)
Prof. Nuria Caum    

TF 6  Lectura desde la “categoría narración” de la mitología del Génesis y la 
narracción pictórica de Marc Chagall. (2,5 ects)      
Explicitación y referencia de los elementos de la categoría narración en la mitología del 
Génesis. Referencias: Paraíso y paraísos perdidos – la inocencia y la neurosis del saber 
– lo femenino del hombre – el barro y el soplo de vida – extranjeros a la búsqueda de 
una casa y un amo. Estas temáticas conectan con Marc Chagall, que logra una estética 
narrativa pictórica en la totalidad de su obra y en concreto en las pinturas del Mensaje 
Bíblico de su Museo en Niza. Analizaremos también algunos de estos lienzos con las 
herramientas de la filosofía narrativa.           

11.45 – 13.30 hores (23, 30 setembre; 6, 14, 21, 28 octubre; 4 i 11 novembre)
Prof. Domingo Cía Lamana - Mª Àngels Turon Mejías   

TF 7 Desenfoques en nuestro catolicismo actual. (2,5 ects)
La historia, la cultura y las evoluciones del lenguaje pesan mucho sobre el modo de 
entender las verdades de fe. Con frecuencia sucede que, sin falsificarlas del todo, las 
desfiguramos y, como ocurre con una diapositiva desenfocada, hay que volver a enfocarlas 
de nuevo. Se intentará hacer eso en un seminario sobre el libro Herejías del catolicismo 
actual, (Trotta). Todos los inscritos habrán de tener el libro desde el primer día, para 
poder participar en el curso. 

11.45 – 13.30 hores (18, 25 novembre; 2, 16 desembre; 13, 20 i 27 gener)
Prof. José I. González Faus



Segon semestre

Dijous

TF 8 Teologia de Luter i sentit de la Reforma.  (2,5 ects.)     
Temes a tractar en el seminari: 1. Causes i arrels de la Reforma: Lortz-Villoslada. 2. 
Vida i obre de Luter. Categories per entendre’l. 3. “La llibertat del cristià” (1520). 4. 
Teoria dels Dos Regnes i “Sobre el poder temporal”. 5. La gran disputa: “De libero 
arbitrio” – “De servo arbitrio” (Luter) 1525). 6. Diàleg luterà-católic: “Acord sobre la 
justificació” (1999). 7. El sentit de les protestes de Luter. 8. Espiritualitat luterana. Crítica 
a la teologia de Luter.       
       
9.45 - 11.30 hores (9, 16, 23 febrer; 2, 9, 16, 23 i 30 març)
Prof. Hector Vall   

TF 9  La fe d’Israel al llarg de la història... un multitudinari clam de testimoniatges.   
(2,5 ects)
En aquest curs, acompanyats pel llibre El Dios de la Promesa y el Dios de la Alianza, de 
Jacques Vermeylen, veurem com es va elaborant i aprofundint la fe d’Israel en els 
diversos moments de la seva història, alhora que farem atenció als diversos corrents, 
ben vigorosos, que donen èmfasi a uns i altres aspectes. Aquest itinerari ens permetrà 
apreciar la complexitat del teixit que és l’Antic Testament, ple de testimoniatges ben 
diversos que no podem simplificar. 

9.45 - 11.30  hores (6, 27 abril; 4, 11, 18, 25 maig; 1 i 8 juny)
Prof. Llorenç Puig

TF 10 Lectura de “La experiencia védica”, de Raimon Panikkar.  (Seminari 5 ects) 
En aquesta obra capdal, Raimon Panikkar ofereix una presentació personal i alhora 
completa del pensament religiós índic. La lectura continuada del text ens permetrà 
recorre tot l’arc que va des de l’albada al capvespre, tant de la vida personal com de la 
vida del cosmos segons la tradició hindú. Per la participació en el seminari cal adquirir 
l’obra (ed. Fragmenta 2014).
         
