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Presentació
En el marc de les Jornades anuals sobre Ètica i Món
Contemporani, la Facultat de Teologia de Catalunya,
per mitjà del Seminari de Doctrina i Acció Social de
l’Església (SEDASE), del Departament de Teologia Moral,
organitza els dies 30 de novembre i 1 de desembre, unes
Jornades sobre «Canvi climàtic i desenvolupament
sostenible». Ho fa sota l’impuls generat pel mestratge
del papa Francesc en la seva Encíclica Laudato si’
(2015), de la qual s’ha dit que és l’encíclica social més
significativa des de la Rerum Novarum (1891).
«El clima és un bé comú, de tothom i per a tothom. A
nivell global, és un sistema complex relacionat amb
moltes condicions essencials per a la vida humana.
Hi ha un consens científic molt consistent que indica
que ens trobem davant un preocupant escalfament del
sistema climàtic. En les darreres dècades, aquest escalfament ha estat acompanyat del constant creixement
del nivell del mar, i a més és difícil no relacionar-lo amb
l’augment d’esdeveniments meteorològics extrems,
més enllà del fet que no pugui atribuir-se una causa
científicament determinable a cada fenomen particular. La humanitat és cridada a prendre consciència
de la necessitat de realitzar canvis d’estils de vida, de
producció i de consum, per a combatre aquest escalfament o, almenys, les causes humanes que el produeixen o accentuen. És veritat que hi ha altres factors (com
el vulcanisme, les variacions de l’òrbita i de l’eix de la
Terra o el cicle solar), però nombrosos estudis científics
assenyalen que la major part de l’escalfament global
de les últimes dècades es deu a la gran concentració de
gasos d’efecte hivernacle [...] emesos sobretot a causa
de l’activitat humana. En concentrar-se en l’atmosfera, impedeixen que la calor dels raigs solars reflectits
per la terra es dispersi en l’espai. Això es veu potenciat
especialment pel patró de desenvolupament basat en
l’ús intensiu de combustibles fòssils, que constitueix
el cor del sistema energètic mundial. També hi ha incidit l’augment en la pràctica del canvi d’usos del sòl,
principalment la desforestació per a l’agricultura».
(Laudato si’, n. 23).

Butlleta d'inscripció

Programa
Dimecres,
30 de novembre
Canvi climàtic
Anàlisi actual
19.00 h

Salutació
Dr. Armand Puig i Tàrrech,
rector de l’Ateneu
Universitari Sant Pacià
Presentació de les Jornades
Dr. Antoni Babra, director
del SEDASE (FTC)

19.25 h

Causes i
conseqüències
del canvi climàtic
Llic. Tomàs Molina,
cap de meteorologia
de TV de Catalunya

20.00 h

El paradigma
tecnocràtic
i crisi ecològica

Dr. Albert Florensa,
professor titular de
l’Institut Químic de Sarrià
20.35 h

Diàleg

Moderador: Llic. Domènec
Valls, cap del Departament
de Teologia Moral (FTC)
20.55 h

Cloenda

Dijous,
1 de desembre
Ecologia integral

Conversió, polítiques i
estratègies

Nom i cognoms
Adreça

19.00 h
Presentació
Dr. Joan Costa,
professor de Teologia Moral,
SEDASE (FTC)

Ciutat

19.15 h

Facultat - ISCR

La conversió ecològica
en el Papa Francesc
Dr. Lluc Torcal,
físic, procurador general
del Cister

19.50 h

Polítiques i estratègies de sostenibilitat
en el nostre entorn
geogràfic
Llic. Arnau Queralt,
director del Consell
Assessor per al
Desenvolupament
Sostenible de Catalunya,
Generalitat de Catalunya

20.35 h

Diàleg

Moderador: Llic. Domènec
Valls, cap del Departament
de Teologia Moral (FTC)
20.55 h

Cloenda de les Jornades
Dr. Joan Planellas,
degà de la FTC

Codi postal

Tel.

E-mail
Professor/a

Alumne/a

Preu d’inscripció: 12,00 EUR.
Amics de la FTC i estudiants: 6,00 EUR.
Professors i alumnes de la FTC i dels centres
vinculats: gratuït.
Modalitat d'inscripció:
ingrés o transferència bancària al núm. de
compte: “la Caixa” ES28 2100 0900 92 0209802402
pagament en efectiu
Presentació de la butlleta d’inscripció i l’imprès
de pagament a la Secretaria de la Facultat de
Teologia de Catalunya, abans del dia 28 de novembre.
(Diputació 231 - 08007 Barcelona - fax: 934515212
e-mail: congressos@edusantpancia.cat)
PROTECCIÓ DE DADES: Us informem que les dades de caràcter personal
que ens faciliteu, quedaran arxivades en un fitxer automatitzat propietat de la FTC. Tal com disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades, adreçant-vos a la Facultat de Teologia de Catalunya per correu electrònic (protecciodedades@edusantpacia.cat) o per
correu postal (Diputació 231 - 08007 Barcelona). El lliurament d'aquesta
butlleta suposa que ens autoritzeu a utilitzar les vostres dades per informar-vos de les nostres activitats, serveis i productes, finalitat única i
exclusiva del fitxer.

