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MODELS
ALTERNATIUS 
DE CARÀCTER 
ECONÒMIC 
I ECOLÒGIC

DISSABTE, 28 de novembre

9:30 h Recollida de documentació i acreditacions

10 h Pregària

10:15 h Presentació del Congrés i introducció al tema

10:30 h PONÈNCIA 1
 «L’energia, entre el risc i l’esperança»
 RAMON GARRIGA, director de l’Institut de Recerca en 

Energia de Catalunya (IREC)

11:45 h Descans

12:00 h PONÈNCIA 2
 «Un nou model econòmic i social solidari, cooperatiu 

i sostenible és possible?»
 CARLES RIBA I ROMEVA, president del Col·lectiu per 

a un nou model energètic i social (CMES)
	 Comentari	 i	moderació	 del	 diàleg	 obert	 al	 final	 de	 les	

dues conferències a càrrec de Ramon M. Nogués

13:45 h Dinar

15:00 h Interludi: Júlia Matas, ballarina

15:30 h PONÈNCIA 3
 «Economia social i solidària:
 una eina per a la transformació social»
 JORDI VIA, Xarxa d’Economia Solidària (XES)
	 Comentari	 i	 moderació	 del	 diàleg	 obert	 al	 final	 de	 la	

conferència a càrrec de Josep Maria Gasch

17:00 h Experiències
	 Nous	 models	 energètics,	 financers	 i	 de	 gestió	 amb	 	

utilització, producció i consum dels recursos segons 
criteris de ‘comerç just’ i economia solidària, presentats 
per Jaume Botey

  A. Som energia
  B. Banca ètica

  C. Federació d’Associacions de Veïns de 
  Barcelona (FAVB)

18:30 h Pregària

DIUMENGE, 29 de novembre

10 h Pregària

10:15 h PONÈNCIA 4
 «Afavorir el cultiu de la qualitat humana: 
 una urgència, un repte»
 TERESA GUARDANS, professora del CETR
	 Comentari	 i	 moderació	 del	 diàleg	 obert	 al	 final	 de	 la	

conferència a càrrec de M. Izquierdo

11:45 h Descans

12:15 h Conclusions:
 Els cristians compartim ignoràncies, culpes, reptes. 
 Què podem aportar en aquest necessari canvi cultural?
 A càrrec dels moderadors de les conferències
 Diàleg

13:45 h Pregària i cloenda del Congrés
 Les pregàries seran dirigides per Joan Botam i Joel 

Cortès

Residència Salesiana Martí Codolar

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 15
08035 Barcelona.

Metro: L3, estació «Montbau» (a 10 minuts aprox.)
Autobusos: V21 i, a 10 minuts aprox., 27, 60, 73, 76 i B19
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PONÈNCIA 3 - Jordi Via
Economia social i solidària
Una eina per a la transformació social

L’economia social i solidària opera a partir de formes 
i regles no capitalistes i està present a tots els àmbits 
del cicle econòmic: producció, distribució, consum i 
finances.

Les seves pràctiques es fonamenten en l’aplicació 
pràctica dels valors cooperatius: autogestió, 
ajut mutu, democràcia econòmica, equitat, 
independència i compromís amb la societat. Promou 
un tipus de societat més democràtica, igualitària i 
solidària que neix i es desenvolupa, sobretot, en 
l’àmbit local. Esdevé, progressivament, moviment 
social socioeconòmicament transformador cabdal 
en l’avenç cap a la sostenibilitat individual, social i 
ecològica.

PONÈNCIA 4 - Teresa Guardans
Afavorir el cultiu de la qualitat humana: una urgència, 
un repte.

En una dinàmica de canvi i transformació constant 
no podem oblidar d’afavorir el desenvolupament de 
la qualitat interior que ha d’impregnar les nostres 
decisions. El profund interès per allò que ens envolta 
i som, l’interès gratuït, amant, capaç de venerar i 
implicar-se a fons, no es pot imposar. Però es pot 
propiciar; i molt especialment si es considera un 
objectiu cabdal dels processos d’aprenentatge i de 
maduració humana.

 

 

Nom i cognoms

Adreça postal

Codi postal i població

Telèfon / mòbil

e-mail

  Preu d’inscripció   20 € €
 
  Preu d’inscripció (no socis)   25 € €

  Dinar de dissabte (optatiu)   10 € €

  Reserva del llibre del Congrés (optatiu)   15 €    + €

  TOTAL €
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TEMA OPORTÚ I IMPRESCINDIBLE

Cal situar aquest Congrés en el context de la 
creixent consciència mundial sobre els problemes 
del medi ambient, de l’escassedat de recursos i de la 
impossibilitat de seguir maltractant la naturalesa. 
Emmarcat, a més, entre dos fets transcendentals 
respecte d’aquesta consciència: l’encíclica del 
papa Francesc «Laudato si’» de començaments 
d’estiu, i la trobada aa París, la setmana següent 
del Congrés, de la XXI Conferència de l’ONU sobre 
Canvi Climàtic, en el marc dels acords de Kioto.

