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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 humanís-
tics. En el camp de la filosofia, i de les humanitats, promou una formació en els grans corrents fi-
losòfics i humanístics de tots els temps, centrada en el comentari dels autors principals i el dià-

leg entre les diverses tradicions filosòfiques, la història de la cultura i la història de l’art i la literatura.
La Facultat de Filosofia ofereix el grau de Filosofia adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior,

un màster oficial en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, un segon cicle de la llicenciatura en
Humanitats i unes aules obertes de literatura, art i pensament.

L’ensenyament s’organitza sobre una sòlida formació de continguts i sobre un sistema que afavo-
reix la relació personalitzada entre el professor i els estudiants, el treball en grups reduïts o semina-
ris i la integració de pràctiques.

Grau en Filosofia
El grau en Filosofia promou una formació en els grans corrents filosòfics de tots els temps, cen-

trada 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 adquireixi també una formació metodològica que li permeti iniciar-se en la in-
vestigació i arribar a una especialització en els àmbits de la filosofia teorètica, la filosofia pràctica i la
història de la filosofia i de la ciència.

2n cicle de la llicenciatura en Humanitats (horari de vespre)
La Facultat ofereix el segon cicle de la llicenciatura en Humanitats, al qual pot accedir qualsevol

graduat, llicenciat o diplomat. Aquests estudis es caracteritzen pel seu caràcter interdisciplinar i abas-
ten coneixements en història, art, literatura i pensament. 

Aules obertes d’art, literatura i pensament (horari de vespre)
—Els camins de l’art a l’Europa medieval
—Lectura de l’Ulisses, de James Joyce
—Clàssics de la novel·la del segle XIX

—Lectures de pensadors del segle XX

Facultat de Filosofia

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

L ’objectiu del Màster és
proporcionar una formació
especialitzada en la recer-

ca en l’àmbit filosòfic i huma-
nístic. Va dirigit als llicenciats
en filosofia i humanitats o en
qualsevol altra titulació de lletres,
i també als titulats superiors
que desitgin ampliar coneixe-
ments en les àrees de filosofia,
estètica, art i literatura, i adqui-
rir una competència en la inves-
tigació humanística. Una de les
finalitats del màster és la pre-
paració per a l’accés al docto-
rat. 

Hereva d’una llarga tradició
d’estudis filosòfics a Catalunya,
la nostra Facultat fomenta prio-
ritàriament la recerca en la con-
servació i la transmissió crítica
de la cultura occidental i del lle-
gat filosòfic i humanístic euro-
peu. El nostre màster presenta
l’especificitat de combinar la fi-
losofia i les humanitats (amb
una atenció especial a l’ar t i
la literatura), i posa l’accent en la
tradició humanística cristiana.
A partir d’una troncalitat comu-
na, el màster ofereix dos itine-
raris:
I. Itinerari de filosofia
II. Itinerari d’humanitats (ar t i

literatura) 

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 crèdits ECTS

II. Itinerari de Filosofia
• La qüestió de la metafísi-

ca, 5 crèdits ECTS
• Veritat i raó, 5 crèdits ECTS
• Bé i ciutat: qüestions fo-

namentals, 5 crèdits ECTS

III. Itinerari d’Humanitats
• Ar t i bellesa en la histò-

ria, 5 crèdits ECTS
• Clàssics literaris dels se-

gles XIX i XX, 5 crèdits ECTS
• Clàssics de l’humanisme

cristià, 5 crèdits ECTS

Treball final de recerca, 15 crè-
dits ECTS

Dates

Del 13 d’octubre de 2010 al
9 de juny de 2011.
Horari de tarda: dimarts, dime-
cres i dijous

Curs de postgrau en 
Patrimoni Eclesiàstic

L ’objectiu d’aquest postgrau
és oferir una formació de
qualitat específica adreça-

da als especialistes en la gestió
del patrimoni cultural que vul-
guin adquirir uns coneixements
específics sobre el patrimoni
eclesiàstic: sobre la seva natu-
ralesa i sobre els instruments
necessaris per tal d’intervenir-hi,
ja sigui amb finalitats educatives
o bé amb l’objectiu d’aprofitar-lo
com a recurs turístic. 

