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“Adéu a l’Estat del Benestar?” 
El centre d’estudis Cristianisme i Justícia es pregunta pel futur de l’Estat del 

Benestar en un seminari que comença el proper 7 de novembre 

 
En un moment en què alguns dels fonaments de l’Estat del Benestar semblen trontollar, el centre 
d’estudis Cristianisme i Justícia vol analitzar el seu passat, present i futur. Per als més crítics, les 
fortes retallades d’alguns dels principals serveis públics no faran sinó aprofundir en una greu 
dualització social.  
 
El seminari consta de 4 sessions en les que diversos experts abordaran l’Estat del Benestar des 
d’una perspectiva històrica, analitzaran la seva situació en el context actual de crisi econòmica, 
presentaran la necessitat d’una fiscalitat justa i exposaran les propostes per reconstruir el 
contracte social i redimensionar l’Estat del Benestar. 
 
Coordinadors del curs: 
Salvador Busquets, llicenciat en Econòmiques. Des de 1995 fins el 2012 ha dirigit Arrels 
Fundació, entitat dedicada a l’acompanyament i suport a les persones sense-sostre.  
Santi Torres, jesuïta. Director adjunt de Cristianisme i Justícia i de la Fundació Migra Studium. 
Màster en Ciències Polítiques per la UPF. 
Participaran: 
Josep Miralles, jesuïta i doctor en sociologia. Professor del departament de ciències socials 
d’ESADE. Ha estat president del patronat de la Fundació Intermón Oxfam i ha publicat “El debat 
de l’Estat del Benestar” a Quaderns CJ.  
Miguel Ángel Mayo, tècnic d’Hisenda i membre de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, 
Ambiental i Solidària.  
Teresa Crespo, presidenta d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), federació que agrupa a 
entitats catalanes que treballen amb col.lectius en situació o risc d’exclusió social.  
 
 
Dates: dimecres 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2012 
Hora: 19:30 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 
Més informació i matriculacions: http://www.cristianismeijusticia.net/cursos‐i‐seminaris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