11.45 - 13.30  hores (9, 16, 23 febrer; 2, 9, 16, 23, 30 març; 6, 27 abril; 4, 11, 18, 25 maig; 
1 i 8 juny)
Prof. Xavier Melloni   

Divendres

TF 11 La experiència cristiana de Déu.   (2,5 ects)
“El cristià del demà o serà un místic o no serà” – són conegudes paraules del teòleg 
alemany Karl Rahner. I hi afegia, tot explicant-se: per “místic” s’entén aquell/a que ha 
“experimentat” la realitat de Déu en la seva vida, i no es limita a creure per pura convenció 
social. Per tal de dur a terme aquesta reflexió, ens guiarà la lectura de La experiencia 
cristiana de Dios (editorial Trotta, 1996), obra que, en paraules del seu autor, Juan Martín 
Velasco, pretén “reconstruir nuestra experiencia cristiana de Dios con los materiales 



que nos ofrece la hora que nos ha tocado vivir” (del pròleg de l’obra).

9.45 – 11.30 hores  (10, 17, 24 febrer; 10, 17, 24 i 31 març) 
Prof. Josep Giménez 

TF 12 Lectura de la Encíclica Laudato Si.  (2,5 ects)
El curs estudia la problemàtica ecològica dins el sistema econòmic actual i com des de 
la sensibilitat cristiana, el Papa ofereix a tots els homes i dones uns valors per anar 
creant una mentalitat, un canvi en els cors de les persones per tal de poder fer front a 
aquest problema. Veurem com la Encíclica relaciona estretament la problemàtica 
ecològica a la qüestió social, ja que formen part del mateix problema i només es poden 
respondre a les dues qüestions de forma conjunta.              
           
9.45 – 11.30 hores (6, 28 abril; 5, 12, 19, 26 maig; 2 i 9 juny) 
Prof. Joan Carrera 

TF 13 Els orígens del cristianisme i la critica històrica.  (2.5 ects) 
Intentarem respondre a la qüestió de si la evolució històrica del cristianisme, a partir 
dels seus orígens jueus i de la seva inculturació en l’hel·lenisme, va suposar un 
trencament o desviament del que pretenia originàriament Jesús, com afirmen alguns 
crítics. En aquest sentit examinarem la teoria de la hel·lenització i la teoria de la 
desescatologització del cristianisme, així com la teoria recent de la “desproleterització” 
i dels kerigmàtics itinerants. Exposarem i farem una valoració crítica de les interpretacions 
materialistes, psicoanalítiques i sociològiques que s’han fet de l’evolució del cristianisme 
i del dogma.    

11.45 – 13.30 hores (10, 17, 24 febrer; 10, 17, 24 i 31 març)
Prof. Josep Boada   

TF 14 El Quart evangeli i la història. (2,5 ects)
El curs es planteja com allargament i aprofundiment del curs de l’any passat sobre el 
sentit i el paper de la comunitat en la lectura i interpretació de l’Evangeli segons Joan 
(EvJn). Més en concret , analitzarem com pot il·luminar la doctrina dels quatre sentits 
de l’Escriptura (H. de Lubac), la nostra comprensió de l’EvJn i del paper i sentit de la 
comunitat joànica.   

11.45 - 13.30  hores (6, 28 abril; 5, 12, 19, 26 maig; 2 i 9 juny) 
Prof. Oriol Tuñí 



FORMACIÓ PERMANENT

L'Institut de Teologia Fonamental, també ofereix aquests cursos de Formació 
Permanent de teologia a totes les persones interessades: sacerdots, religiosos, 
catequistes, i laics amb la intenció de posar se al dia en les actuals 
investigacions bíbliques i teològiques.

El curs de Formació Permanent s’estructura de manera que cobreixi les àrees 
més importants de teologia en els temes més actuals, més problemàtics i 
d'una major incidència pastoral.

La convivència, el diàleg i les possibilitats de consultar la "Biblioteca Borja" 
i els professors de l’Institut són també elements importants a l’abast dels 
alumnes.

HORARI DE CLASSES

Els dimecres assenyalats, d'11.30 a 13.30 hores, i de 15.30 a 17.30 hores.

