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NOTA DE PREMSA 
8 de maig de 2013 

Reforma o ruptura? 
Itziar González, Joan Majó i Gerardo Pissarello debatran a Cristianisme i Justícia 
sobre les possibilitats de reformar el sistema actual o bé apostar per un procés 

rupturista 

La crisi està deixant una societat trencada en dos: els nivells d'exclusió social afecten a gairebé 
una de cada tres persones, l'atur juvenil és el més alt de tot el món occidental i les desigualtats 
socials estan erosionant la cohesió social. A tot això cal afegir una crisi institucional extraordinària, 
avalada pels nombrosos casos de corrupció i també per la creixent desafecció social cap als 
partits i el conjunt de les institucions.  

Amb aquest rerefons està revifant un debat polític que planteja una disjuntiva entre reforma o 
ruptura. Per una banda hi ha veus que parlen de la necessitat d’obrir un procés constituent, de 
repensar un nou contracte social o de “resetejar” el sistema. Per altra banda hi ha qui aposta per 
una reforma a fons (del sistema electoral, del finançament de partits o de la mateixa Constitució). 

Davant d’aquesta situació, el centre d’estudis Cristianisme i Justícia (www.cristianismeijusticia.net) 
vol oferir un espai públic que serveixi per a reflexionar al respecte, coincidint amb el segon 
aniversari de l’inici del moviment 15M. És per això que el proper 13 de maig a les 19.30h hem 
convocat tres persones a presentar el seu punt de vista sobre aquesta disjuntiva: “reforma o 
ruptura?” 

Els demanarem si és possible pensar en una reforma del sistema actual o si ha arribat el moment 
d’apostar per un procés rupturista. I, en qualsevol d’aquests casos, com hauria de ser aquest 
procés i qui hi hauria de participar? 

Comptarem amb la participació de tres persones que, des de diferents espais i organitzacions, 
estan compromesos en la crítica a la situació actual i la necessitat de cercar mecanismes per a la 
millora del funcionament de la nostra societat. 

 

Taula Rodona: “Reforma o ruptura? Cap a un nou contracte social” 
 
Ponents: 

 Itziar González, arquitecte i urbanista. Fou regidora de Ciutat Vella de Barcelona.  

 Joan Majó, enginyer i polític, ex Ministre d’Indústria i Energia. 

 Gerardo Pissarello, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de 
Barcelona i vicepresident de l’Observatori DESC  

Presenta i modera: Óscar Mateos, cap de l’àrea social de Cristianisme i Justícia.  
Dia: dilluns, 13 de maig 
Hora: 19:30h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 
Entrada lliure 
 
 
Informació complementària 
 

 Cap a un nou contracte social. Óscar Mateos (Papers de Cristianisme i Justícia, març 
de 2013) 
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