PRIMERA TROBADA

D’ECONOMIA
I REPTES SOCIALS
CAP ROIG 2017

En pocs anys, el que semblava un model social i econòmic
extraordinàriament arrelat en les nostres societats ha passat a ser
cada vegada més qüestionat. La millor mostra d’aquesta dinàmica
és, segurament, l’eclosió de nous partits que, bé de vocació
totalitària o bé antieuropeista, s’estenen arreu de la Unió Europea.
Avui, es posa en dubte el sentit del que han estat eixos fonamentals
de la nostra vida en democràcia i del nostre model econòmic des de
la fi de la II Guerra Mundial.
A aquest desgavell han contribuït, sens dubte, diversos factors
com la gravíssima crisi econòmica o la corrupció. Però, més enllà,
s’hi troben transformacions molt profundes, com és el cas de la
globalització i la revolució tecnològica. Unes dinàmiques que,
es percep, trenquen els equilibris i les expectatives de les, fins fa
poc, àmplies i confiades classes mitjanes. Però, a la vegada, de ser
conduïdes amb encert, aquestes dinàmiques poden conduir cap a
un creixement econòmic més sostingut i cap a unes societats més
justes i obertes. Aquest ha de ser el gran objectiu de la societat
europea en les properes dècades.
Precisament per analitzar com pot contribuir a assolir aquest
gran objectiu, l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Palafrugell s’han compromès a dur a terme les
Trobades de Cap Roig.

Servei d’informació
Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
www.obrasociallacaixa.org

MUSEU DEL SURO
Placeta del Museu del Suro, s/n
17200 Palafrugell
Tel. 972 30 78 25
info@museudelsuro.cat
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Coordinador de les Trobades: Jordi Alberich, director general del Cercle d’Economia
DIJOUS 9 DE MARÇ (MATÍ) • Museu del Suro

DIJOUS 9 DE MARÇ (TARDA) • Museu del Suro

DIVENDRES 10 DE MARÇ (MATÍ) • Museu del Suro

• 09.15 Inauguració
Jaume Giró. Director General de la Fundació Bancària ”la Caixa”
Juli Fernàndez. Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell

• 16.00 Sessió III
PERSPECTIVES ECONÒMIQUES. CAP A ON ES MOU EL MÓN?
Per veure com s’han d’afrontar els grans reptes socials del moment, resulta fonamental conèixer
quines són les grans tendències econòmiques globals per als propers mesos i determinar quines
circumstàncies poden orientar l’economia global en aquest nou escenari que es dibuixa. La
qüestió fonamental rau en el fet de saber fins a quin punt la sacsejada en els escenaris polítics del
món occidental pot ser un fre al procés de globalització o, fins i tot, el final d’una determinada
concepció de les relacions econòmiques globals.

• 09.00 Sessió V
EL TREBALL EN TEMPS DE GLOBALITZACIÓ I REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA
La revolució tecnològica i la globalització poden dur a un món més fracturat o, per contra, a
un de més just i sostenible. Tot dependrà de com distribuïm la generació de riquesa. En quina
direcció anem? Hi ha marge per corregir les tendències? Què cal fer des de l’empresa, el món
educatiu i la societat per transformar el creixement en benestar compartit?

• 09.45 Sessió I
EL TREBALL I L’ÈTICA DEL CAPITALISME
El sistema capitalista es legitima per la seva capacitat de generar riquesa i estendre-la al conjunt
de la societat. En un món on s’està arrelant una dinàmica d’atur o de treballadors pobres,
tindrà el capitalisme la seva indispensable legitimació? Podem els europeus continentals
endinsar-nos en models com l’anglosaxó o, fins i tot, incorporar dinàmiques d’economies com
la russa o la xinesa?
President de la taula: Modest Fluvià. Catedràtic d’Economia de la UdG
Victòria Camps. Catedràtica d’Ètica de la UAB
Antón Costas. Catedràtic d’Economia de la UB
• 11.15 Coffee Break
• 12.00 Sessió II
EL MALESTAR EN LES SOCIETATS OCCIDENTALS
Els escenaris polítics que es van conformant arreu del món occidental són la mostra indiscutible
d’un malestar social que s’arrela en el si de la societat, especialment en unes classes mitjanes que
veuen el futur amb desconfiança. On s’origina aquest malestar que dóna cos i força a opcions
polítiques populistes? Com cal afrontar-lo?
President de la taula: Màrius Carol. Director de La Vanguardia
Josep Ramoneda. Filòsof i periodista. Director de l’Escola Europea d’Humanitats
Antonio Vitorino. Vicepresident del Govern de Portugal (1995-1997). Comissari de la UE (1999-2004)
Tom Burns. Escriptor i excorresponsal a Espanya del Financial Times
• 14.00 Dinar

President de la taula: Enric Fernández. Director de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank
David Vegara. ESADE. Secretari d’Estat d’Economia (2004-2009). FEDE. FMI
Guillem López Casasnovas. Catedràtic d’Economia de la UPF
Olga Grau. Sotsdirectora i cap d’Economia d’El Periódico
• 18.00 Sessió IV
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN TEMPS DE GLOBALITZACIÓ I REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA
El sector dels mitjans de comunicació s’ha vist afectat, com cap altre, per la crisi, la globalització
i la revolució tecnològica. En aquest nou escenari que es va dibuixant, resulta possible disposar
de mitjans independents del poder polític o econòmic i que ofereixin qualitat informativa? Quin
paper han de tenir davant d’escenaris políticament i socialment polaritzats? Com es preveu que
evolucionarà l’oferta informativa?
President de la taula: Juan José López-Burniol. Notari, escriptor i conseller del Grup ”la Caixa”
Raphael Minder. Corresponsal a Espanya del New York Times
Nacho Cardero. Director d’El Confidencial
Esther Vera. Directora del Diari ARA
Xevi Xirgo. Director d’El Punt Avui

• 09.30 Ponència marc:
Alfredo Pastor. Professor IESE
• 10.00 Debat:
President de la taula: Jordi Xargayó. Director del Diari de Girona
Francisco Belil. Vicepresident de la Fundació Bertelsmann i de la Fundació CEDE
Ramón Pastor. Vicepresident i director general de HP 3D Printing
Judith Viader. Directora general de Frit Ravich
• 11.30 Coffee Break
• 12.00 Sessió VI
UN CONVULS INICI DE SEGLE XXI
En pocs anys, el que semblava un model social i econòmic extraordinàriament arrelat en les
nostres societats ha passat a ser cada vegada més qüestionat. El debat social, polític i econòmic
ha tornat amb una intensitat desconeguda. Avui, es posa en dubte el sentit del que han estat
eixos fonamentals de la nostra vida en democràcia i del nostre model econòmic des de la fi de la
II Guerra Mundial. Què ens ha passat en aquest inici del segle XXI?
Nawal El Saadawi. Escriptora i premi Internacional Catalunya 2003
Lluís Bassets. Director d’El País (edició Catalunya)
• 13.30 Cloenda
Jaume Masana. Director Territorial Catalunya de CaixaBank
Juli Fernàndez. Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell
• 14.15 Aperitiu de cloenda