A París es buscarà un acord per reduir les 
emissions dels gasos «hivernacle» resultat d’un 
model energètic depredador. S’està d’acord en 
la necessitat d’arribar-hi, però no s’hi està en 
el com. I la «Laudato si’», des d’una perspectiva 
semblant, és una crida a la consciencia mundial, 
més enllà de l’Església catòlica o del món cristià. És 
una crítica a l’actual sistema de creixement i una 
mirada integral de les relacions entre naturalesa 
i éssers humans, una invitació a buscar noves 
formes de d’entendre l’economia i el progrés i, 
en conseqüència, també noves actituds i noves 
formes d’espiritualitat.

En ambdós casos es posa l’accent en el fet que, 
si volem el benestar per al conjunt de la humanitat, 
cal tenir més «cura de la nostra casa comuna». 
Els recursos són limitats i el model de creixement 
indefinit porta necessàriament al canvi climàtic, a 
l’empobriment de les majories i a deixar arrasada 
la terra per als que vindran darrere nostre.

Els eixos escollits per al nostre Congrés són 
aquests mateixos. Partim del problema energètic, 
de la constatació de l’esgotament dels recursos 
no renovables i, en conseqüència, de la necessitat 
d’un nou model de desenvolupament. En segon 
lloc constatarem que en aquest moment a 

Catalunya ja hi ha experiències que caminen cap 
a aquesta direcció: nous models de relacions 
econòmiques i producció ecològica. I finalment 
es tracta d’assumir que cal construir una societat 
fonamentada sobre valors diferents.

En aquest tema, des del convenciment que la 
naturalesa és obra i reflex de Déu, sabem que els 
creients tenim alguna cosa pròpia a dir-hi.

PONÈNCIA 1 - Ramon Garriga
L’energia: entre el risc i l’esperança

Les persones del segle XXI es troben immerses en 
un món on els avenços tecnològics semblen no 
tenir fi, on el que es pot fer es fa i, per tant, s’exigeix 
responsabilitat, en un món global i amb projecció 
de futur. El cristià no se’n pot desentendre perquè, 
sense aquesta responsabilitat, no hi ha una vida 
humana digna; i cal tenir elements per a poder 
generar la pròpia opinió i així poder aportar rigor 
tant a l’actuació personal com a la col·lectiva.

PONÈNCIA 2 - Carles Riba i Romeva
Un nou model econòmic i social solidari, cooperatiu 
i sostenible es possible?

Els recursos energètics no renovables són avui 
dia el 84 % del sistema energètic mundial i si 
no es canvien les tendències actuals, es podrien 
exhaurir totalment vers el 2060.

L’alternativa són les energies renovables, 
viables tècnicament i econòmicament, més 
accessibles i geogràficament distribuïdes. Però 
perquè la transició energètica sigui veritablement 
transformadora, cal activar la ciutadania i fer-la 
conscient del seu poder.

 
A	 fi	 de	 facilitar	 l’organització	 del	 congrés	 i	 garantir	 la	 reserva	
dels dinars, la vostra inscripció s’ha de formalitzar abans del 30 
d’octubre.

FORMA DE PAGAMENT

         Adjunto taló a nom de Cristianisme al Segle XXI

         Faig una transferència al c/c de la Caixa d’Enginyers
         3025-0001-12-1433230148
         (adjunto comprovant de l’ingrés o transferència)

Si les inscripcions al dinar superen l’aforament del menjador, 
donarem prioritat als congressistes de fora de Barcelona. Si no us 
podem acollir al menjador, us avisarem amb temps i us retornarem 
l’import abonat pel dinar. Gràcies per la vostra comprensió.

Associació Cristianisme al Segle XXI
Via Augusta, 228, baixos - 08021 Barcelona
cristianismexxi@cristianismexxi.cat / www.cristianismexxi.cat
tel.: 600 023 141, de 9:00 a 10:00 h, els matins dels dies feiners.

butlleta d’inscripcióbutlleta d’inscripció

És possible allotjar-se a la residència: cal reservar d’antuvi a reserves@
marti-codolar.net.
Preu habitació senzilla: 36,20 €, amb l’esmorzar inclòs.
Habitació doble: 42 €, amb l’esmorzar inclòs.


