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Per a nosaltres, la utopia necessària és allò que encara no existeix, però que demà 
sí que serà possible de realitzar. En aquest sentit, som plenament conscients que 
al llarg de la història hi ha hagut moments en què idees, projectes polítics, socials i 
sindicals, han estat titllats injustament d’utòpics, i desprès la lluita i l’esforç de tots 

plegats els han fet realitat. 

Cal construir illes utòpiques, arxipèlags d’utopies, on alimentar la solidaritat i 
l’esperança perquè ningú ens robi el somni de construir un món millor.

Joan N. García-Nieto

Joan N. García-Nieto París (1929-1994). Jesuïta i sociòleg. S’especialitzà en estu-
dis laborals, sindicals i d’ocupació. Creà escoles de formació social al Baix Llobre-
gat. Intervingué en la creació de Comissions Obreres del Baix Llobregat, milità en 
el Partit Socialista Unificat de Catalunya i, juntament amb Alfons Carles Comín, 
fundà Cristians pel Socialisme. Va impulsar la creació de la Coordinadora contra 
la Marginació, la Fundació Utopia i la Fundació Acció Solidària contra l’Atur. En 
Joan, “el Nepo”, estava estretament vinculat amb la Fundació Marianao. Va morir a 
Cornellà el 23 de juliol de 1994. El seu cor, malalt des de feia molt temps va deixar 
de bategar. Havia complert pocs dies abans els seus 65 anys. Amb ell, es perdia 
un referent de la comarca del Baix Llobregat i del nostre país. A moltes persones,  
l’exemple de la seva vida els va dur a un compromís ferm amb les classes popu-
lars i empobrides. Mai l’oblidarem.



l’escola de formació SOCIAL
JOAN N. GARCÍA-NIETO

L’Escola de Formació Social Joan García-Nieto vol 
promoure la reflexió i anàlisi sobre la realitat actual 
per tal de generar en les persones participants una 
consciència crítica, solidària i compromesa en la 
seva transformació, i potenciar el seu compromís 
en les diverses mediacions organitzatives de la nos-
tra societat a nivell  polític, sindical, cultural, econò-
mic, social i veïnal.

L’Escola porta per nom “Joan N. García-Nieto” i vol 
reivindicar per a les classes populars de la nostra 
ciutat, comarca i país,  la seva persona i el seu pa-
trimoni, inspirat en un compromís profund per les 
classes populars i els sectors exclosos de la societat,  
des d’un plantejament integrador, unitari i comple-
mentari, amb tots els sectors ideològics i organitza-
tius dels moviments populars. 

OBJECTIUS DEL CURS

L’objectiu del seminari és aprendre a analitzar d’una 
manera senzilla i clara, però alhora amb una visió 
rigorosa i crítica, els aspectes més rellevants del ca-

pitalisme actual immers en una profunda crisi tot 
analitzant la seva evolució i les conseqüències pel 
conjunt de la societat. 

Analitzarem com funciona el sistema productiu i 
financer, el rol del diner i el mercat en la nostra so-
cietat, el paper de l’Estat i la política econòmica dels 
governs en l’actual era neoliberal, i reflexionarem 
sobre les possibles alternatives al sistema capitalista.

COORDINACIÓ DEL SEMINARI

Quim Cervera i Duran. Llicenciat en Sociologia i Lli-
cenciat en Teologia. 
Salvador Martínez i Millán. Diplomant en Relacions 
Laborals i Diplomat en Magisteri. 

el seminari
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14 de gener
Sessió de presentació del Seminari i de les perso-
nes assistents, metodologia i lliurament de mate-
rials.
Quim Cervera i Duran. Llicenciat en Sociologia i 
Teologia. Membre de Justícia i Pau i coordinador 
del Seminari.
Salvador Martínez. Diplomat en Relacions Laborals, i 
coordinador del Seminari. 