El postgrau s’organitza en tres
mòduls: 
[1] el patrimoni eclesiàstic de

Barcelona 
[2] el marc legal del patrimoni

eclesiàstic
[3] la difusió i la gestió del pa-

trimoni eclesiàstic 

A cada mòdul hi van associa-
des unes pràctiques, la major
part de les quals consistiran en
visites guiades a diversos mu-
seus i llocs d’interès patrimonial
del territori. 

Crèdits: 20 crèdits ECTS

Dates: Del 15 de febrer al 9 de
juny

Horari de tarda

Informació i inscripcions

Facultat de Filosofia
Universitat Ramon Llull
Diputació, 231. 08007 Barce-
lona
Tel. 934 534 338
Fax: 934 530 957
facultat@filosofia.url.edu
http://filosofia.url.edu

Horari
Dilluns a divendres, d’11 a 13 h
Dilluns a dimecres, de 17 a
19 h

NOU
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CURSOS INSTITUCIONALS O GRAU

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 Facultat Eclesiàsti-
ca de Filosofia de Catalunya. En aca-
bar el primer cicle s’obté el grau de
batxiller en Teologia, que té reco-

del Vallès), el dimecres, matí i tar-
da.

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 tex-
tos bíblics. S’imparteix els dimarts
i dijous, de 19 a 21 h.

Gran canceller: cardenal arque-
bisbe de Barcelona, Mons. Lluís
Mar tínez Sistach; vicegran cance-
ller: arquebisbe de Tarragona, Mons.
Jaume Pujol; degà-president: Dr. Ar-
mand Puig; vicedegà: Dr. Joan Pla-

• Lliurament del Doctorat Honoris
Causa de la Facultat de Teologia
de Catalunya al metropolita Hila-
rion (Alfeyev) de Volokolamsk, 4
octubre 2010.

• Jornada acadèmica «La relació en-
tre Església i món d’avui a la llum

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 (Diputació,
231) les classes són el dijous de
10 a 12.45 h. A la seu de l’Institut
de Teologia Fonamental (Sant Cugat

El Secretariat de Publicacions de la
FTC edita les següents col·leccions:
«Col·lectània Sant Pacià» (tesis doc-
torals i treballs d’investigació més re-
llevants), «Qüestions Teològiques»,
«Studia, Textus, Subsidia», «Literatura

Pla d’Estudis

Extensió universitària

Publicacions

neixement civil amb el títol de llicen-
ciat en Estudis Eclesiàstics. Enguany
l’aplicació del Projecte Bolonya arri-
ba ja al segon cicle (llicenciatures
especialitzades). Les classes del pri-
mer cicle s’imparteixen diàriament,
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

LLICENCIATURA I DOCTORAT

La llicenciatura constitueix el se-
gon cicle dels estudis teològics. Es
pot obtenir en les especialitzacions
següents: Teologia Sistemàtica, Sa-
grada Escriptura, Teologia Moral, Li-
túrgia (dirigida per l’Institut Superior
de Litúrgia de Barcelona) i Teologia
Fonamental (dirigida per l’Institut de
Teologia Fonamental, amb seu a
Sant Cugat del Vallès). La llicencia-
tura comporta dos anys d’estudis i
es conclou amb l’obtenció del títol
de llicenciat en Teologia. El doctorat
en Teologia, el tercer cicle, culmina
l’itinerari acadèmic. Els cursos de
llicència i doctorat s’imparteixen di-
marts, dimecres i dijous a la tarda,
de 16 a 20 h. 

Autoritats i Consell 
Permanent de la FTC

Activitats acadèmiques especials
del Concili Vaticà II», 16 desembre
2010.

• Jornades d’«Ètica i món contem-
porani», 14 i 15 febrer 2011.

• Simposi internacional «El movi-
ment gnòstic», 12 i 13 maig 2011. 

INSTITUT SUPERIOR DE LITÚRGIA

DE BARCELONA (ISLB)
Promogut pel Centre de Pastoral

Litúrgica, va ser incorporat l’any
1986 a la Facultat de Teologia de
Catalunya. L’Institut organitza el
bienni complet d’estudis de litúrgia
per a l’obtenció de la llicència i el
posterior doctorat. Té la seu a la ma-
teixa Facultat. N’és director el Dr.
Jaume González Padrós.

