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Amb el suport de:



Programa

9.30 h Presentació de la Jornada
 Dr. Agustí Borrell
 Cap del Departament d’Escriptura de la 

Facultat de Teologia de Catalunya

9.45 h Ponència
 «Histoire et eschatologie dans l’Évangile 

de Luc»
 Dr. Daniel Marguerat
 Professor emèrit de la Facultat de Teologia 

de la Universitat de Lausanne (Suïssa)

10.30 h Pausa

10.45 h Ponència
 «Christologie lucanienne»
 Dr. Daniel Marguerat

11.30 h Diàleg

11.45 h Pausa

12.00 h Ponència
 «Història i Teologia en Lc 1-2»
 Dr. Armand Puig i Tàrrech
 Degà-president de la FTC

12.30 h Ponència
 «Els paral·lels entre Lc i Ac»
 Dr. Josep Rius-Camps
 Professor emèrit de la Facultat de Teologia 

de Catalunya

13.00 h Cloenda de la Jornada

Butlleta d’inscripció

Dades personals

Nom

Cognoms

DNI/Passaport

Adreça

Ciutat

Codi postal

Telèfon

E-mail

 Professor   Estudiant  Altres

Centre docent

Facultat

Universitat

Adreça

Ciutat

Codi postal

Preu d’inscripció
 General: 10 €   Amics de la FTC i estudiants externs: 5 €
 Professors i alumnes de la FTC i centres vinculats: gratuït

Modalitat de pagament
 Ingrés o transferència bancària al compte:  

 IBAN: ES28 2100 0900 9202 0980 2402
 Pagament en efectiu a la Secretaria de la FTC

Envieu o presenteu la Butlleta d’inscripció juntament amb el justificant de 
pagament a la Secretaria de la FTC: Diputació 231. 08007 Barcelona. Fax 
34 93 4515212 - e-mail: congressos@teologia-catalunya.cat

Protecció de dades
Us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu, quedaran arxivades en un fitxer 
automatitzat propietat de la Facultat de Teologia de Catalunya. Tal com disposa la Llei orgánica 
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 (administracio@teologia-catalunya.cat) o per correu postal (Diputació, 231 – 08007 
Barcelona). El lliurament d’aquesta butlleta suposa que ens autoritzeu a utilizar les vostres dades 
per informar-vos de les nostres activitats, serveis i productes, finalitat única i exclusiva del fitxer.

Termini d’inscripció: fins al 12 de maig de 2015
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