
PER UN ORDRE MUNDIAL MÉS JUST  

Economia civil: Franciscans XIII-XV 

(Els franciscans van proposar una reflexió sobre l'activitat econòmica que 

va portar al naixement de l'economia moderna. Una forma diferenciada del 

capitalisme com l’entenem avui. 

1 . Aquells que exerceixen l'activitat econòmica ho han de fer pel bé comú. 

L'agent econòmic no treballa només per a si, sinó també per a altres. L'objectiu de 

l'agent econòmic ha de ser el de compartir la prosperitat generada per les seves 

activitats. Cal recordar a les empreses capitalistes la seva responsabilitat social. 

2 . El  capital no ha de romandre en repòs o ser consumit per aquells que el 

posseeixen , sinó que ha de " tornar" a generar llocs de treball, ingressos, riquesa 

per a altres. L'agent econòmic ajuda al seu entorn social a prosperar. 

3 . Alguns dels recursos produïts s'han de destinar a obres de servei i ajuda per a 

aquells que no es poden valdre per si mateixos. 

4 . La ciutat ha de ser habitable per a tothom , el que implica que una altra part 

dels recursos s'han d'assignar a la infraestructura civil (obres públiques). És així 

que les ciutats italianes es van convertir en un model de progrés i riquesa, 

ensenyant a la resta d'Europa i del món com construir una economia dinàmica i 

sostenible. . 

 

L'economia capitalista ha restringit molt el concepte de "bé comú", perquè 

coincideixi amb el bé d'un petit subconjunt dels participants en l'activitat 

productiva, és a dir, els propietaris del capital i els administradors, mentre que 

als treballadors només se’ls assigna un salari de subsistència. La inversió és el 

motor de la nostra societat, però sovint no és prou inclusiu, deixant a moltes 

persones aturades. El benestar públic es finança, generalment, a través 

d'impostos. Torna a estar de moda la filosofia utilitarista - individualista que el 

franciscanisme vol superar amb el concepte de bé comú. 

"És hora que els franciscans , tant en la seva predicació com en la seva acció, 

recordin a tots que l'activitat econòmica es porta a terme pel" bé comú " i no 

per a la riquesa individualment gaudida".) 

 

 

 



ECONOMIA DEL BÉ COMÚ 

Mercè Carreras-Solanas, coordinadora d’Economia del Bé Comú a la UB 

Es basa en Christian Felber. 

Cada vegada hi ha més països i més ciutats. 

Cada vegada som més locals i més globals. 

(EG, 234: Entre lo global y la localización también se produce una tensión. Hace 

falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al 

mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con 

los pies sobre la tierra... ni universalisme abstracto... ni ermitañismo localista...”.) 

Recursos escassos  i necessitats il·limitades.  

L’economia es basa en  la confiança. 

(EG, 206: “La economía..., debería ser el arte de alcanzar una adecuada 

administración de la casa común, que es el mundo entero...ningún gobierno puede 

actuar al margen de una responsabilidad común...”) 

L’economia respon 3 preguntes: 

1. Què produir?   

Imprescindible produir per cobrir necessitats bàsiques com salut, cultura 

o habitatge. 

 

2. Com produir-ho? 

A nivell microeconòmic: empreses i municipis 

. Empreses: benefici financer + contribució al bé comú 

. Nous indicadors econòmics: Felicitat, dignitat humana, solidaritat, 

justícia social. 

. Hi ha municipis que donen facilitats a empreses amb aquests 

indicadors. 

. Cal repartir el treball. 

. Valoració de la propietat de la terra, superfície, com es treballa, … 

. Incentius pel treballadors i mercats transparents. 

 

A nivell macroeconòmic: Estats 

. Producte Interior Brut + Producte del Bé comú  

. Creixement: Desenvolupament sostenible + Benestar 

(EG, 203: “La dignidad de cada persona humana y el bien común son 

cuestiones que tendrían que estructurar toda política económica,... Molesta 

que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad humana, 



molesta que se hable de la distribución de bienes,... molesta que se 

hable de un Dios que exige un compromiso por la justícia... La vocación de 

un empresario ... servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo para 

multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este 

mundo”.) 

 

Reptes 

. Competència vs. Cooperació 

. Rendibilitat financera vs. Dignitat humana 

 

3. Com distribuir-ho?  
. Nous mecanismes pressupostaris 

. Noves propostes fiscals. 

. Nous mecanismes de participació ciutadana. 

. Valors masculins vs. Valors femenins. (Poca presència femenina en 

l’àmbit empresarial). 

. Repartiment de tasques.  