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

fou encomanat a la Companyia de

Centres incorporats i afiliats
Jesús i incorporat a la Facultat de
Teologia, en nom de la qual atorga
els títols 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. Josep Boada.

CENTRE AFILIAT

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

Inter testamentària», «Clàssics cris-
tians del segle XX». La Facultat té dues
publicacions periòdiques: Revista Ca-
talana de Teologia (direcció: Dr. Joan
Planellas) i Arxiu de Textos Catalans
Antics (direcció: Dr. Josep Perarnau).

5 de setembre de 2010

nellas; consellers: Drs. Santiago
Bueno, Jaume Fontbona, Xavier
Morlans i M. Claustre Solé; dele-
gat dels alumnes de la FTC: Sr.
Eduard Puig; secretari: Sr. Vicenç
Bosch.

Estan vinculats a la FTC els Insti-
tuts Superiors de Ciències Religio-
ses de Barcelona, Girona, Lleida, Ma-

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 exercir el ministeri pas-
toral.

Aquest curs és confiat a la FTC
pels rectors de seminari de les diò-
cesis catalanes. 

• Condicions d’admissió: per matricular-se a la FTC cal haver superat
la Prova d’aptitud per a l’accés a la universitat (PAU) o la prova per a
majors de 25 anys.

• Informació: Facultat de Teologia de Catalunya, Diputació 231, 08007
Barcelona - Tel. 934 534 925 - A/e: administracio@teologia-catalunya.
cat - Web: www.teologia-catalunya.cat.

La Facultat de Teologia de Catalunya es dedica a l’estudi i a l’ensenya-
ment de la Teologia i de les ciències que s’hi relacionen, i gaudeix del
dret de conferir graus acadèmics. La Facultat, com a institució acadè-

mica superior de les diòcesis de Catalunya, està al servei de les esglésies
locals catalanes i dels ordes religiosos, en comunió amb l’Església univer-
sal. 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 2010-2011
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

«Una comunitat jueva a la recerca de la causa del mal 
moral (Gn 6,1-4)» 

a càrrec del Dr. Enric Cortès i Minguella, 
professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya

Dimecres, 13 d’octubre de 2010 a les 11.15 h, a l’Aula 
Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231)

llorca, Tarragona i Vic. Els alumnes
poden obtenir el batxillerat i la llicen-
ciatura en Ciències Religioses. 

ESCOLA DE LLENGÜES

Aprenentatge teòrico-pràctic del lla-
tí, 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’Escola de Llen-
gües ofereix també un curs d’anglès
teològic, adreçat especialment als
alumnes d’institucionals i llicència.
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Acte acadèmic inaugural del curs 2010-2011
Presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez i Sistach
Pronunciarà la lliçó inaugural el Dr. Josep M. Esquirol sobre el tema:

«L’essència del llenguatge i la religió»
Josep M. Esquirol és professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona, coordinador del Grup de recerca 

«Ètica i Filosofia Contemporània» de la mateixa Universitat i director de l’Institut de Tecnoètica. Entre les seves darreres
publicacions hi ha: Uno mismo y los otros (Herder, 2005), El respeto o la mirada atenta (Gedisa, 2006) 

i El respirar dels dies (Paidós, 2009).

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

26 d’octubre de 2010, a les 7 del vespre - Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona 
c/ Diputació 231, 08007 Barcelona.

E l dia 31 de maig la Congrega-
ció per a l’Educació Catòlica
de la Santa Seu ha refundat

l’Institut Superior de Ciències Reli-
gioses de Barcelona i n’ha aprovat
els nous Estatuts, que abasten tant
els estudis presencials com els vir-
tuals en línia. L’ISCREB és, doncs,
un dels 13 centres de l’Estat es-
panyol que han estat confirmats en

tots els seus estudis (dels 30 que
n’hi havia fins ara) i el primer del
món a poder donar definitivament
tots els graus universitaris en línia.
L’anomenat procés de Bolonya
ha obligat a tenir molta més qua-
litat dels estudis. El curs passat
l’ISCREB ha tingut 937 alumnes,
dels quals 548 han escollit els es-
tudis virtuals.

El Vaticà aprova
definitivament l’ISCREB

• Sessions de formació per a mes-
tres i professors. Cursos organit-
zats conjuntament amb la Fun-
dació de l’Escola Cristiana de
Catalunya. Ofereix un espai de re-
flexió dels grans nuclis del cristia-
nisme. 15 hores.

