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Guia de postgraus i màsters entorn de la religió que comencen a la tardor en diverses universitats catalanes

Fe, comunicació i ciència
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E

n una societat cada vegada més secularitzada i mediàtica, molts
filòsofs, sociòlegs, polítics, universitaris i
periodistes comparteixen, com a
creients o agnòstics, la convicció
que el fenomen religiós és essencial per entendre la realitat. En l’àmbit acadèmic es constata que la formació religiosa de molts professionals és deficient, les estructures
confessionals comuniquen malament, i alguns mitjans tracten la
qüestió religiosa de manera distorsionada. La comunicació en general, i més la d’assumptes religiosos,
passa per un període tecnològic i
econòmic difícil. Alhora, sorgeixen noves perspectives des de les
quals abordar la religió –des de la
neurologia i altres ciències, per
exemple– i es refermen enfocaments ja existents, com l’intercultural i interreligiós. Universitats i
centres catalans ofereixen a partir
de la tardor un interessant planter
de màsters i postgraus entorn de la
religió.
Comunicació institucional i religió
en l’era digital. De la conjunció
entre assumptes religiosos, comunicació i noves tecnologies neixen
dos postgraus a la facultat de
Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull: Comunicació institucional i religió a l’era
digital, i Comunicació i educació
espiritual. El primer és “un postgrau que relaciona els afers religiosos amb la comunicació, desmuntant tòpics i oferint eines perquè
les institucions religioses sàpiguen
comunicar-se millor, i els periodistes tinguin més elements per informar professionalment sobre aspectes relacionats amb religió, espiritualitat i noves tecnologies”, segons la seva directora, Miriam
Díez Bosch.
Comunicació i educació espiritual.
El segon nou postgrau de Blanquerna abunda en la qüestió comunicativa. No debades va ser tractada en la I Trobada d’Intel·lectuals i

Professionals Catòlics a Poblet.
Una ponència es va referir a la participació del cardenal Gianfranco
Ravasi, president del Consell Pontifici 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 banalitat i simplificació excessiva.
“Aquest postgrau és una proposta
per a educadors amb enormes aplicacions per al present i potencialitats de futur: cinema, internet, ràdio i música al servei de l’educació
espiritual –argumenta el director,
el sacerdot Peio Sánchez–. La demanda de professors i educadors
de capacitació en mitjans audiovisuals bàsics per a l’educació es concreta en una proposta pràctica
amb aplicacions per a la classe de

religió, tutories, educació en valors i activitats pastorals”.
Espiritualitat transcultural. Aquest
nou màster, organitzat per l’Institut Universitari de Salut Mental de
la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull, URL), ofereix una reflexió interdisciplinària
sobre aportacions de diverses ciències a la comprensió de les religions. Hi participen la Universidad
Pontificia de Comillas, la Universidad de Deusto, la Universidad de
la Mística de Ávila (Cites) i l’Escola Universitària d’Infermeria de
Sant Joan de Déu, per això diverses classes són per videoconferència. “Sorgeix de l’experiència en la
Vidal i Barraquer de l’atenció psicològica i psiquiàtrica a persones
creients”, explica Francesc Grané,
codirector del màster junt amb el

psiquiatre Jordi Font. Inclou pràctiques en comunitats religioses o
laiques.
Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural. En modalitat presencial i virtual, arriba a la segona edició el
màster de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (Iscreb) junt amb la URL. “La pluralitat de religions i creences és una
realitat ineludible de la nostra societat, i el pluralisme religiós planteja qüestions del tot noves per a nosaltres –addueix el sacerdot Antoni
Matabosch, director de l’Iscreb–.
Els professionals de l’ensenyament i la salut i els funcionaris d’ajuntaments i presons necessiten
conèixer elements bàsics de les religions per poder treballar millor”.
Acompanyament espiritual. Cin-

quena edició d’aquest postgrau de
la Fundació Vidal i Barraquer juntament amb l’Escola Ignasiana
d’Espiritualitat (Eides) i Cristianisme i Justícia, que veuen “la necessitat emergent de formació en
acompanyament en processos de
creixement personal, en la doble
dimensió espiritual i pedagògica”,
segons els seus organitzadors. Dirigit per Carles Pérez i Pere Borràs,
aquest any hi ha un mòdul sobre
mancança i dol.
Estudis tomistes i estudis augustinians. La Universitat Abat OlibaCEU i la Fundació Balmesiana ofereixen sengles diplomes sobre
sant Tomàs d’Aquino i sant Agustí
d’Hipona, segons detalla la universitat al seu web. Dirigits per Enrique Martínez, es basen en la lectura comentada d’obres.c
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Benet XVI esgota els dies d’estiu a Castelgandolfo
]El Papa Benet XVI esgota

els darrers dies de vacances
a la residència pontifícia
estival de Castelgandolfo, a

uns 25 quilòmetres de Roma. A la foto, els fidels catòlics recorren a la tecnologia per fotografiar el Pon-

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

una imatge de la Mare de
Déu. El Papa té previst viatjar al Líban a mitjans de setembre.

