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Informació i inscripcions
Facultat de Filosofia
Universitat Ramon Llull
c/ Diputació, 231 
08007 Barcelona
Tel. 934 534 338 
Fax 934 530 957
facultat@filosofia.url.edu
http://filosofia.url.edu

De dl. a dv., d’11 a 13 h
i de dl. a dc., de 17 a 19 h

L a Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) té una llarga tradició d’estudis filo -
sòfics i humanístics. En el camp de la filosofia i de les humanitats promou
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 filo sòfiques, la història de la cultura, la història de l’art i la literatura. Ofe -
reix un grau en filosofia, un màs ter en recerca en filosofia i estudis humanístics,
un doctorat en filosofia «Humanisme i transcendència», un di ploma d’es pe cia lit -
zació en patrimoni cultural eclesiàstic i unes Aules Obertes en filosofia i huma -
ni tats.

L’ensenyament s’organitza sobre un sistema que afavoreix la relació perso-
nalitzada entre el professor i els estudiants i el treball en grups reduïts o semi-
naris.

Grau en filosofia

E l 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 sò -
lida i que adquireixi una formació metodològica que li permeti iniciar-se en la in -
 vestigació i arribar a una especialit za ció en els àmbits de la filosofia teorètica,
la filosofia pràctica i la història de la filosofia i de la ciència.

Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull

Màster en recerca 
en filosofia i estudis 
humanístics 
(Títol 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 o graduats en filosofia i
humanitats o en qualsevol altra titu -
lació de lletres, i també als titulats
superiors que desitgin ampliar conei -
xements en les àrees de la filosofia,
l’estètica, l’art i la literatura, i adqui -
rir una competència en la investi -
ga ció humanística. Una de les fina -
litats del màster és la preparació per
a l’accés al doctorat. 

El màster presenta l’especificitat
de combinar la filosofia amb les hu -
manitats (amb una atenció especial
a l’art i la literatura), i posa l’accent
en la tradició humanística cristiana.
A partir d’una troncalitat comuna,
el màster ofereix dos itineraris:

I. Itinerari de filosofia 
II. Itinerari d’humanitats 

(art i literatura) 

Horari de tarda

Dimarts, dimecres i dijous, de 17.30
a 21.30 h

Doctorat en Filosofia:
Humanisme 
i transcendència
(Títol oficial)

E l programa de doctorat en fi-
losofia «Humanisme i trans-
cendència» és el resultat de

la col·laboració del Departamento
de Filosofía de la Facultad de Cien -
cias Humanas de la Universidad
Pon  tificia de Comillas (Madrid) i de
la Facultat de Filosofia de la Univer -
sitat Ramon Llull (Barcelona) en el
marc del Campus d’Excel·lència In -
ternacional Aristos Campus Mun dus
2015, que uneix les universitats es -
mentades i la de Deus to (País Basc).

El programa és hereu de la llar-
ga tradició en estudis de tercer cicle
i doctorat de les facultats de Co mi -
llas i de la URL, ajustades als requi -
sits sobre els ensenyaments oficials
de doctorat en el marc de l’Espai Eu -
ropeu d’Educació Supe rior. 

Diploma d’Especialització
en Gestió del Patrimoni
Cultural Eclesiàstic

L ’objectiu d’aquest diploma és
formar especialistes en la ges -
tió i la difusió del patrimoni cul -

tural eclesiàstic. Els destinataris
són els graduats i llicenciats que
vul guin obtenir una formació espe-
cialitzada en aquest camp i tots els
pro fessionals que hi treballen. El
di ploma s’organitza en cinc mòduls
so bre aspectes específics que afec   -
ten la valoració i la interpretació
del patrimoni cultural eclesiàstic (del
marc legal i de la gestió econòmi-
ca, de la història de l’art, l’arqueo -
logia i la iconografia religiosa), i un
practicum, concebut com a projecte
transversal, tutoritzat per un profes -
sor del curs.