MATRÍCULA

Es pot formalitzar a partir de començament de curs. 

Preu de la matricula pel curs 2016/2017; 270 €
Només matins, tot el curs: 210 €

SERVEI DE MENJADOR

Els matriculats als cursos de Formació Permanent tenen la possibilitat
d’utilitzar els serveis de menjador del Centre Borja.



FORMACIÓ PERMANENT

CURS 2016 - 2017CURS 2016 - 2017

Primer Trimestre

Matí: de 11.30 a 13.30 hores

Història de l’Ètica VII
El curs, continuació dels anteriors, segueix amb l’exposició de sistemes morals que han 
caracteritzat l’ètica contemporània. En aquesta ocasió es veuran els següents corrents: 
El personalisme, L’escola de Frankfurt, el neocontractualisme i el naturalisme. 
 
Prof. Margarita Mauri  (28 setembre, 5, 19 de octubre) 

Mística i Ètica, la vinculació de dues dimensions humanes.
Partim dels supòsits que Mística i Ètica esdevenen dues expressions de la realització de 
l’ésser humà i que se sostenen i es legitimen des de l’existència del seu vincle. Tanmateix, 
la relació entre elles, la integració de les seves diferències i les conseqüències del seu 
nexe no són prou evidents, per la qual cosa ens proposarem aproximar-nos a aquestes 
qüestions com a reflexió necessària per una espiritualitat contemporània.   

Prof. Júlia Yúfera  (26 octubre)

El missatge dels quatre evangelis canònics. 
Els evangelis de Mc, M, Lc i Jn són un mitjà privilegiat d’accés a Jesús. Tanmateix, ofereixen 
tradicions, imatges i ensenyaments molt diversos. En aquesta varietat hi ha precisament la 
seva riquesa més pregona. L’objectiu d’aquestes sessions és actualitzar el missatge dels quatre 
evangelis. 

Prof. Oriol Tuñí (2, 9, 16 i 23  novembre)

Relleus teològics de l’Antic Testament. 
La riquesa del pensament teològic que presenta l’Antic Testament toca sovint les grans 
qüestions de l’home, el sofriment, el mal, la fe, el sentit de la justícia, la mort... Aquest 
curs introdueix alguns d’aquests grans temes a través de Job, Cohèlet i l’experiència de 
la Paraula en els profetes: 1. La força de la Paraula en la vocació profètica. 2. Job. Un 
silenci sagnant. 3. Un llibre per pensar la fe: Cohèlet.  

Prof. Teresa Solà (30 novembre, 14 i 21 desembre)

Tarda: de 15.30 a 17.30 hores

Teología de los sacramentos. 
Este curso pretende presentar una introducción a la Teología General de los sacramentos. 
El punto de partida será la definición tradicional: “Signo eficaz de la gracia”, e 
intentaremos una actualización de la definición teniendo en cuenta el caràcter litúrgico 
de la celebración y los elementos fundamentales de filosofía de la realidad. Ello nos 
permitirá comprender los sacramentos como una “Celebración litúrgica”, en la que se 
cumple la “actualidad  de una acción de Cristo”, finalizada a la transformación de la 
realidad personal humana. El curso pretende, también, mostrar el cumplimiento de esta 



Teología general en la celebración concreta de la Reconciliación.

Prof. José M. Millás (28 setembre, 5, 19 i 26 octubre)

¿Estem programats per a fer el bé?
Temes a tractar: 1. La neuroètica en la perspectiva de l’evolució etològica. Les bones 
conductes animals i les humanes.  2. El cervell humà, complexitat orgànica, funcional 
i conductual.  3. Les dimensions del “fer el bé”: factors condicionants com el plaer, la 
felicitat, la satisfacció, el benestar... L’alteritat en el context de l’egoisme i l’altruisme. 
4. El cervell social i el marc social que dona consistència als valors: condicionaments i evolució

Prof.  Ramon M. Nogués (2, 9, 16, 23 novembre)

Poder, Gobierno y Violencia. El Dios de la Misericordia o el poder absoluto.
El papa Francisco, en reiteradas ocasiones, ha denunciado que el mundo está viviendo 
una guerra, que va apareciendo en diferentes momentos y zonas de nuestro planeta. 
Estudiar cuáles son sus causas, cómo opera, quiénes son sus ejecutores y qué 
repercusiones tiene para nosotros aqui y ahora, es lo que estudiaremos en estas clases. 

