
Amb aquest seminari, les entitats convocants volem contrastar 
la realitat de l’economia actual amb  les orientacions i criteris 
que proposa la doctrina social de l´Església (DSE), analitzant 
amb rigor ambdues dimensions.

Davant de l’actual desordre econòmic i financer, 
evidenciat com mai per la recent crisi econòmica, fa temps que 
la DSE reclama un canvi profund. Un capgirament dels fona-
ments ideològics, les estructures, les polítiques i els compor-
taments dominants en el funcionament de l’economia actual. 

Per l’Església, la crisi ha mostrat, en últim terme, la 
insuficiència d’una economia que tingui com a motor bàsic 
l’afany de lucre i com a únic horitzó el mer creixement mate-
rial. En aquest sentit, el Papa Francesc ha afirmat recentment 
que el sistema social i econòmic ho entra tot dins del “joc de 
la competitivitat i la llei del més fort”, on el poderós es menja 
el més dèbil i grans masses de població es veuen excloses 
i marginades”. Alhora, en la seva recent encíclica Laudato 
si’, Francesc ha denunciat que el nostre model de desenvo-
lupament econòmic, dominat pel paradigma tecnocràtic i un 
antropocentrisme desviat, s’ha configurat sota la pretensió 
del creixement infinit, com si l’energia i els recursos fossin 
il·limitats. Un model econòmic orientat a exprimir la naturalesa 
a fi de satisfer tots els desitjos de les poblacions més riques, 
causant un dany enorme al planeta i provocant alhora degra-
dació social i degradació ambiental. 

Sens dubte la DSE té una indispensable dimensió 
profètica però, alhora, també representa una proposta refor-
madora que pot inspirar i empènyer reformes de canvi en la 

nostra societat. Per això, la DSE creu que cal repensar les 
estructures econòmiques contemporànies. Les finances i 
l’economia han de ser novament reorientades cap a la 
finalitat de promoure la dignitat i el benestar de les persones. 
És necessari un nou i sòlid ordre jurídic internacional en 
matèria econòmica i financera, tutelat per autoritats polítiques 
mundials, que asseguri que el funcionament de l’economia 
serveixi realment al bé comú, és a dir, al desenvolupament 
humà integral de tota la persona i de totes les persones i 
alhora realment respectuós de la natura. Un nou ordre que 
asseguri la primacia de la política i, per tant, de l’ètica, per 
sobre de l’economia. 

Per avançar en aquesta direcció és necessari dotar de 
major pes a totes les formes i estructures econòmiques que 
s’orienten per la finalitat de contribuir a les necessitats so-
cials i al bé comú. És hora de promoure amb la màxima decisió 
totes aquelles fórmules d’activitat econòmica basades en la 
reciprocitat, en el compartir i en la lògica del do, de la gratuïtat 
i del servei. És hora de situar com a màxima prioritat l’accés 
a un treball decent per a tothom. I és necessari configurar un 
model desenvolupament que permeti el gaudi responsable i 
equitatiu dels bens naturals per part de tots, per a la qual 
cosa és necessari avançar cap un estil de vida més auster da-
vant del consumisme i més ric en els valors de la convivència 
humana.

La nostra intenció és que aquest Seminari contribueixi 
a la reflexió sobre la naturalesa i viabilitat d’aquests grans 
reptes plantejats per la doctrina social de l’Església. 
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25 d’abril. 
la realitat de l’economia i el 
principi del bé comú
alFred paStor, catedràtic d’economia, IESE.
gaSpar mora, teòleg, ex degà de la Facultat Teologia de 
Catalunya.

Intervencions breus: 
Juan JoSé brugera, president del Cercle d’Economia.
Salvador buSQuetS, director de Caritas Diocesana de Barcelona.

Modera: Joan rigol (Fundació Joan Maragall)

------------------------------------------------------------------------------------

9 de maig. 
el deSenvolupament econòmic i el 
principi de deStinació univerSal 
delS bénS.
Joan maJó, enginyer, ex Ministre d’Indústria.
FranceSc torralba, catedràtic de filosofia, Universitat 
Ramon Llull. 

Intervencions breus: 
FranceSc mateu, director territorial Intermon-Oxfam.
manel péreZ, subdirector de La Vanguardia.

Modera: JoSep maria carbonell (Fundació Joan Maragall)

23 de maig. 
realitat i Futur del treball humà, 
un bé i un dret Fonamental
Salvador alemanY, empresari.
JoSé SolS, professor IQS, Universitat Ramon Llull.

Intervencions breus:
pepe rodado, delegat pastoral social arquebisbat de Barcelona.
Joan carleS gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.

Modera: Josep Miralles (Cristianisme i Justícia)

-----------------------------------------------------------------------------------

6 de juny. 
economia i opció preFerencial pelS 
pobreS. 
guillem lópeZ-caSaSnovaS, catedràtic d’Economia, UPF.
JoSe ignacio gonZaleZ FauS, teòleg.

Intervencions breus: 
mercÈ darnell, Caritas diocesana de Barcelona.
maria victòria molinS, Companyia de Santa Teresa de Jesús
SebaStià taltavull, Bisbe auxiliar de Barcelona

Modera: eduard ibáñeZ (Justícia i Pau)
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Lloc: Barcelona, Palau Macaya (Pg de Sant Joan, 108)
Totes les sessions a les 19h 

El seminari consisteix en un debat sobre diferents temes 
entre les persones convidades, experts i representants del 
món econòmic i social.

ORGAnITzAT PER: AMB LA COL·LABORACIó DE:


