Universitat de Barcelona - Abadia de Montserrat

VII Jornades Universitàries
de Cultura Humanista
En el curs de la història, mentre la interpretació
bíblica condicionava la recerca científica, l’Església
ha hagut d’adaptar, amb reticència i sempre amb gran
retard, les veritats que considerava com a revelades
als descobriments científics. Aquest va ser el cas de
Galileu, després de Newton i ara resulta problemàtica
la teoria evolucionista de Darwin. De fet, es
discuteixen temes com del creacionisme i la hipòtesi
d’un disseny intel·ligent. També plantegen dificultats
els coneixements de la psicologia i de la neurologia
en relació a la llibertat humana. L’aplicació de la crítica
històrica als textos bíblics crea també una tensió entre
l’exegesi i la teologia. Les Jornades Universitàries
ofereixen una presentació qualificada d’aquestes
qüestions i exposen els mètodes propis dels diversos
àmbits d’estudi.

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

VII Jornades Universitàries
de Cultura Humanista

La Bíblia i les Ciències,
una tensió positiva
Abadia de Montserrat,
14 i 15 de novembre de 2008

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

La Bíblia i les Ciències,
una tensió positiva
“La Bíblia i les ciències”, un tema avui candent, que
exigeix de comparar les Escriptures, que Israel i els
cristians tenen per inspirades, amb les dades del
saber actual. La Bíblia prové de contextos llunyans
del nostre i demana una comprensió del seu contingut
que tingui en compte els coneixements científics i la
investigació crítica de la història. També les ciències
exigeixen una reflexió seriosa que permeti elaborar un
judici fonamentat sobre el valor real i sobre els límits
que també comporten els resultats de la investigació
experimental. Sobretot resulta necessari calibrar les
diverses opinions que actualment es proposen entorn
de les dues fonts de coneixement que són la Bíblia i la
ciència.

Programa

Divendres, 14 de novembre de 2008

Dissabte, 15 de novembre de 2008

9.30

9.30

Presentació de les Jornades,
pel Dr. Joan-Carles Elvira
10.00

El llenguatge bíblic i el filosòfic. Una comparació,
pel Dr. Andreu Marquès
11.00

Característiques, importància i límits del llenguatge
científic, pel Dr. David Jou
11.45

Col·loqui		
12.15

Cosmologia i visió bíblica de l’univers,
pel Dr. Manuel Carreira
13.00-15.00

Descans
15.00

La creació bíblica, el “creacionisme” i el “disseny
intel·ligent”, pel Dr. Manuel García Doncel
16.00

L’experiment de la Delayed-choice: la mecànica
quàntica il·lumina la nostra comprensió del temps,
pel Dr. Lluc Torcal

La Bíblia i els orígens de la vida,
pel Dr. Ramon Maria Nogués
10.30

Reflexió teològica actual sobre la creació en
l’evolució, pel Dr. Manuel García Doncel
11.15

Col·loqui
12.00

La Bíblia i els mètodes d’interpretació,
pel Dr. Pius-Ramon Tragan
13.00-15.00

Descans
15.00

“Home”, “pecat” i neurobiologia,
pel Dr. Ramon Maria Nogués
16.00

Ecologia-Economia i Bíblia,
pel Sr. Josep M. Mallarach
17.00

Taula Rodona i conclusió		

17.00

Reflexió en grups

Moderador

Dr. Joan-Carles Elvira, prior i professor de Filosofia del
Monestir de Montserrat
Professorat

Dr. Manuel García Doncel, professor a la Universitat
Autònoma de Barcelona
Dr. Lluc Torcal, Prior de Poblet, doctorat en Física Quàntica

Dr. Andreu Marquès, monjo de Montserrat i professor a la
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull

Dr. Ramon Maria Nogués, professor a la Universitat
Autònoma de Barcelona

Dr. David Jou, professor a la Universitat Autònoma de
Barcelona

Dr. Pius-Ramon Tragan, monjo i director del “Scriptorium
Biblicum et Orientale” del Monestir de Montserrat

Dr. Manuel Carreira, professor a la Universitat Pontifícia de
Comillas

Sr. Josep M. Mallarach, professor a la Universitat de Girona