Mòduls

1. Marc legal i gestió del patrimoni
cultural eclesiàstic

2. Arqueologia cristiana, iconogra-
fia i simbologia religiosa

3. Interpretació del patrimoni, rutes
culturals i patrimoni subtil

4. Gaudí i el Modernisme

5. Patrimoni bibliogràfic de titulari -
tat eclesiàstica

6. Practicum

En col·laboració amb:

Facultat de Teologia de Catalunya,
Aba dia de Montserrat, Biblioteca Pú -
blica Episcopal de Barcelona, Cata -

lonia Sa cra, La Salle, Servei de Bi -
blioteques de la URL

Crèdits: 30 ECTS
Dates: de febrer a juny de 2015
Horari: dimarts, dimecres i dijous,
de 18 a 21 h

(Segueix a la pàg. 2)
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Pla d’Estudis

Els estudis de teologia tenen tres
cicles. El primer cicle consta de cinc
cursos, en els quals s’estudien de
manera sistemàtica els elements
constitutius de la teologia, ciència
de la fe. En els dos primers cursos
s’estudien les disciplines filosòfi-
ques propedèutiques de la teologia,
impartides per la Facul tat Eclesiàs -

tica de Filosofia de Catalu nya. En
acabar el primer cicle s’obté el grau
de batxillerat en teologia, equiva-
lent al títol universitari oficial de
graduat o gra duada (R.D. 1619/
2011). 

Les classes del primer cicle s’im -
par teixen diàriament, de dilluns a
divendres, de 9 a 13 h.

Especialitats. S’ofereixen cinc es -
pe cialitats: Teologia sistemàtica, Sa -
gra  da Escriptura, Teologia moral, Li -
túrgia i Teologia fonamental. Les
tres prime res s’imparteixen a la seu
de la Facul  tat de Teologia de Cata lu -
nya (c/ Di pu tació, 231, Barcelo na),
així com la de litúrgia, que és di ri gi -
da per l’Institut Su perior de Li túr gia
de Barcelona. L’es pecialitat de Te o -

lo gia fonamental s’im parteix a la seu
de l’Institut de Teolo gia Fona men tal
(Sant Cugat del Va  llès).

Destinataris. Batxillers en teologia
(poden accedir-hi directament); alum -
nes amb estudis de Seminari (se -
xen  ni filosòfico-teològic), els quals
hauran de fer un curs especial per
a l’ob ten ció del batxillerat en teolo -

gia, que es pot cursar simultània-
ment amb la lli cència; llicenciats en
ciències religio ses (ISCR), els quals
han de fer el curs pont per a llicen -
ciats en CR, que es pot cursar si-
multàniament prèvia autorit zació.

Reconeixement civil. El títol de lli -
cen ciat/da en teologia és equiva-
lent al tí tol oficial de màster univer -
sitari (R.D. 1619/2011).

Horari de classes. Teologia siste -
màtica, Sagrada Escriptura, Teolo -
gia mo ral: dimecres (matí i tarda,
de 10 a 13.55 h i 16 a 19.55 h) i
dijous (matí, de 10 a 13.55 h). Li -
túrgia: de dilluns a divendres, de
9.10 a 13 h. Teolo gia fonamental: di -
jous i divendres, de 9 a 13.30 i de
16 a 18 h.

Inici de curs. A partir del 15 de se -
tem bre.

Informació i matrícula. La matrícula
es podrà fer en línia, a través del web
de la Facultat, del 7 de juliol al 14 de
setembre de 2014: http://areare -
ser vada.teologia-catalunya.cat. Tam -
 bé es podrà fer a la Secretaria de la
FTC, de l’1 al 10 de setembre: c/
Diputa ció, 231 - Barcelona - t. 934
534 925 - www.teologia-catalunya.
cat. Per al màster en Teologia fo na -
mental contac  teu amb la Secre ta ria
de l’ITF, c/ Lla se res, 30 - 08173
Sant Cugat del Va llès (Barcelona),
t. 936 741 150 - www.jesuites.net/
centreborja/itf.htm

