
 
 

       Nota de premsa 

 

      
L'acte, organitzat per la RACEF i l'Obra Social "la Caixa", suposa la 

posada de llarg del nou equipament recentment inaugurat pel president 

de "la Caixa" i acadèmic de la RACEF, Isidre Fainé 

 
El Premi Nobel Joseph Stiglitz planteja a 
l’EspaiCaixa Palau Macaya de Barcelona 

una alternativa a les polítiques d'austeritat 
 

 

Barcelona, 10 de desembre de 2012.-  El premi Nobel d'Economia Joseph 

Stiglitz, acadèmic corresponent pels Estats Units de la Reial Acadèmia de 

Ciències Econòmiques i Financeres (RACEF) pronuncia a Barcelona la 

conferència "Why austerity does not work: policies for equitable and sustainable 

growth in Spain and Europe" (Per què l'austeritat no funciona: polítiques de 

creixement equitatiu i sostenible a Espanya i Europa). A l'acte assisteixen 

Jaume Gil Aluja, president de la Reial Acadèmia, i Jaume Lanaspa, director 

general de la Fundació "la Caixa". 

 

El Premi Nobel d'Economia el 2001, Joseph Stiglitz, és actualment catedràtic 

d'Economia a la Universitat de Columbia després d'una intensa carrera 

acadèmica com a professor en prestigioses universitats, com Yale, Oxford i 

Stanford. A més, ha estat assessor econòmic del govern de Bill Clinton i 

economista en cap i vicepresident sènior del Banc Mundial. 

 

Autor del best seller internacional El malestar de la globalització (Taurus, 2002), 

també ha publicat Els feliços noranta (Taurus, 2003), Com fer que funcioni la 

globalització (Taurus, 2006), Comerç just per a tots (Taurus, 2007) i Caiguda 

lliure (Taurus, 2010). 

 

EspaiCaixa Palau Macaya 

 

Inaugurat el passat mes d'octubre pel president de "la Caixa" i de la Fundació 

"la Caixa", Isidre Fainé, EspaiCaixa Palau Macaya és un nou equipament obert 

als ciutadans de Barcelona que pretén ser l’estendard del compromís amb la 

sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de l'entitat. El nou centre aspira 



a convertir-se en un referent acadèmic en el camp de la reflexió intel·lectual i en 

l'avanç del pensament. 

Amb més de 100 anys d'història, la Casa-Palau Macaya és un dels 

emblemes arquitectònics modernistes de Barcelona, i des de 1947 ha estat 

estretament vinculada a l'expansió de l'Obra Social "la Caixa", acollint primer 

l’Institut Educatiu de Sordmuts i de Cecs i, posteriorment, el Centre Cultural 

de la Fundació "la Caixa", precedent dels centres CaixaForum. 

 

 

Más informació 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa” 

Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Neus Contreras 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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