Prof. Ricardo Barba Monsalve (30 novembre, 14 i 21 desembre)

Segon Trimestre

Matí: de 11.30 a 13.30 hores

El Càntic dels Càntics i Cites bíbliques de l’Antic Testament en el Nou Testament.
Em primer lloc es veurà el llibre de l’Antic Testament El Càntic dels Càntics: 
contextualització; arrels en la saviesa oriental, força poètica, missatge humà d’aquests 
poemes d’amor, sentit sapiencial del llibre, tema central d’aquest llibre (l’amor, una 
realitat humana pregonament divina). En segon lloc s’intentarà estudiar com les 
nombroses cites de l’Antic Testament presents en el Nou Testament ajuden a descobrir 
millor el sentit del que vol dir aquest en alguns textos més importants. Dit d’una altre 
manera: ¿quina és la relació entre Antic i Nou Testament?

Prof.  Rafael de Sivatte (11, 18, 25 gener i 1 febrer)

Teologia negativa i mística. 
Aquest tema general es desenvoluparà en dues sessions: 1. Pensament inductiu i 
problema del llenguatge teològic.  2. Mística i Cristianisme.    

Prof. Antoni Bentué (8 i 15 febrer)

La vida després de la mort.
Estudiarem com interpreta la Bíblia i els teòlegs actuals la Resurrecció de Jesús i dels morts. 

Prof. Xavier Alegre (22 febrer, 1 i 8 març)

Itineraris en recerca de Déu.
Ens proposem explorar alguns dels itineraris que els humans recorrem a la recerca
de Déu de la mà de la reflexió que en P. Castelao en el seu llibre La visió de l’invisible.



Aquest teòleg es pregunta per la invitació que a tots se’ns fa de cercar l’Absolut, de 
demanar-nos pel sentit del que vivim. Des d’aquí, explora com la raó humana, en les 
seves múltiples facetes, emprèn aquesta recerca: a nivell religiós, filosòfic, místic, 
estètic, tot intentant percebre la presència i la realitat de Déu en la seva idea, la 
presència o absència de Déu en el mon i també la seva petjada en l’experiència estètica. 

Prof. Nuria Caum  (15, 22, 29 març, 5 abril)

Tarda: de 15.30 a 17.30 hores 

Lectura de la encíclica Laudato si. 
El curs proposa una lectura de l’encíclica. Es passarà revista a la problemàtica mediambiental 
que usant fonts no eclesiàstiques es recull en el primer capítol. S’estudiaran les arrels 
culturals  d’aquesta problemàtica arrelades en la idea del “sistema tècnic” tal com ha estat 
construït a la cultura occidental. Això permet entendre una de les tesis més importants de 
l’encíclica: que les problemàtiques social i mediambiental no són dues coses separades sinó 
una sola, mútuament implicades. Seguint la lògica de l’encíclica, s’analitzaran les propostes 
per fer front a aquesta problemàtica a nivell personal, social i polític. També es recollirà la 
proposta del Papa Francesc de desenvolupar una “espiritualitat mediambiental”. 

Prof. Josep Miralles (11, 18, 25 gener, 1 i 8 febrer)

L’Islam: entendre l’origen per comprende el present i albirar el futur.
L’Islam és una religió molt viva en la societat catalana. El coneixement d’aquesta religió 
és bàsic per millorar la convivència i facilitar la construcció de la societat democràtica. 
Però ¿què sabem de l’islam?. Aquest seminari aportarà conceptes per comprendre el 
nucli de les creences dels musulmans. A més, es presentarà tot el procés d’aparició i 
consolidació de l’islam entre els àrabs, i tot el procés d’expansió religiosa i política dels 
diferents califats. També s’aportaran les dades sociològiques que permeten albirar 
l’evolució d’aquesta religió en els propers anys i els reptes  que planteja la seva 
incardinació en el context cultural europeu.