• Cursos a Mataró, Terrassa i Sant
Feliu. Gràcies als convenis de
col·laboració amb l’Escola de Teo-
logia del Maresme i amb els bis-
bats de Terrassa i Sant Feliu,
l’ISCREB pot apropar-se a l’alum-
nat de fora de Barcelona. 

• Cursos per a l’obtenció de la
DECA. Ofereix la possibilitat de

cursar els crèdits necessaris per
a l’obtenció del títol de la DECA.
Aquest títol capacita mestres i
professors per a la docència de la
religió a educació infantil, primà-
ria i educació secundària (aquests
crèdits s’impar teixen per inter-
net).

• Curs de preparació per a la pro-
va d’accés a la universitat per
a més grans de 25 anys i 45
anys. L’ISCREB ofereix un curs
d’acompanyament per superar la
prova d’accés als estudis univer-
sitaris de l’àrea d’humanitats.
(Aquest curs s’impar tirà per in-
ternet).

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 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: del 2 al 27 de setembre

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

L’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat
de Barcelona, patrocinada per la Facultat de Teologia de Catalunya,
que brinda una formació teològica i d’altres ciències humanes, amb la

finalitat de proporcionar als seus alumnes una sòlida formació acadèmica
i pastoral. A l’ISCREB es poden obtenir els títols de batxillerat/diploma-
tura i de llicenciatura en ciències religioses, dues titulacions reconegudes
en el món civil i en l’eclesial. En el primer cicle de tres anys s’estudien
les matèries més bàsiques: els temes teològics (Déu, Crist, l’home, l’Es-
glésia, els sagraments), el pensament actual i la història de la filosofia, la
Bíblia, la història de l’Església, els temes morals (societat, sexualitat, bioè-
tica), les ciències de la religió (psicologia, sociologia i fenomenologia reli-
gioses, 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: ofereix una llicenciatura en Ciències
Religioses especialitat en Teologia Bíblica en dos anys i un curs Bàsic de
Bíblia en un any. L’altre accent és en Diàleg: ofereix una llicenciatura en
Ciències Religioses especialitat en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultu-
ral, en dos anys.

També es pot fer una Llicenciatura en Ciències Religioses especiali-
tat en Identitat Cristiana i Diàleg, per internet, que és una síntesi dels
dos àmbits propis de l’ISCREB.

Curs monogràfic: 
Ètica de les virtuts

A càrrec del Dr. Francesc Torralba 
Dies: 6, 7, 9 i 10 de setembre, de 18 a 21 hores

—Batxillerat/Diplomatura en Ciències Religioses (3 anys): Presencial
i virtual.

—Llicenciatura en Ciències Religioses (2 anys): Presencial i virtual.
Especialitats:
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 assignatures de Bíblia del batxillerat/diplomatura. Ofereix una
visió àmplia de la Bíblia.
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Contacta amb nosaltres
a partir del dimecres 1 de setembre

Seu de l’Institut de Teologia Espiritual:
Edifici del Seminari Conciliar de Barcelona

Diputació 231, 08007 Barcelona

a/e: teologiaespiritual@gmail.com
Telèfon i fax: 934 514 942.

Matrícules i horari d’atenció a la Secretaria: 
De dilluns a dijous, de 19 a 21 h
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L ’estudi de la teologia de la vida espiritual cristiana es presenta en
forma de cursos temàtics presencials d’acord amb l’estructura
acadèmica pròpia del tractat de teologia espiritual. Si l’alumne no

Sessió inaugural del curs 2010 - 2011
Presidida pel cardenal arquebisbe metropolità de Barcelona 

i president de l’Institut de Teologia Espiritual

Mons. Lluís Martínez Sistach
Sobre el tema:

«Les arrels cristianes de Catalunya. 
La visió de Joan Maragall en el seu centenari» 

A càrrec de 
Josep Ignasi Saranyana 

Membre del Pontifici Comitè de Ciències Històriques. 
Professor ordinari d’Història de la Teologia a la Universitat de Navarra

Dilluns 29 de novembre, a les 19 h,
a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona 

(c/ Diputació 231)

CURSOS INSTITUCIONALS - ANY ACADÈMIC 2010-2011

pot assistir a les classes hi ha la possibilitat de seguir des de casa un
pla de treball personalitzat en forma d’exàmens, treballs i lectures du-
rant tres anys.

