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Bisbat d’Urgell
Delegació d’Ensenyament
Pati Palau, 1
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 00 54
Fax 973 35 22 30

E-mail: 
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Serà lliurat als assistents un certifi cat de participació 
per part de la Delegació d’Ensenyament del Bisbat i 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya corresponent a 15 hores.
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BISBAT d’URGELL

Dr. Ignasi Boada, Professor de la Facultat de 
Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull 

Dr. Francesc Torralba, Director de la Càtedra 
de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell. Consultor 
del Pontifi ci Consell de la cultura

La Seu d’Urgell
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Ponent: DR. IGNASI BOADA

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

Primera ponència:
L’home i la paraula: la història
i la naturalesa
Segona ponència:
L’home i la seva dimensió comunitària i política

Tarda
Tercera ponència:
De la nostàlgia del llenguatge adàmic, al 
Tractatus de Witt genstein

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

 seglars interessats...

ü Matí, de 10,30 h. a 13 h.
ü Tarda, de 16 h. a 19 h.

ü  Sala Sant Domènec
a La Seu d’Urgell.

ü 10 euros.
(Ingressar a La Caixa
amb aquest codi de barres)

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

Contacteu amb:

Tot ésser humà disposa d’un temps i d’un espai 
per a donar el que és, per edifi car l’obra d’art més 
rellevant: la seva pròpia existència. No sap de 
quant de temps disposa, tampoc no sap quines 
contrades trepitjarà, ni quins congostos haurà 
de travessar. Només sap que existeix, que hi és, 
podent no ser-hi. Pot viure despert o adormit; 
pot fer de la seva vida una obra única i irrepe-
tible; però també pot negar el que és i dimitir 
abans de la desfeta fi nal. 

La decisió és personal, única i intransferible. 
Ningú no pot viure per l’altre, ni suplantar la 
seva existència. Cada itinerari és diferent i pro-
fundament incert. En néixer no sabem el que 
ens espera. La vida és una aventura i només es 
pot comprendre cap enrere; quan rellegim les 
decisions preses, els encerts i els fracassos que 
hem comès, les alegries i les decepcions que hem 
patit. Llavors, podem dibuixar un fi l invisible, 
podem encadenar aquell calidoscopi d’imatges 
i comprendre el rastre que hem deixat. 

En aquestes Jornades de Teologia desitgem 
aprofundir en la condició humana, en el que 
originàriament som. I ho volem fer des d’una 
aproximació fi losòfi ca i teològica. 

DestinatarisPrimer dia

Horaris

Lloc

Matrícula

Residència

Entidad 0236593 - Bisbat d’Urgell

Ponent: DR. FRANCESC TORRALBA

Matí
Primera ponència:
De l’antropologia fi losòfi ca a l’antropologia 
teològica
Segona ponència:
Les tesis bàsiques de l’antropologia teològica

Tarda
Tercera ponència:
El futur de la condició humana. Qüestions 
obertes

Segon dia


