
 
 
 

 
 

CONFERÈNCIA DE FRANCESC TORRALBA A CÀRITAS GARROTXA 
 
 
Francesc Torralba va dictar una extraordinària conferència a Olot, organitzada per 
Càritas Garrotxa i l’Arxiprestat de l’Alt Fluvià sota el títol de: “És possible una 
societat més humana i més justa? I tu i jo, com hi col·laborem?”. 
 
El conferenciant va començar reclamant l’esperança com a motor de l’acció davant 
dels nombrosos diagnòstics de desesperació. En aquest sentit va voler centrar la seva 
exposició en la defensa de cinc “brots verds” (valors emergents) que, al seu entendre, 
es perceben enmig de la confusió i el desànim existent en alguns sectors. 
 

1. L’ecosensibilitat. La sensibilitat mediambiental. Un valor emergent, no 
majoritari encara, però que es percep en els infants i joves que han de ser el 
futur. Aquesta és una tasca que, si bé depèn de les polítiques globals, demana, 
també, la implicació de les decisions i les actituds personals. 

 
2.  L’emprenedoria en el doble vessant dels emprenedors per convicció i també 

en la dels emprenedors per necessitat. Una constatació que convida les 
persones a esdevenir proactives i a no resignar-se davant de les situacions 
més depriments. 

 
3. La transparència. Hi ha un veritable desig de reivindicació, particularment 

entre els més joves. Molt més intens, encara, pel fet que venim de llargs 
períodes d’opacitat i de males pràctiques, les quals, si bé sempre han existit, 
ara són més paleses i difícilment dissimulables. 

 
4. La solidaritat intrafamiliar i l’extrafamiliar. La crisi ha portat a moltes famílies 

a replantejar la implicació de tots els seus membres per fer costat a les realitats 
més dures i colpidores. De la mateixa manera, aquests darrers anys, han 
prosperat organitzacions i institucions per a unir forces per tal de fer costat a 
les persones més necessitades. En aquest sentit, cal que les institucions 
prioritzin el destí de la solidaritat en comptes de les pròpies sigles i despullar-se 
de l’ego que a voltes les pot condicionar. 

 
5. Una nova qualitat de les relacions. Davant de tanta superficialitat, d’un model 

que premia la quantitat per sobre de la qualitat, comença a reivindicar-se el 
retorn a valors com l’amor, la fidelitat, la humilitat, la lentitud, etc. 

 
Finalment, Francesc Torralba acabava l’exposició interrogant-se si de veritat aquests 
“brots verds” es convertirien o no en arbres. Davant del dubte raonable, ell es mostrà 
convençut que aquestes noves tendències mostren símptomes de fermesa i de no ser 
quelcom volàtil ni passatger. 
 
En aquest sentit va concloure -aprofitant el torn de paraules- per convidar a tothom a 
comprometre’s en alguna causa, en la que s’hi senti millor i pugui aportar més, malgrat 
no es pugui fer front a totes les mancances del nostre món que demanen ajut, bo i 
sabent veure els referents, a voltes un xic invisibles, que ja hi ha en la nostra societat. 