Prof.  Jordi López Camps (15, 22, febrer, 1, 8 març)

Mesopotàmia, l’arqueologia i la Bíblia. 
Temes a tractar: “La Història comença a Súmer”. Sargon, rei d’Àcad. Ur, la pàtria 
d’Abraham. Nínive i la biblioteca d’Assurbanipal: l’Epopeia de Guilgamesh i l’Enuma 
Elish. Nabucodonosor II, rei de Babilònia. 

Prof. Irene Cordón (15, 22, 29 març, 5 abril)

Tercer Trimestre

Mati: de 11.30 a 13.30 hores

Punts essencials d’Eclesiologia
Temes a tractar: 1. El misteri de l’Església. 2. Església, poble de Déu. 3. Església comunió.     

Prof. Josep Giménez   (26 abril, 3 i 10 maig)



Entender el Credo
Muchos cristianos recitan mecánicamente el Credo sin acabar de saber lo que dicen. ¿Puede 
haber ahí un verdadero acto de fe? Aunque pueda ser válido mantener una fórmula que 
nos une con tantas gentes que vienen repitiéndola durante siglos, el lenguaje es oscilante, 
cambia de significados con el tiempo y puede transmitir contenidos diferentes a los que 
transmitía en sus orígenes. Intentaremos hacer un repaso a los dos Credos (el de los 
apóstoles y el del concilio de Nicea y Constantinopla), para ver de entenderlos mejor.  
    
Prof. José I. González Faus (17, 24, 31 maig)

La espiritualidad que debe animar la acción caritativa-social eclesial.
Reflexionaremos sobre “qué aporta” la espiritualidad cristiana a la acción caritativa-social 
de la Iglesia en el servicio a los marginados y excluidos de nuestra sociedad. También 
repensaremos cómo hacer de este servicio a los empobrecidos una auténtica vivencia 
espiritual y qué características debemos potenciar para que nuestra acción sea una 
verdadera experiencia del Espíritu.

Prof. Armando Cester  (7 de Juny)
Tarda: de 15.30 a 17.30 hores 

Imatges evangèliques d’alliberament de la vida interior.
¿L’angoixa (temptacions) com el sentiment de culpabilitat (pecat) són emocions normals, 
necessàries, patològiques, útils? Farem una lectura de l’evangeli de Marc en clau de 
psicologia dinàmica per tal de contemplar les diverses imatges de salvació/alliberament 
que ens hi ofereix. Ens guiarem per Eugen Drewermann (Les images de la rédemption: 
Évangile de Marc), Jean Claude Larchet (Terapéutica de las enfermedades espirituales), 
Enrique Martinez-Lozano (Otra forma de leer el Evangelio) i d’altres junt amb la pròpia 
reflexió biogràfica. 

Prof. Jaume Patuel   (26 abril, 3 i 10 maig)

Actualidad de las intenciones narrativas del Génesis.
Estudiaremos el significado de los siguientes temas que ayudan a entender el significado 
del Génesis: Silencio cósmico. El Paraíso y los paraísos perdidos. La pérdida de la 
inocencia y la neurosis del saber. Lo femenino en el hombre. El barro y el soplo de vida. 
Extranjeros indocumentados a la búsqueda de una casa y un amo.

Prof. Domingo Cia Lamana (17, 24, 31 maig)

Transhumanismo y cristianismo. ¿Es posible un transhumanismo cristiano?
Nos acercaremos a la génesis y al desarrollo del movimiento transhumanista, sus 
relaciones con el cristianismo y su perspectiva de futuro, a través de diferentes autores. 
Desde ahí buscaremos una respuesta a la pregunta “¿es posible un transhumanismo 
cristiano?”, para lo cual estudiaremos los acercamientos que se pueden dar al tema 
desde la teología.

Prof. Francisco J. Génova (7 de Juny)
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