
Conveni entre la Universitat de Barcelona
i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025

Abadia de Montserrat,
20 i 21 de novembre de 2009

La cultura europea,  
decadència o transformació?

Organització:
Abadia de Montserrat i Universitat de Barcelona

Matrícula: 30 e
Es lliurarà diploma acreditatiu

Possibilitats d’allotjament a Montserrat

Informació, inscripció i reserves:
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel.: 93 877 77 25
Fax: 93 877 77 26
fundacio2025@abmontserrat.es

L’assistència és validable per un crèdit de  
lliure elecció de la Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona - Abadia de Montserrat

IX Jornades Universitàries  
de Cultura Humanista

IX Jornades Universitàries 
de Cultura Humanista

Europa expressa una extensió geogràfica no del tot 
ben definida. No ofereix tampoc una tradició uniforme. 
Els grecs, però, ja van considerar diversos territoris 
dels que ara en formen part com un Continent. A 
través del temps, les fronteres orientals d’Europa 
s’han anat estenent i ara Turquia malda per entrar  
a la Unió Europea. Malgrat totes les diferències, 
Europa presenta un conjunt de coneixements, de 
tradicions i de formes de vida que la unifiquen. 
Durant més de quatre segles, la unitat europea s’ha 
volgut imposar per la força de les armes. Els exèrcits 
espanyols, els francesos, els alemanys, els russos 
volien una Europa unificada sota el seu poder. En el 
darrer intent, Europa, però, va fugir vers l’Occident 
–Anglaterra i Amèrica– per salvar els seus valors i la 
seva cultura. Filla de Grècia i de Roma, amb l’influx 
del Pròxim Orient, la cultura europea s’ha convertit en 
el model civilitzador d’una gran part del món. 

Urfa, Turquia Innsbruck, Àustria Mykonos, Grècia



Programa

Divendres, 20 de novembre de 2009

9.30

Presentació de les Jornades,  
pel Dr. Joan Carles Elvira

10.00 

Les etapes crítiques de la història d’Europa,  
pel Dr. Salvador Claramunt

10.45 

La diversitat cultural europea: tradicions i actualitat, 
pel Dr. Ignasi Terradas

11.30 

Col·loqui
12.15 

La Universitat: cultura humanista o saber tècnic,  
pel Dr. Dídac Ramírez

13.00 – 15.00 

Descans

15.15 

La societat europea actual: diversitat cultural  
i religiosa, pel Dr. Lluís Duch

16.00 

El cristianisme: camí vers el futur o retorn al passat? 
pel Dr. Pere Lluís Font

16.45

Col·loqui

Dissabte, 21 de novembre de 2009

9.30 

Pensament feble i societat líquida.  
El canvi de valors a Europa, pel Dr. Àngel Castineira

10.15

La cultura europea i la globalització,  
pel Dr. Jordi Rafael Sales

11.00

De la pluralitat de cultures al pluralisme ètic. 
Memòria – profecia – estratègies,  
pel Dr. Antonio Autiero

11.45 

Col·loqui
12.15 

La Unió Europea: economia, política, cultura,  
pel M. H. Sr. Jordi Pujol

13.00 – 15.00

Descans

15.15 

Un destí per a la cultura europea,  
pel Dr. Salvador Giner

16.00

Taula Rodona

Moderador 
Pius-Ramon Tragan, Monjo i Director del “Scriptorium 
Biblicum et Orientale” del Monestir de Montserrat

Professorat

Joan-Carles Elvira, Prior i Professor de Filosofia  
del Monestir de Montserrat

Salvador Claramunt, Catedràtic d’Història Medieval  
de la Universitat de Barcelona

Ignasi Terradas, Catedràtic d’Antropologia a la Universitat 
de Barcelona

Dídac Ramírez, Professor d’Economia i Rector  
de la Universitat de Barcelona

Lluís Duch, Monjo de Montserrat i Professor emèrit  
a la Facultat de Ciències de la Comunicació  
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Pere Lluís Font, Institut d’Estudis Catalans

Àngel Castineira, Professor a ESADE

Jordi Rafael Sales, Professor d’Història de la indústria  
i del comerç a la Universitat de Barcelona

Antonio Autiero, Professor a la Universitat de Münster  
i Director de l’Institut de Ciències Religioses de Trento

Jordi Pujol, Expresident de la Generalitat de Catalunya

Salvador Giner, President de l’Institut d’Estudis Catalans

La cultura europea,  
decadència o transformació?
Europa ha estat sempre un projecte, una unitat en 
formació. Actualment cerca un ideal de convivència 
i de col·laboració entre pobles i nacions diverses. 
L’època de les guerres internes sembla superada. 
Resulta necessari, però, un esforç molt atent per 
superar les noves dificultats que presenten el 
pluralisme actual. Les diversitats legislatives  
i religioses, la diferència de creences, i de costums, 
les disparitats econòmiques i ideològiques són 
cada vegada més sensibles fins en el mateix cor 
d’Europa. Aquesta multiplicitat d’elements i també 
la indiferència i l’individualisme, avui tant estesos, 
indiquen una pèrdua de valors, com són ara el sentit 
cívic de la convivència i la importància de la cultura. 
La cultura europea es troba certament en una situació 
de canvi profund. Quina és la seva direcció? Estem 
en un camí de decadència o hem entrat en una època 
de transformació? Les intervencions de professors 
especialitzats en el coneixement d’aquests problemes 
ens ajudaran, en aquestes Jornades, a clarificar les 
dificultats i a orientar una reflexió seriosa sobre  
la cultura de l’Europa actual.


