
Elvira Durán, membre del grup d’estudis de “Cristianisme i Justícia”, va pronunciar el 
dia 9 de març una interessant conferència al Casal Marià d’Olot, organitzada per 
Càritas Garrotxa i l’Arxiprestat de l’Alt Fluvià que portava per títol: “Eradicar la 
pobresa o repartir la riquesa? Canviar l’economia” . 
 
L’objectiu de la conferència era posar de manifest les causes reals de la crisis 
econòmica actual i plantejar accions que cadascú, des de la seva parcel·la, pot fer 
perquè les coses canviïn. 
 
El problema de fons -va dir l’Elvira- rau en la mala redistribució de la riquesa. L’actual 
crisi econòmica ens ha fet veure que és el sistema econòmic el veritable culpable de 
l’actual crisi que fa que cada dia siguin més grans les diferències i hi hagi més 
desigualtat. 
 
Tot i reconèixer que algunes solucions estan fora de l’abast de la majoria de la gent, 
Duran va proposar que caldria tornar a separar la banca comercial de l’especulativa i 
financera, que calien limitacions internacionals que posessin límits al tamany dels 
bancs; s‘hauria d’impedir l’especulació en els productes de primera necessitat -
sobretot alimentaris-, que evités l’especulació.  
 
En un altre ordre de coses, va demanar que s’havia de recuperar la col·laboració i 
l’ajut entre veïns, amics i coneguts. Que calia ser conscients del que passava com a 
manera de repercutir sobre la política. Necessitem de totes passades un sistema de 
control pressupostari que garanteixi la sanitat i l’educació. 
 
Tanmateix –va afegir- s’havia d’avançar en una economia propera més sostenible, al 
marge de les actuacions de les grans multinacionals; donar pas a la banca ètica, 
recuperar el model cooperatiu, el mercat social, etc. 
 
Finalment, l’Elvira Durán va cloure la conferència fent una crida a recuperar el paper 
de la ciutadania i a no esperar grans transformacions econòmiques, sinó a fer accions 
concretes des de la base. 
 


