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L’ètica cristiana.
Una proposta
plena de sentit

BISBAT d’URGELL

Dra. Margarita Mauri, Professora Titular 
d’Ètica de la Universitat de Barcelona

Dr. Francesc Torralba, Director de la Càtedra 
de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell

La Seu d’Urgell
Sala Sant Domènec

30 i 31 d’agost
de 2016
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Ponent:  Dra. MARGARITA MAURI

Matí

Inauguració de les Jornades de Teologia a 
càrrec de Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe 
d’Urgell i Copríncep d’Andorra

Primera ponència:

¿De què parlem quan parlem d’ètica?

Segona ponència:

Panoràmica dels corrents ètics 
contemporanis.

Tarda

Tercera ponència:

L’ètica de les virtuts. Comunitat i bé comú.

 Mestres i professors, sacerdots, 
religiosos/es, catequistes,

 seglars interessats...

 Matí, de 10,30 h. a 13 h.

 Tarda, de 16 h. a 19 h.

  Sala Sant Domènec
a La Seu d’Urgell.

 10 euros.

(Ingressar a La Caixa
amb aquest codi de barres)

 Residència Sagrada Família
 Passeig Joan Brudieu, 2
 25700 La Seu d’Urgell
 Tf. 973 350 114

Contacteu amb:

En les jornades de teologia d’enguany 
volem aprofundir en l’essència de l’ètica 
cristiana, en la seva fonamentació i en 
les seves múltiples expressions en la 
vida quotidiana. En el concert de les 
ètiques contemporànies, volem refl e-
xionar sobre la versemblança de l’ètica 
cristiana i la seva vigència en el món 
actual. Hi ha un munt de problemes 
globals que requereixen d’una resposta 
sòlida que tingui com a eix central el 
respecte a la sublim dignitat de la per-
sona humana. 

Per aquest motiu, presentarem, en un 
primer moment, els diferents corrents 
ètics contemporanis i, en un segon 
moment, fixarem l’atenció en l’ètica 
cristiana, fent una especial referència 
a la virtut de la misericòrdia en motiu 
de l’any del Jubileu anunciat pel Papa 
Francesc. 

Destinataris
Dimarts, 30 d’agost

Horaris

Lloc

Matrícula

Residència

)
Entidad 0236593 - Bisbat d’Urgell

Ponent:  Dr. FRANCESC TORRALBA

Matí

Primera ponència:

Els eixos de l’ètica cristiana.
El moll de l’os.

Segona ponència:

Prendre decisions a la llum de la fe. 
Ensenyar a discernir.

Tarda

Tercera ponència:

Les virtuts teologals: fe, esperança i amor.

Dimecres, 31 d’agost


