
 

  

 

 

 

                                                                       Nota de premsa 

 

El Premi Nobel Joseph E. Stiglitz 
inaugura la nova temporada de l’Escola 

Europea d’Humanitats 

  

•••• L’Escola Europea d’Humanitats presenta un diàleg entre el Premi 

Nobel d’Economia, Joseph E. Stiglitz, i Antoni Castells, exconseller 

d’Economia i Finances de la Generalitat i catedràtic d’Hisenda 

Pública. L'acte se celebrarà dijous, 6 d’octubre, a les 19h al Palau 

Macaya de l'Obra Social ”la Caixa”. 

 

•••• Joseph E. Stiglitz farà un anàlisi sobre si es pot salvar l’euro, 

després de que la crisi del 2008 posés de manifest les deficiències 

de la moneda. Amb aquest diàleg, s’engega la nova temporada de 

l’Escola Europea d’Humanitat que presenta el cicle Propostes per a 

un futur habitable, amb la intenció de contribuir al debat cultural 

europeu utilitzant la clau humanística com a punt de vista. 

 

• Amb motiu d’aquest diàleg i el llançament del seu llibre L’euro: 

Com la moneda comuna amenaça el futur d’Europa (Edicions 62, 

2016), Joseph E. Stiglitz també oferirà una Roda de Premsa el 

divendres, 7 d’octubre de 11h a 12h, al Palau Macaya (Passeig de 

Sant Joan, 108). A més, la conferència es podrà veure en directe a 

través de Youtube https://www.youtube.com/user/laCaixaTV 

Facebook  www.facebook.com/obrasociallacaixa/ i es podrà 

comentar en el Twitter amb l’etiqueta  #PalauMacaya 
 

•••• L’Escola Europea d’Humanitats és un projecte impulsat per l'Obra 

Social ”la Caixa”, amb la coordinació de La Maleta de Portbou i té la 

seva seu al Palau Macaya. Està dirigida per Jordi Alberich i Josep 

Ramoneda i el seu Consell Assessor, presidit per Jaume Giró, està 

format per Victòria Camps, Adela Cortina, Eugeni Gai, Carmen 

Iglesias, Jaume Lanaspa, Juan José López Burniol, Alfredo Pastor, 

Javier Solana, Josep Maria Vallès i Vicenç Villatoro. 
  



 

  

 

 

 

 

Acte: Conversa entre Joseph E. Stiglitz i Antoni Castells 

Ponents:  - Joseph E. Stiglitz, Premi Nobel Economia 2001 
- Antoni Castells, ex conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya i catedràtic d’Hisenda Pública 

Dia i hora 

Lloc: 
Dijous, 6 d’octubre, a les 19h 
Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” 
Passeig Sant Joan, 108 - Barcelona  

Acte Roda de Premsa 

Ponent: - Joseph E. Stiglitz, Premi Nobel Economia 2001 

Dia i hora 

Lloc: 

Divendres, 7 d’octubre,  de 11h a 12h  
Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” 
Passeig Sant Joan, 108 - Barcelona  

 

 

CICLE “PROPOSTES PER A UN FUTUR HABITABLE”  
 

Conversa entre Joseph E. Stiglitz i Antoni Castells  

DIJOUS, 6 D’OCTUBRE. Hora: 19h.   

 

Resum Conferència: Se suposava que l’euro havia d’haver apropat els diferents estats 
europeus i que hauria comportat prosperitat. De fet, ha provocat justament el contrari. La 
crisi del 2008 va posar de manifest les deficiències de l’euro. L’estancament actual 
d’Europa i les fosques perspectives són resultat directe dels defectes inherents al 
projecte de la Unió Europea: la integració econòmica supera la integració política, amb 
una estructura que promou la divergència en comptes de la convergència. La qüestió, 
doncs, és: es pot salvar l’euro? 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Joseph E. Stiglitz ha rebut la Medalla John Bates Clark 
(1979) i el Premi Nobel d’Economia (2001). És conegut per la 
seva visió crítica de la globalització, dels economistes de 
lliure mercat i d’algunes de les institucions internacionals de 
crèdit com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. 
Al 2000, Stiglitz va fundar la iniciativa per al diàleg polític, un 
centre d’estudis de desenvolupament internacional amb base 
a l’Universitat de Columbia, i des del 2005 dirigeix l’Institut 
Brooks per la Pobresa Mundial de la Universitat de 
Manchester. 

 
 

Antoni Castells i Oliveres és doctor en Economia i 
catedràtic d’Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona. 
Va ser conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya (2003-2010). Especialista en finançament 
d’hisenda autonòmica i local, economia de l’estat del 
benestar i economia regional, i autor de nombrosos estudis 
i publicacions sobre aquestes matèries. Va ser membre de 
la Sindicatura de Comptes entre 1984 i 1989, i després 
membre de la Comissió Mixta de Valoracions Estat-
Generalitat fins al 1996. A més, va ser el membre espanyol 

del Tribunal de Comptes Europeu de 1994 a 2000. 
 
 
L’euro: Com la moneda comuna amenaça el futur d’Europa 
 

Joseph E. Stiglitz visita Barcelona amb motiu de la 
presentació del llibre “L’euro. Com la moneda comuna 

amenaça el futur d’Europa”.  L’any 2010, la crisi financera 
global es va transformar en la «crisi de l’euro». Encara hi 
som. L’estancament econòmic i les crisis de deute han 
sacsejat els dinou països d’Europa que comparteixen 
l’euro. Mentre els membres més febles passen un període 
de depressió, els poders que governen l’Eurozona van 
d’emergència en emergència. A L’euro, Joseph E. Stiglitz, 
Premi Nobel d’Economia, desmunta el consens 
predominant sobre el motiu dels mals d’Europa, desarma 
els campions de l’austeritat i ofereix una sèrie de plans 
alternatius que poden salvar el continent, i el món, d’una 
devastació encara més profunda. 



 

  

 

 

 

Tot i que els seus arquitectes defensaven que l’euro actuaria com una palanca de 
canvi que uniria Europa i promouria la prosperitat, de fet ha provocat justament el 
contrari. Segons Stiglitz, l’euro ja va néixer defectuós i les crisis recents tan sols ho 
han posat de manifest. L’estancament actual d’Europa i les fosques perspectives són 
resultat directe dels reptes i difi cultats inherents de voler fer compartir una mateixa 
moneda a un grup de països tan diferents, a apostar per una integració econòmica que 
supera la integració política. Stiglitz de mostra també que l’estructura actual promou la 
divergencia en comptes de la convergència. La qüestió, doncs, és: es pot salvar 
l’euro?, cal salvar-lo? Tot mostrant com el mandat erroni del Banc Central Europeu, 
centrat únicament en la infl ació, i fent evident que les polítiques de l’Eurozona, i en 
especial les dirigides als països en crisi, tan sols han servit per revelar els defectes de 
disseny, Stiglitz esbossa tres possibles maneres d’encarar el futur: emprendre unes 
reformes fonamentals en l’estructura de l’Eurozona i en les polítiques imposades als 
països membres, abandonar d’una manera organitzada l’experiment de l’euro, o 
establir un sistema radicalment nou anomenat «euro flexible».  

L’euro, una lectura urgent i necessària. 

 

 

 

 

Totes les activitats de l’Escola Europea d’Humanitats tenen caràcter gratuït i, per 

a assistir, només cal inscriure’s a cadascuna d’elles.   

http://escolaeuropeadhumanitats.com  

 

 

Assistència i gestió d’entrevistes prèvies a l’acte: 

 

Departament de Comunicació de la 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/ 
 

 


