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«El treball és un dret fonamental i és un bé per a l’ho-
me [...]. L’Església ensenya el valor del treball no tan 
sols perquè és sempre personal, sinó també pel seu 
caràcter de necessitat» (CDSE 287). Aquest caràcter del 
treball està esdevenint un escull per molts d’aquells 
que, tot i no estar desocupats, pateixen les conseqüèn-
cies d’un treball que no els garanteix poder «disposar 
amb dignitat de la seva vida material, social, cultural i 
espiritual» (CDSE 302).

La Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP) a través 
del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església 
(SEDASE) del Departament de Teologia Moral, organit-
za les seves Jornades anuals d’Ètica i Món Contempo-
rani, dedicades enguany a reflexionar sobre Hi ha un 
futur per al treball decent? des de la perspectiva de la 
Doctrina social de l’Església.

«¿Què significa la paraula decència aplicada al treball? 
Significa un treball que, en qualsevol societat, sigui ex-
pressió de la dignitat essencial de tot home o dona: un 
treball lliurement elegit, que associï efectivament els 
treballadors, homes i dones, al desenvolupament de la 
seva comunitat; un treball que, d’aquesta manera, faci 
que els treballadors siguin respectats, evitant tota dis-
criminació; un treball que permeti satisfer les necessi-
tats de les famílies i escolaritzar els fills sense que es 
vegin obligats a treballar; un treball que consenti els tre-
balladors d’organitzar-se lliurement i fer sentir la seva 
veu; un treball que deixi espai per a retrobar-se ade-
quadament amb les pròpies arrels en l’àmbit personal, 
familiar i espiritual; un treball que asseguri una con-
dició digna als treballadors que arriben a la jubilació». 

(Benet XVI, Caritas in Veritate 63).

19.00 h
Presentació 

19.05 h
El treball en 
la qüestió social
Dr. Joan Costa,
professor de moral social 
del SEDASE (FTC-AUSP)

19.40 h
Microestratègies 
afavoridores del 
treball decent
Dr. Gabriel Ginebra,
Abat Oliba CEU. Habilitats 
Directives

20.15 h
Taula rodona
Moderador: Prof. Domènec 
Valls, cap del Departament
de Teologia Moral (FTC-AUSP)

20.45 h
Cloenda de les 
Jornades 
Dr. Joan Planellas, 
degà de la FTC-AUSP

19.00 h
Salutació
Dr. Santiago Bueno Salinas, 
vicerector de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià

Presentació de les Jornades 
Dr. Antoni Babra, director 
del SEDASE (FTC-AUSP)

19.25 h

Panorama 
internacional del 
treball decent
Dr. Joaquin Nieto Sainz,  
Delegat de la OIT a Espanya

20.00 h

Aspectes psicològics 
del treball
Dr. Francesc Martí 
Fernández, MC Mutual. 
Projectes en risc laboral

20.35 h

Taula rodona
Moderador: 
Prof. Domènec Valls, cap 
del Departament de 
Teologia Moral (FTC-AUSP)

ProgramaPresentació
Dimecres, 
29 de novembre

Causes i 
conseqüències

Dijous,
30 de novembre

El futur del 
treball decent

Preu d’inscripció: 10,00 EUR.
Amics de la FTC i estudiants: 5,00 EUR.
Professors i alumnes de la FTC i dels centres 
vinculats: gratuït.

Modalitat d'inscripció:

 ingrés o transferència bancària al núm. de 
compte: “la Caixa” ES28 2100 0900 92 0209802402

 pagament en efectiu

Presentació de la butlleta d’inscripció i l’imprès  
de pagament a la Secretaria de la Facultat de  
Teologia de Catalunya, abans del dia 28 de novembre. 
(Diputació 231 - 08007 Barcelona - fax: 934515212  
e-mail: congressos@edusantpancia.cat)

PROTECCIÓ DE DADES: Us informem que les dades de caràcter personal 
que ens faciliteu, quedaran arxivades en un fitxer automatitzat propie-
tat de la FTC. Tal com disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tracta-
ment de les vostres dades, adreçant-vos a la Facultat de Teologia de Cata-
lunya per correu electrònic (protecciodedades@edusantpacia.cat) o per 
correu postal (Diputació 231 - 08007 Barcelona). El lliurament d'aquesta 
butlleta suposa que ens autoritzeu a utilitzar les vostres dades per in-
formar-vos de les nostres activitats, serveis i productes, finalitat única i 
exclusiva del fitxer.

Nom i cognoms

Adreça

Ciutat

Codi postal Tel.

E-mail

 Professor/a  Alumne/a

Facultat - ISCR

Butlleta d'inscripció


	Professora: Off
	Alumnea: Off
	ingrés o transferència bancària al núm de: Off
	pagament en efectiu: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 


