PERQUÈ NINGÚ ES QUEDI PEL CAMÍ
Museu del Suro. Palafrugell, 12 i 13 d’abril de 2018
Coordinador de la trobada: Jordi Alberich, director general del Cercle d’Economia
La I Trobada Cap Roig d’Economia i Reptes Socials es va celebrar el 2017 amb el títol El treball en temps
de globalització i revolució tecnològica. Es va plantejar des del convenciment que ambdues dinàmiques
comportaven un nou context econòmic, ple d’incerteses. Per a uns, oferia la possibilitat d’avançar cap a
una societat més justa i oberta. Per contra, per a d’altres suposava una seriosa amenaça en relació amb els
avenços i equilibris socials que, especialment en el món occidental, es trobaven colpits per la gravíssima
crisi econòmica.
Els debats van corroborar el sentit de la convocatòria. Les possibilitats de millora són enormes i engrescadores,
però si les dinàmiques globalitzadores i tecnològiques no es condueixen amb encert, una part notable de
les societats occidentals pot veure seriosament malmès el seu benestar. Precisament, aquesta inquietud és
la que orientarà la II Trobada Cap Roig Perquè ningú es quedi pel camí.
A l’edició d’enguany s’aprofundirà sobre els instruments i les polítiques que, en el trànsit cap a un món més
obert i ple d’avenços tecnològics, puguin garantir una veritable igualtat d’oportunitats i els mínims nivells de
benestar pels col·lectius més amenaçats. A la vegada, aquesta aproximació més específica s’acompanyarà
d’una mirada adreçada a respondre una qüestió fonamental: Què s’entén per una societat justa? Quines
fórmules es podrien o s’haurien d’aplicar per tal d’instaurar-la? El salari mínim i la renda bàsica universal
assenyalen un possible camí?

DIJOUS 12 D’ABRIL (matí)
Museu del Suro
• 9.15 h Inauguració
· Jaume Giró. Director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”
· Josep Piferrer. Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell
• 9.45 h Sessió I
ÉS POSSIBLE UNA SOCIETAT EQUITATIVA EN UN MÓN GLOBALITZAT I EN CONSTANT CANVI TECNOLÒGIC?
Són útils els criteris i paràmetres propis de la tradició occidental del darrer mig segle? Es pot arribar a formar
una societat justa sense una política que governi una economia tan global i dinàmica?
· Josep Ramoneda. Filòsof i periodista
· Cristina Pujades. Científica i catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra

• 11 h Coffee Break
• 11.30 h Sessió II
CONDICIONS POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES PER ANAR CAP A UN MÓN MILLOR
Cal preguntar-se si el treball és una maledicció bíblica, un peatge que hom paga per tal de sobreviure o una
necessitat vital. Cal posar en relleu les conseqüències psicològiques i socials de l’atur i les experiències de zones
d’atur molt elevat, com també les restriccions imposades per la globalització i les migracions per dibuixar un marc
d’actuació possible per una societat més humana.
· Alfredo Pastor. Professor emèrit del Departament d’Economia de l’IESE
• 12.30 h Sessió III
ESTAT ACTUAL DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A LES EMPRESES ESPANYOLES
En el context actual, les empreses són vistes cada vegada més com organitzacions que, per la seva capacitat
d’impacte global (econòmic, social i mediambiental) han d’assumir una sèrie de responsabilitats que no es
redueixen només a la gestió economicofinancera dels seus actius. Per tant, han d’anar més lluny del que ha
estat la seva funció tradicional de generar riquesa i ocupació. L’Agenda 2030 de Nacions Unides recull a la
perfecció aquesta exigència adreçada també a l’empresa. Aquesta sessió s’aproximarà a l’estat actual de les
empreses espanyoles en la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
· Àngel Pes. President de la Red Española del Pacto Mundial, subdirector general de CaixaBank i director de
l’Observatori dels ODS
· Àngel Castiñeira. Director acadèmic de l’Observatori dels ODS i professor d’ESADE
• 14 h Dinar