 

 

APLICACIONS D’AQUEST TIPUS D’ECONOMIA 

 

ECONOMIA SOLIDÀRIA – ECONOMIA SOCIAL 
Jordi Garcia de Xarxa d’economia solidaria 

 

Orígens tan antics com la humanitat. Confraries, gremis, mutualitats, 

cooperativisme, ... 

Molt potent a Amèrica Llatina. 

 

Característiques: 

1. No el lucre, Sí a la satisfacció de necessitats humanes. 

(EG, 204: Ja no podem confiar... en la mà invisible del mercat... quan 

es pretén augmentar la rendibilitat reduint el mercat laboral i creant 

així nous exclosos”)  

2. Organització democràtica de la gent i de l’economia. 

Democratitzar les empreses. Els qui hi participen decideixen.  

Hi ha 700.000 cooperatives al món. 

3. Compromís social i ambiental. 

Comercialització justa, consum responsable i finances ètiques.  

Monedes socials: Donar crèdits a aquells que no els obtenen dels 

bancs. 

 



Reptes 

. Aliar-se amb altres entitats que lluiten pel mateix. 

. Partir de la pràctica. 

. Aprendre d’altres formes d’entendre l’economia. 

. Negociar entre tots els qui hi participen (agricultura, indústria, 

finances,...). 

. Formes de gestió alineades amb els valors defensats. 

 

 

FINANCES ÈTIQUES 
Jordi Ibáñez director de FIARE-Banca ètica de Barcelona 

 

La crisi ha beneficiat les cooperatives de crèdit. Aquestes no han 

hagut de rebre ni un cèntim del FROB. 

Característiques 

. Les cooperatives de crèdit han nascut en llocs propers. Els socis es 

coneixen i els qui ho porten han de donar comptes. 

. Els excedents, beneficis, no es reparteixen. 

. Es decideix a nivell local i es presta a nivell local. 

. Els clients són tractats equitativament. 

. Hi ha interessos i comissions però no són abusius. 

. Transparència total. 

. Treballar financerament en condicions segures (no productes 

escombraries). 

. Els dipòsits no corren risc. 

. Capital social: Participacions. 

. Col·laboració amb entitats semblants. 

 

FIARE 

És ajudat per una gran cooperativa italiana, Banca Popolare Etica. 

Ningú no pot tenir més d’1 % de capital. 

FIARE ha comprat una petita part de la cooperativa italiana. 

FIARE actua a tot l’Estat i és un cavall de Troia per anar impulsant 

economia social. 

 

ÉS POSSIBLE UN NOU MODEL ECONÒMIC? 
Toni Comín, de Cristianisme i Justícia 

 

Model econòmic vell: Neoliberalisme. 

Hi ha països, com els nòrdics, que internament no funcionen de 

forma neoliberal. Alta inversió en serveis públics com l’educació. 

Molt bona formació i per tant productivitat i innovació. Amb molt 

bon mercat de treball. Mercat de treball igualitari. Dinamarca té 



molt poca diferenciació social. Aquest mercat de treball permet 

tenir bons serveis públics. 

Des del punt de vista extern es troben en un marc neoliberal i sota la 

pressió d’uns mercats financers desregulats. 

Podem canviar el marc general neoliberal? Sí. 

Paraula màgica: UE. Elevar les institucions democràtiques per sobre 

de les econòmiques. La democràcia per sobre del mercat. 

(EG, 205: “...La política... es una de las formas más preciosas de la 

caridad, porque se acerca al bien común, ...más políticos a los que les 

duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! 

...podría formarse una nueva mentalidad política y económica que 

ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien 

común social”.) 

. Cal unió fiscal 

- Controlar el dèficit. 

- Harmonització fiscal a Europa (impost únic a les empreses) 

- Eurobons. Endeutament sense perill. 

- Suprimir els paradisos fiscals: Luxemburg, Suïssa, la City 

de Londres. 

                . Cal regulació dels sistemes financers 

- Sistema financer pervers. Va bé, es queden beneficis.  

                                             Va malament, intervé l’Estat. 

- Limitar els sous dels directius. 

És possible un nou model econòmic diferent del capitalisme 

conegut? Sí 

Seguirà el mercat com institució principal. Però el mercat de béns i serveis, on 

es troben les empreses i els clients. 

El capitalisme ha arruïnat el millor del liberalisme i l’estatalisme el millor 

del socialisme. 

Socialisme de mercat: Mercat amb propietat social (DSE). 

El Papa Francesc remarca que el capitalisme és injust en la seva arrel. Cal 

funció social de la propietat. Molt millor la situació en aquest sentit abans de 

la II Guerra Mundial que després. La DC i l’ala dretana de la socialdemocràcia 

pactaren una forma de capitalisme com el que tenim avui. 

 

Joaquim Alsina 


