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Enuna societat cadave-
gada més secularitza-
da i mediàtica, molts
filòsofs, sociòlegs, po-
lítics, universitaris i

periodistes comparteixen, com a
creients o agnòstics, la convicció
que el fenomen religiós és essenci-
al per entendre la realitat. En l’àm-
bit acadèmic es constata que la for-
mació religiosa demolts professio-
nals és deficient, les estructures
confessionals comuniquen mala-
ment, i alguns mitjans tracten la
qüestió religiosa demanera distor-
sionada. La comunicació en gene-
ral, imés la d’assumptes religiosos,
passa per un període tecnològic i
econòmic difícil. Alhora, sorgei-
xen noves perspectives des de les
quals abordar la religió –des de la
neurologia i altres ciències, per
exemple– i es refermen enfoca-
ments ja existents, com l’intercul-
tural i interreligiós. Universitats i
centres catalans ofereixen a partir
de la tardor un interessant planter
demàsters i postgraus entorn de la
religió.

Comunicació institucional i religió
en l’era digital. De la conjunció
entre assumptes religiosos, comu-
nicació i noves tecnologies neixen
dos postgraus a la facultat de
Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull: Comu-
nicació institucional i religió a l’era
digital, i Comunicació i educació
espiritual. El primer és “un post-
grauque relaciona els afers religio-
sos amb la comunicació, desmun-
tant tòpics i oferint eines perquè
les institucions religioses sàpiguen
comunicar-semillor, i els periodis-
tes tinguinmés elements per infor-
marprofessionalment sobre aspec-
tes relacionats amb religió, espiri-
tualitat i noves tecnologies”, se-
gons la seva directora, Miriam
Díez Bosch.

Comunicació i educació espiritual.
El segon nou postgrau de Blan-
querna abundaen la qüestió comu-
nicativa. No debades va ser tracta-
da en la ITrobada d’Intel·lectuals i

Professionals Catòlics a Poblet.
Unaponència es va referir a la par-
ticipació del cardenal Gianfranco
Ravasi, president del Consell Pon-
tifici de la Cultura, a Twitter. “El
llenguatge sintètic i incisiu en els
140 caràcters del Twitter –segons
Ravasi– té molt per ensenyar a la
comunicació religiosa”, tot i que el
cardenal alerta del risc de ba-
nalitat i simplificació excessiva.
“Aquest postgrau és una proposta
per a educadors ambenormes apli-
cacions per al present i potenciali-
tats de futur: cinema, internet, rà-
dio i música al servei de l’educació
espiritual –argumenta el director,
el sacerdot Peio Sánchez–. La de-
manda de professors i educadors
de capacitació en mitjans audiovi-
suals bàsics per a l’educació es con-
creta en una proposta pràctica
amb aplicacions per a la classe de

religió, tutories, educació en va-
lors i activitats pastorals”.

Espiritualitat transcultural. Aquest
nou màster, organitzat per l’Insti-
tutUniversitari de SalutMental de
laFundacióVidal i Barraquer (Uni-
versitat Ramon Llull, URL), ofe-
reix una reflexió interdisciplinària
sobre aportacions dediverses cièn-
cies a la comprensió de les religi-
ons. Hi participen la Universidad
Pontificia deComillas, laUniversi-
dad de Deusto, la Universidad de
laMística de Ávila (Cites) i l’Esco-
la Universitària d’Infermeria de
Sant Joan de Déu, per això diver-
ses classes són per videoconferèn-
cia. “Sorgeix de l’experiència en la
Vidal i Barraquer de l’atenció psi-
cològica i psiquiàtrica a persones
creients”, explica Francesc Grané,
codirector del màster junt amb el

psiquiatre Jordi Font. Inclou pràc-
tiques en comunitats religioses o
laiques.

Diàleg interreligiós, ecumènic i cul-
tural.Enmodalitat presencial i vir-
tual, arriba a la segona edició el
màster de l’Institut Superior deCi-
ènciesReligioses de Barcelona (Is-
creb) junt amb laURL. “Laplurali-
tat de religions i creences és una
realitat ineludible de la nostra soci-
etat, i el pluralisme religiós plante-
ja qüestionsdel tot novesper anos-
altres –addueix el sacerdot Antoni
Matabosch, director de l’Iscreb–.
Els professionals de l’ensenya-
ment i la salut i els funcionaris d’a-
juntaments i presons necessiten
conèixer elements bàsics de les re-
ligions per poder treballar millor”.

Acompanyament espiritual. Cin-

quena edició d’aquest postgrau de
la Fundació Vidal i Barraquer jun-
tament amb l’Escola Ignasiana
d’Espiritualitat (Eides) i Cristianis-
me i Justícia, que veuen “la neces-
sitat emergent de formació en
acompanyament en processos de
creixement personal, en la doble
dimensió espiritual i pedagògica”,
segonsels seus organitzadors.Diri-
git per Carles Pérez i Pere Borràs,
aquest any hi ha un mòdul sobre
mancança i dol.

Estudis tomistes i estudis augusti-
nians. La Universitat Abat Oliba-
CEU i la FundacióBalmesiana ofe-
reixen sengles diplomes sobre
sant Tomàs d’Aquino i sant Agustí
d’Hipona, segons detalla la univer-
sitat al seu web. Dirigits per En-
riqueMartínez, es basen en la lec-
tura comentada d’obres.c
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Guia de postgraus i màsters entorn de la religió que comencen a la tardor en diverses universitats catalanes
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]El Papa Benet XVI esgota
els darrers dies de vacances
a la residència pontifícia
estival de Castelgandolfo, a

uns 25 quilòmetres de Ro-
ma. A la foto, els fidels ca-
tòlics recorren a la tecno-
logia per fotografiar el Pon-

tífex amb els telèfons mòbils
a l’audiència general de
dimecres passat a Cas-
telgandolfo, mentre un alça

una imatge de la Mare de
Déu. El Papa té previst viat-
jar al Líban a mitjans de se-
tembre.