Un pla distribuït en cursos temàtics d’acord amb els grans eixos del
tractat de teologia espiritual: fonaments de la vida espiritual cristiana;
lectura espiritual de la Bíblia; hereus d’un patrimoni espiritual; escoles
d’espiritualitat; desafiaments i reptes espirituals; vida eclesial-sacra-
mental; documents d’Església; els sants com a expressió de la dimen-
sió social de la vida espiritual.

El diploma en Teologia Espiritual, que ja han obtingut més de cin-
quanta alumnes, s’obté quan s’arriba als crèdits obtinguts d’entre els
cursos dels diversos temes programats durant un bienni o més anys
acadèmics i quan han superat els exàmens corresponents.

La matèria dels cursos del tractat de teologia espiritual que formaran
part de la programació acadèmica se seleccionarà en funció de l’interès,
de l’actualitat i de la disponibilitat de professors.

Pla acadèmic presencial

S’ofereix als alumnes amb una sèrie d’assignatures obligatòries i cur-
sos complementaris que l’alumne treballa sense assistir a classe.

És un pla de treball que ja han seguit vint-i-set alumnes. Tots ells es
sotmeten a una avaluació mitjançant exàmens orals, lliurament de tre-
balls i lectura de textos en dues convocatòries (febrer i juny). 

El diploma en Teologia Espiritual s’obté quan els alumnes superen els
exàmens, presenten els treballs i acrediten la lectura de textos corres-
ponents a les assignatures i cursos del pla de treball (segons el ritme
de cada alumne).

Les matèries del pla personalitzat estan distribuïdes de forma fixa en
tres assignatures i dos cursos per quadrimestres i en tres anys acadè-
mics. L’alumne, en funció de les seves possibilitats, pot escollir matri-
cular-se a tot el pla o a una part.

Pla personalitzat a distància

Antropología cristiana y espiritua-
lidad en el actual contexto de plu-
ralismo religioso. Prof. Dr. José Rico
(del dilluns 25 d’octubre al dijous
28 d’octubre). 

Breu itinerari històric de l’encontre
i expressió entre l’art i la fe. Prof.
Dr. Jesús Oliver-Bonjoch (els dilluns,
del 8 de novembre al 17 de gener).

Àngels, dimonis i fenòmens extra-
ordinaris: un món invisible però
real. Prof. Dr. Joan Antoni Mateo
(els dimarts, del 9 de novembre al
18 de gener).

Ser del món sense ser mundans:
paradoxa cristiana i espiritualitat
laïcal. Prof. Dr. Albert Barceló (els
dimecres, del 3 de novembre al 19
de gener).

Entrar en un mateix per obrir-se a
Déu: la interioritat cristiana. Prof.
Dr. Pere Montagut (els dijous, del
4 de novembre al 20 de gener).

Els ordes mendicants. Prof. Llic.
Francesc Xavier Català Sellés, o.p.
(els dilluns, del 7 de febrer al 28 de
març).

Espiritualitat i pietat en els inicis
del moviment litúrgic. Prof. Llic.
Joan Obach (els dimarts, de l’1 de
febrer al 29 de març).

El itinerario espiritual de los libros
sapienciales. Prof. Llic. Javier Ve-
lasco (els dijous, del 3 de febrer al
31 de març).

«El amor es mi ejercicio» en san
Juan de la Cruz. Prof. Llic. Elisa
Dieste (els dilluns, del 4 d’abril al
23 de maig).

Confessió i direcció espiritual en
la vida consagrada. Criteris de
discerniment de la vertadera espi-
ritualitat. Prof. Mn. Francesc Prieto
(els dimarts, del 5 d’abril al 24 de
maig).

La visió i el diàleg amb Crist en di-
verses èpoques i escrits de sants.
Prof. Llic. Alex Marzo (els dimecres,
del 6 d’abril al 25 de maig). 

Pequeños y grandes personajes
del Israel bíblico como rostros de
una misma historia santa. Prof.
Llic. Jaime Roig, s.j. (els dijous, del
7 d’abril al 26 de maig).

Pla de formació teològica 
per al progrés espiritual 

de la vida cristiana


