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Laura Thompson, especialista en drets humans, 
parlarà sobre les realitats migratòries en el segle 
XXI, al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”  

 
 

•••• El Club de Roma presenta la conferència “Les realitats migratòries 

en el segle XXI i la situació en el Mediterrani: desafiaments i 

oportunitats”, de la mà de la directora general de l’Organització 

Internacional de Migracions (OIM), Laura Thompson, el proper 6 de 

juny, a les 19h, al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

•••• La conferència forma part del cicle "La Crisi dels Refugiats", 

organitzat per l'Oficina del Club de Roma a Barcelona, 

conjuntament amb l'Obra Social "la Caixa”, on s’analitza aquest 

tema des de varies perspectives, com són els orígens de la crisi, les 

seves conseqüències, i les possibles solucions de futur. 
 

• Thompson oferirà entrevistes individuals als mitjans de 

comunicació al Palau Macaya de l'Obra Social ”la Caixa” (Passeig 

de Sant Joan, 108), durant el matí del dimarts, 7 de juny de 10h a 

13h, prèvia sol·licitud de reserva. A més, la conferència s’oferirà en 

en directe per internet. Clikar aquí. 

 

•••• El Club de Roma és una associació internacional no governamental 

i sense ànim de lucre, fundada a Roma l’any 1968, constituïda per 

un grup global de científics, economistes, empresaris, alts 

funcionaris, polítics, etc., l’objectiu del qual és contribuir a l’anàlisi i 

transformació social, econòmica i mediambiental.  

 

•••• Des d’abril de 2013, el Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” es 

converteix en la seu de l’Oficina a Barcelona del Club de Roma, 

sumant-se, així, a la ja existent a Winterthur (Suïssa), per cooperar 

en el debat, la transformació i el coneixement dels problemes de 

l’àrea d’Europa, Mediterrani i Orient Mitjà, especialment en els 

temes relacionats amb els recursos, l’energia i el medi ambient. 

 

BIOGRAFIA LAURA THOMPSON 
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Laura Thompson, amb més de 20 anys d'experiència en 

diplomàcia, negociació multilateral, desenvolupament i 

assumptes humanitaris, ha proporcionat lideratge a 

iniciatives i negociacions en el camp de les migracions, 

refugiats, assistència humanitària i drets humans, a més 

de medi ambient. 

 

Abans de formar part de l’Organització Internacional de 

Migracions (OIM), Thompson va ser Ambaixadora i 

Representant Permanent de Costa Rica davant les Nacions Unides i altres 

organitzacions internacionals en Ginebra (2007-2009). Anteriorment, va treballar com a 

Consellera (1996-1998) i com Primera Secretària (1994-1996) en la Missió Permanent 

de Costa Rica davant Nacions Unides en Ginebra, a més d'Agregada Cultural (1989) 

en la Delegació de Costa Rica davant la UNESCO a París. 

 

Al llarg de la seva carrera diplomàtica, ha ocupat càrrecs de lideratge en assumptes 

humanitaris en òrgans rectors d'organismes, com a Presidenta i Vicepresidenta del 

Comitè Executiu de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (2007-

2009), Presidenta del Comitè Executiu de la OIM (1996-1997), i Vicepresidenta del 

Consell de la OIM (1997-1998). Així mateix, va exercir càrrecs com el de Presidenta o 

Vicepresidenta de la Comissió d'Indemnització de les Nacions Unides, l'Organització 

Mundial de la Propietat Intel·lectual, i l'Organització Internacional del Treball. 

A més de la seva experiència en diplomàcia, ha treballat de consellera legal per a 

organitzacions en Ginebra, entre les quals cal destacar la Comissió d'Indemnització 

del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (1998-2004) i la Secretaria del 

Conveni de Basilea sobre el Control de Moviments Transfronterers de Deixalles 

Perilloses i la seva Eliminació (2004-2007). 

 

Posseeix un màster en Relacions Internacionals, amb especialització en dret 

internacional, de l'Institut Universitari d'Alts Estudis Internacionals de Ginebra i una 

Llicenciatura en Dret de la Universitat de Costa Rica. A més ha realitzat estudis d'alt 

nivell executius a l'Escola de Govern John F. Kennedy de la Universitat de Harvard i el 

INSEAD. A més de l'espanyol, la seva llengua materna, parla amb fluïdesa anglès, 

francès i grec i posseeix coneixements bàsics d'italià i portuguès. 
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Assistència i gestió d’entrevistes personals amb els conferenciants: 

 

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

Esther Lopera – 685.99.04.60 elopera@la-chincheta.com   

Yolanda Bravo – 685.51.24.76 ybravo@la-chincheta.com   

Sala de premsa multimèdia: 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html  

       #CrisiDeRefugiats 

 