Residència. Hi ha la possibilitat d’a -
llotjament a la mateixa seu de la
FTC: Residència del Seminari Con -
ciliar de Barcelona, telèfon 934 541
600, c/e: se minari@seminari bar ce -
lo na.net

INSTITUT SUPERIOR DE 
LITÚRGIA DE BARCELONA
(ISLB)

Promogut pel Centre de Pastoral
Li túrgica, va ser incorporat l’any
1986 a la Facultat de Teologia de Ca -
talunya. L’Institut organitza el bien-
ni complet d’estudis de litúrgia per
a l’obtenció de la llicència i el poste -
rior 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,

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
tí tols de llicència especialitzada en
teologia fonamental i el posterior
doctorat. 

Té la seu al Centre Borja, c/ Lla -
seres 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 Facultat
de Teologia de Catalunya (FTC) des
de 1971.
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SEGON CICLE (www.teologia-catalunya.cat/segoncicle)

LLICENCIATURA EN TEOLOGIA - MÀSTER D’ESPECIALITZACIÓ
(Dos anys de durada, 120 ects)

PRIMER CICLE (www.teologia-catalunya.cat/primercicle)

CURSOS INSTITUCIONALS O GRAU (300 ects)

Teologia política
(anual)
Prof. Carles Llinàs
Dilluns, 18.30 - 20 h

Concepcions de la persona 
humana (1r semestre)
Prof. Francesc Torralba
Dimarts, 17.30 - 19.30 h

Art i bellesa en la història
(1r semestre)
Prof. Jaume Aymar
Dimarts, 19.30 - 21.30 h

La qüestió metafísica
(1r semestre)
Prof. Joan Martínez Porcell
Dimarts, 19.30 - 21.30 h

George Steiner: lector 
de filòsofs
(1r semestre)
Prof. Armando Pego 
Dimarts, 17.30 - 19.30 h

Veritat i raó a Auschwitz 
(2n semestre)
Prof. Joan Albert Vicens
Dimarts, 19.30 - 21.30 h

Idea i Pólis: 
la re-presentació [històrica 
i política] de la Idea. 
De Reimarus i Lessing a
Nietzsche
(2n semestre)
Prof. Carles Llinàs
Dimecres, 17.30 - 19.30 h

Husserl, Heidegger, Gadamer: 
tres generacions de pensadors
SS 2015
(2n semestre) 
Prof. Ignasi Boada
Dimecres, 19.30 - 21.30 h

Ètica i novel·la: de Dostoievski 
a Conrad 
(2n semestre)
Prof. Sílvia Coll-Vinent
Dijous, de 19.30 - 21.30 h

Caminos del arte 
contemporáneo
(2n semestre)
Prof. Diego Malquori
Divendres, de 17.30 - 19.30 h

Aules obertes de filosofia i humanitats
La Facultat ofereix, per al curs 2014-2015, una sèrie de cursos en rè-
gim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre. Són cur -
 sos sobre matèries de filosofia i humanitats als quals es pot as sis -
tir com a oient. 

Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat. Els
cur sos d’Au la Oberta són reconeguts com a cursos de for mació per-
manent del professo rat de secundària.

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA

(Segueix a la pàg. 3)
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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 el dimarts i dijous,
de 19 a 21 h.

FORMACIÓ PERMANENT
Ofereix cada any, amb estructu-

ra de cursets breus, una síntesi de
qüestions fonamentals de teologia.
Hi poden participar tots els qui ho
desitgin. A la seu de la Facultat (c/
Diputació, 231) les classes són el
dijous de 10 a 12.45 h. A la seu de
l’Institut de Teologia Fona men tal
(Sant Cugat del Vallès), el dime cres,
ma tí i tarda.

