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Una mirada cristiana  
sobre el treball humà

Totes les sessions seran en dimecres de 19.30 a 21 h

Lloc: 
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
Roger de Llúria 13, Barcelona

Cal inscripció prèvia (gratuïta) a:
premsa@justiciaipau.org 
T. 93 317 61 77
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més
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Amb el suport de:

(iii)

Convoquen:

JUSTÍCIA I PAU CRISTIANISME 
I JUSTÍCIA

Delegació de Pastoral Social
Secretariat Diocesà pels Marginats
Rivadeneyra 6, 8º
08002 Barcelona

seminari de doctrina 
i acció social  
de l’església (sedase)

“El treball és un bé de tots, que ha d’estar 
disponible per a tots qui en són capaços.  
La plena ocupació és, doncs, un objectiu 
obligat per a tot ordenament econòmic 
orientat a la justícia i el bé comú. Una 
societat en què el dret al treball esdevingui 
va, o es negui sistemàticament, i en què les 
mesures de política econòmica no permetin 
que els treballadors assoleixin nivells 
satisfactoris d’ocupació no pot aconseguir  
ni la seva legitimació ètica ni la pau social.”
(Compendi de Doctrina Social  
de l ’Església, núm. 288)



una mirada cristiana  
sobre el treball humà

9 de març
La dignitat del treball humà en el pensament social de 
l’Església
Mons. Sebastià Taltavull. Bisbe auxiliar de Barcelona.

16 de març
El dret al treball i la seva justa remuneració
Ignasi Farreres. Exconseller de Treball, president del Centre 
d’Estudis Econòmics i Socials.

23 de març
La dignitat i els drets dels treballadors
Eduardo Rojo Torrecilla. Catedràtic de Dret del Treball  
a la UAB, col·laborador del Centre d’Estudis Cristianisme  
i Justícia.

30 de març
Treball i moviments migratoris
Joaquim Pons. S.j, director del Centre Migra-Studium.

6 d’abril
Una lectura antropològica del conflicte social 
Francisco Porcar. Militant de la HOAC-Castelló.

13 d’abril
L’Església i el món del treball. El compromís cristià  
dels treballadors en el món actual
Taula rodona

Les sessions seran presentades i moderades per  
Mn. Josep Maria Fisa, delegat episcopal de Justícia i Pau.

Com a continuació dels dos seminaris realitzats en cursos 
anteriors, oferim noves sessions per aprofundir sobre els 
principis i criteris que l’Església i els cristians proposen per 
organitzar de forma més justa la convivència humana. 

En aquesta tercera part del Seminari, en un context de greu 
crisi econòmica mundial, de xifres d’atur insuportables i de 
reformes en els sistemes de protecció social, volem oferir 
una reflexió sobre el treball humà, com a dret fonamental 
i bé per a la persona humana. 

Així, reflexionarem sobre la dignitat del treball, els drets 
dels treballadors, les relacions entre capital i treball, el paper 
actual dels sindicats, la protecció social dels treballadors, 
la realitat dels treballadors emigrants, la globalització i les 
seves implicacions en el món del treball, etc.
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