DIJOUS 12 D’ABRIL (tarda)
Museu del Suro
• 15.30 h Sessió IV
POSSIBLES INSTRUMENTS PER ANAR CAP A UN MÓN MILLOR: SALARI MÍNIM
Amb la caiguda salarial de les feines poc qualificades, el debat al voltant del salari mínim ha capturat
un especial interès. En aquesta sessió es farà una aproximació al seu sentit i s’analitzarà fins a quin punt
aquesta mesura pot contribuir a construir una societat digna. A la vegada, es qüestionarà com es pot
avançar cap a un model econòmic de major valor afegit i, en conseqüència, de salaris més elevats.
EXPOSICIÓ INICIAL:
· Miquel Puig. Economista
INTERVENCIONS:
· Modest Guinjoan. Economista, soci director de l’empresa de consultoria Barcelona Economia i director
de l’Observatori de la Pime, de PIMEC
· Javier Ibars. Professor a la UB i director de Relacions Laborals de Foment del Treball
· M.ª Ángeles Tejada. Directora general de Public Affairs de Randstad
• 17.30 h Coffee Break

• 18 h Sessió V
EL PAPER DEL PERIODISME DIGITAL COM A PROMOTOR DE L’EQUITAT
Els mitjans de comunicació constitueixen un instrument singular per percebre el malestar social, donar-lo
a conèixer i també per influir en l’opinió ciutadana i la formació de polítiques públiques. Aquesta personalitat
sembla que es reforça amb la digitalització dels mitjans i de la societat en general. Debatre com poden
contribuir els mitjans al fet que “ningú es quedi pel camí” és l’objectiu d’aquesta sessió.
EXPOSICIÓ INICIAL:
· Albert Closas. Director de Valor afegit, TV3
INTERVENCIONS:
· Olga Grau. Directora adjunta d’El Periódico
· Carlos Segovia. Subdirector i corresponsal econòmic d’El Mundo
· Martí Saballs. Director adjunt del diari Expansión
· Raphael Minder. Corresponsal a Espanya del New York Times

DIVENDRES 13 D’ABRIL (matí)
Museu del Suro
• 9.30 h Sessió VI
POSSIBLES INSTRUMENTS PER ANAR CAP A UN MÓN MILLOR: RENDA BÀSICA UNIVERSAL
Amb la sortida de la crisi, ha emergit el debat respecte la possibilitat d’instaurar una renda bàsica universal. En
aquest sentit, és especialment interessant conèixer les diverses particularitats d’aquest tipus de prestacions
que pretenen garantir uns ingressos mínims per a qualsevol persona. A la vegada, s’aprofundirà en el sentit
de cadascuna de les seves modalitats, i en la seva conveniència i sostenibilitat en els pròxims temps.
EXPOSICIÓ INICIAL:
· Cristina Sánchez Miret. Sociòloga de l’UDG
INTERVENCIONS:
· David Garrofé. Secretari general de la CECOT
· Albert Recio. Economista de la UAB
· Mar Joanpere. Membre de la Junta de l’Associació Catalana de Sociologia
• 11.30 h Coffee Break
• 12 h Sessió VII
COM L’EVOLUCIÓ DE LA TECNOLOGIA POT AFECTAR EL FUTUR DEL TREBALL
Globalització i revolució tecnològica constitueixen els dos grans eixos dels propers temps. La globalització
sembla que ha arribat al seus confins, i, en canvi, la tecnologia sembla il·limitada. Als avenços que es
produeixen en l’àmbit de les tecnologies de la informació, s’hi afegeixen la robòtica i la biotecnologia.
Què es pot esperar en els anys que venen?
· Lluís Torner. Director de l’ICFO, Premi Nacional de Recerca, expresident de l’Associació Catalana d’Entitats
de Recerca
· Montserrat Vendrell. GP al fons Alta Life Sciences i exdirectora general del BIOCAT, el PCB i el BIST

• 13.30 h Cloenda
· Jaume Masana. Director territorial de Catalunya de CaixaBank
· Josep Piferrer. Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell
• 14.15 h Aperitiu de cloenda