El Secretariat de Publicacions
de la Facultat de Teologia de Ca ta -
lunya (FTC) edita les següents col -
lec cions: «Col ·lectània Sant Pacià»
(tesis doctorals i treballs d’investi -
gació més rellevants), «Qüestions
Teo  lò giques», «Stu dia, Textus, Sub -

Extensió universitària
http://www.teologia-catalunya.cat/cursosnoacademics

Publicacions
http://www.teologia-catalunya.cat/publicacions

si dia», «Literatura Inter  tes ta men -
tària», «Clàs sics cristians del segle
XX». La Facultat té dues publicacions
periò diques: Revista Catala na de
Teolo gia (direcció: Dr. Joan Plane -
llas) i Arxiu de Textos Catalans An -
tics (direc ció: Dr. Josep Perarnau).

Estan vinculats a la Facultat de
Teologia de Catalunya (FTC) els ins -
ti tuts superiors de ciències religio-
ses de Bar celona, Girona, Lleida,

Centres vinculats 
a la Facultat

Cursos acadèmics 
especials

CURS DE PASTORAL: 
PREPARACIÓ AL MINISTERI

Es cursa cada dilluns i va desti-
nat als qui es preparen específica-
ment per a exer cir el ministeri pasto -
ral. Aquest curs és confiat a la FTC
pels rectors de semi nari de les diò-
cesis catalanes. 

ESCOLA DE LLENGÜES
www.teologia-catalunya.cat/
escoladellengues

Aprenentatge teoricopràctic del
llatí, el grec i l’hebreu en horari de
matí (in te  grat en el pla d’estudis ins -
titucionals) i de tarda (dimarts, dime -
cres i dijous, de 17 a 19 h). Tam bé
s’ofereixen el copte i el siríac (di -
jous, entre 17.30 i 20.30 h). L’Es -
co la de Llengües ofereix també un
curs d’anglès teològic, adreçat es -
pecial ment als alumnes d’institucio -
nals i lli cèn cia (dijous, de 13 a 14 h).

CURS CIÈNCIA I FE 100% 
EN LÍNIA
www.scienceandfaithbcn.com

La Facultat de Teologia de Cata -
lu nya, amb el patrocini del Pontifici
Con sell de la Cultura, organitza el
curs «Cièn cia i fe en diàleg».

• Condicions d’admissió: per matricular-se als estudis superiors de
teologia i poder obtenir graus acadèmics (grau, màster i doctor) cal
tenir estudis 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 -
cola de Llengües i els cursos d’extensió universi tà   ria són oberts
a tothom.

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

Els cursos que ofereix la Facultat de Teologia de Catalunya són
reconeguts oficialment com a CRÈDITS DE FORMACIÓ DEL PRO-
FESSORAT NO UNIVERSITA RI

Ma   llor  ca, Tarra gona i Vic. Els alum-
nes po den obtenir el batxi llerat/grau
i la llicenciatu ra/màs ter en ciències
religioses.

Què va passar realment amb Ga -
lileu Galilei? Com relacionar el relat
de la crea ció del Gènesi amb la teo -
ria del Big Bang? És possible un
diàleg fe-cièn cia que sigui positiu o
només podem espe rar l’en fron ta -
ment? Què ha de saber un cristià so -
bre la teoria de l’evolució? Pro ba -
 ble ment moltes vegades ens han fet
aques tes preguntes i, sovint, no sa -
bem donar -hi una resposta convin-
cent.

Sabies que som en el millor mo-
ment de la història del diàleg cièn-
cia-fe? Aquest curs posa en les teves
mans els princi pals fruits del diàleg
entre ciència i fe rea litzats en els dar -
rers 30 anys, que enca ra són molt
desconeguts.