21 de gener
La societat en la que vivim: una visió panoràmica.
Òscar Mateos. Responsable de l’àrea social de Cris-
tianisme i Justícia. Professor de la Facultat d’Edu-
cació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat 
Ramon Llull. 

4 de febrer
L’estructura fonamental de l’explotació, la domi-
nació i la despossessió en el capitalisme.
Benjamín Bastida i Vilà. Catedràtic de política econò-
mica de la Universitat de Barcelona i Llicenciat
en Filosofia. Membre de l’equip de Cristianisme i 
Justícia.

11 de febrer
El sistema productiu, canvis en l’organització del 
treball i lluita de classes.
Gina Argemí i Martínez. Economista. Membre de la 
Secretaria de Treball, Economia i Estudis
de CCOO de Catalunya.

25 de febrer
El sistema financer i el diner.
Susana Martín. Economista.

PROGRAMA
DE SESSIONS
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11 de març
El paper i la natura de l’Estat i la politica econò-
mica.
Lluís Sols, membre de Cristianisme i Justícia.

18 de març
Economia feminista.
Pendent de concretar persona ponent. 

25 de març
Crisis i límits del capitalisme.
Ricard Bellera. Responsable Secretaría de Treball i 
Economia de la Comissió Obrera Nacional de Cata-
lunya. Membre de la Ejecutiva de la Confederació 
Europea de Sindicats. 

8 d’abril
Algunes propostes d’alternatives per superar el 
capitalisme. Taula rodona. 
David Fernández i Ramos. Periodista. Ha estat dipu-
tat de la CUP al Parlament de Catalunya.
Daniel Jover Daniel Jover i Torregrosa. Mestre, edu-
cador i emprenedor social. Membre del Centre d’Es-
tudis Cristianisme i Justícia, de la Universitat Rural 
Paulo Freire i de la Xarxa d’Economia Solidària.
Tica Font i Gregori. Llicenciada en Física. Ha estat Di-
rectora de l’Institut Català Internacional per la Pau 
i presidenta de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau de Catalunya. 

29 d’abril
Avaluació del Seminari i Refrigeri Comunitari.
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INSCRIPCIONS

Omplint el formulari online o per correu electrònic 
a hola@marianao.net.

Places limitades: 20 persones.  
Matrícula: 10 € en concepte d’entrega de materials. 
L’abonament es farà la primera sessió del curs. 
Data límit d’inscripció: 10 de gener de 2019.
S’entregarà un diploma acreditatiu als participants 
que assisteixin a un mínim del 80% del curs.

AMB EL SUPORT DE...

Aquesta formació és possible gràcies a la col·labo-
ració altruista i solidària de persones expertes que 
provenen de diversos àmbits i d’un equip de coor-
dinació.

També compta amb el suport institucional de:

informació
PRÀCTICA

PERSONES DESTINATÀRIES

La formació està dirigida a persones joves i adultes, 
que volen aprofundir en l’anàlisi crític de la realitat 
econòmica actual,  amb l’objectiu d’enfortir el seu 
compromís en les diverses organitzacions i movi-
ments socials que treballen per la  transformació de 
la societat. 

METODOLOGIA

La metodologia del seminari serà participativa i 
orientada a potenciar la reflexió compartida, el 
diàleg i el compromís crític i transformador de la 
realitat. 

Cada sessió del seminari es realitzarà a partir de la 
ponència que realitzi la persona convidada i d’uns 
materials de lectura que s’hauran entregat anterior-
ment als participants, on hi haurà un qüestionari 
que caldrà preparar individualment pel diàleg en 
grup. 

CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ

Les sessions tindran els dilluns, de manera quin-
zenal, de 19 h a 21 h, del 14 de gener al 15 d’abril 
de 2019, a l’Espai Mercè Rodoreda de la Fundació 
Marianao. Plaça Mercè Rodoreda, 3-5 (Sant Boi de 
Llobregat). 

https://goo.gl/wBhm7P
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La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar.

Eduardo Galeano