Com és ciència i fe en diàleg?
• Metodologia 100% en línia sen-

se cap presencialitat
• 12 lliçons de 12 h (144 ects)
• Un sistema modern d’aprenentat -

ge e-learning: amb vídeos, textos
per des carregar, autotest, fòrums
i art 

• Reconegut com a curs de forma-
ció de professors per la Genera li -
tat de Cata lunya 

• Inici del curs: 6 d’octubre de 2014.
Coordinador: Dr. Emili Marlés

Informació a
www.CienciaiFeBCN.com
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Cerco pau», «cerco diàleg», «cerco reflexió», «cerco preguntes»,
«cerco espiritualitat», «cerco història», «cerco el sentit de la vida»...
Aquestes són algunes de les afirmacions que fan els alum nes

de l’ISCREB quan els preguntes: «Què véns a cercar en aquest cen tre?»
Els alumnes que arriben a aquesta institució tenen inquietuds perso -

nals davant la fe i davant un món complex, se’ls obren interrogants en
el seu dia a dia. «La cerca, les preguntes, les inquietuds i el fet que qui
et tro bes a l’aula et qüestioni allò que per a tu és inamovible és molt
im por tant per a un creixement personal», afirma Pilar Casals, alumna
de bat xillerat de l’ISCREB. 

L’ISCREB és un centre docent que ofereix propostes per tal d’acom -
panyar aquesta cerca, i ho fa brindant coneixements de teologia i d’al-
tres ciències humanes, amb la finalitat de proporcionar una formació
acadèmica i pastoral sòlida. Marisa Melero, professora de Bíblia, ex -
plica que l’estudi de la teologia ha de servir perquè prenguem opcions
a la vida, reflexionem sobre la bona nova de Jesús i, així, ens conver -
tim en creadors de la bona notícia de Jesús.

En aquest Institut de Ciències Religioses es poden obtenir els títols
de batxillerat/grau i de llicenciatura/màster en ciències religioses,

dues titulacions reconegudes en el món civil i en l’eclesial. «He desco -
bert teòlegs molt interessants, he après de la teologia feminista, his -
tòries i biografies de persones místiques no només del cristianisme,
també d’altres religions», recorda l’alumna de batxillerat Neus Forca -
no quan repassa aquest curs. Sònia Rovira, alumna del màster en dià-
leg interreligiós, hi està d’acord i afegeix: «En aquest centre em trobo
molt a gust, tant amb la direcció com amb el professorat i l’alumnat;
es tic envoltada de bons companys i això fa que l’estona que passo en
el centre sigui agradable i profitosa per a la meva professió i persona.»

Un altre dels avantatges que ofereix l’ISCREB són els horaris i els
programes d’assignatura. La institució vol apropar la teologia als laics
i laiques, tal com es va demanar des del Vaticà II, i per això ofereix les
classes en horaris de tarda, matèries més sintètiques que les que es
cursen a la Facultat de Teologia i la possibilitat de fer també els estu -
dis en línia. La majoria dels alumnes que estudien en aquest centre són
laics que combinen la seva vida professional i familiar amb els estudis
gràcies a aquesta flexibilitat, com afirma Glòria Vendrell, alumna de lli -
cenciatura: «Vaig optar per estudiar ciències religioses en aquest centre
perquè em resultava assequible per preus, horaris, temps i progra ma.»

Acte acadèmic inaugural del curs 2014-2015
Presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona, LLUÍS MARTÍNEZ I SISTACH.

Pronunciarà la lliçó inaugural el Dr. EUGENI GAY, sobre el tema:

«La dignitat humana, fonament d’un ordenament jurídic just, alliberador i solidari»

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 h

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:
Presencial: del 2 al 19 de setembre / Virtual: del 2 al 26 de setembre

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

«

Eugeni Gay (Barcelona,   1946). Llicenciat en dret, magistrat i vicepresident del 
Tribunal Constitucional d’Espanya (2011). President del Consell General de l’Advocacia Espanyola, 

president de la Unió Professional, de la Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa, 
de la Centre-americana, de l’Associació Catalana d’Arbitratge 

i del Moviment International dels Juristes Catòlics. Ha participat en missions internacionals 
de drets humans i ha estat consultor del Ministeri d’Afers Exteriors espanyol. Ha impartit conferències 

i publicat nombrosos articles relacionats amb el dret. 
Està en possessió de diverses condecoracions i distincions.

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 2014, a les 7 del vespre
Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona)


