
 

Nota de premsa 

 
 
"la Caixa" presenta la primera Trobada Cap 
Roig d’Economia i Reptes Socials, dedicada 

al treball en temps de globalització i 
revolució tecnològica 

 
 

• La Fundació Bancària "la Caixa" ha organitzat, amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Palafrugell, la primera Trobada Cap Roig 

d’Economia i Reptes Socials, que tindrà lloc el 9 i 10 de març al 

Museu del Suro d’aquesta població. 

 

• La primera edició se centrarà en el treball en temps de globalització 

i revolució tecnològica. 
 

• Hi participaran noms de referència en el pensament internacional 

com l’escriptora egípcia Nawal El Saadawi: la catedràtica d’ètica 

Victoria Camps: l’exvicepresident portuguès Antonio Vitorino; el 

catedràtics d’economia Guillem López Casasnovas i Antón Costas, 

o el filòsof Josep Ramoneda, entre altres noms de referència. 
 

• La celebració de la Trobada s’inscriu dins del projecte de futur de 

convertir els Jardins de Cap Roig en un espai per a la reflexió, en el 

marc d’una de les prioritats programàtiques del Pla Estratègic de la 

Fundació Bancària ”la Caixa” 2016 – 2019: situar a l’entitat com a 

un centre de diàleg i debat. 
 

• Segons Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la 

Caixa”, la voluntat tant de la Trobada com del propi espai de Cap 

Roig és “ajudar a fer una societat millor, més justa. Una societat 

formada per ciutadans sensibles als valors de les humanitats, de la 

diversitat, de les mirades divergents i de la reflexió crítica.” 

 

• El debat que comença demà vol contribuir a l’objectiu d’assolir un 

creixement econòmic més sostingut i unes societats més justes i 

obertes, l’objectiu més gran que ha d’encarar la societat europea en 

les dècades vinents. 



Barcelona, 8 de març de 2017. El director general de la Fundació Bancària 
"la Caixa", Jaume Giró, l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, i el director 
general del Cercle d’Economia, Jordi Alberich, coordinador de la Trobada Cap 

Roig d’Economia i Reptes Socials, han presentat avui al Palau Macaya de 
l’Obra Social "la Caixa" la primera edició d’aquesta Trobada internacional, que 
tindrà lloc demà i demà passat al Museu del Suro de Palafrugell. 
 
La I Trobada es dedica al tema ‘El treball en temps de globalització i 

revolució tecnològica’ i compta amb ponents de gran prestigi, com Nawal El 

Saadawi, escriptora egípcia, Premi Internacional Catalunya 2003; Antonio 

Vitorino, que va ser Vicepresident del Govern de Portugal entre 1995 i 1997 i 
Comissari de la Unió Europea entre 1999 i 2004; Victoria Camps, catedràtica 
d’Ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Alfredo Pastor, professor de 
l’IESE, Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, Josep Ramoneda, filòsof i periodista, o Antón Costas, 
catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona. 
 
La celebració de la Trobada, que tindrà continuïtat amb periodicitat anual, 
s’inscriu dins del projecte que els Jardins de Cap Roig esdevinguin un espai 

per a la reflexió, en el marc d’una de les prioritats programàtiques del Pla 

Estratègic de la Fundació Bancària ”la Caixa” 2016 – 2019: situar a l’entitat 
com a un centre de diàleg i debat. Per fer-ho possible s’han iniciat les obres per 
dotar aquests Jardins i el Castell d’un auditori i de sales de reunió, que 
s’inauguraran durant la primavera de 2019. Mentrestant, en aquesta edició i la 
següent, la Trobada Cap Roig s’ubicarà al Museu del Suro de Palafrugell, amb 
la coorganització de l’Ajuntament.  
 
La funció de fòrum de debat d’idees s’afegeix a les dues per les quals era fins 
ara conegut Cap Roig: jardí botànic i seu del festival d’estiu de ”la Caixa”. Per a 
Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, la voluntat 
d’aquesta Trobada i de l’espai de reflexió de Cap Roig és  “ajudar a fer una 
societat millor, més justa. Una societat formada per ciutadans sensibles als 
valors de les humanitats, de la diversitat, de les mirades divergents i de la 
reflexió crítica.”  
 
Cap a unes societats més justes i obertes 
 

L’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell, 
s’han compromès en l’organització de les Trobades de Cap Roig per tal de 
contribuir a l’objectiu d’assolir, en els països de la Unió Europea, un 
creixement econòmic més sostingut i unes societats més justes i obertes. 



Un objectiu que el coordinador de la trobada, Jordi Alberich, considera que és 
el més gran que ha d’encarar la societat europea en les dècades vinents. 
 
La Trobada d’enguany i les de les pròximes edicions procuraran, segons 
l’organització, acostar-se a entendre el perquè del malestar en les nostres 

societats, els reptes que representen les grans transformacions tecnològiques 
que estan tenint lloc i la manera d’avançar en la conformació d’un marc de 
govern, des del poder públic, i d’unes pràctiques, des dels àmbits privats, que 
permetin assolir l’objectiu esmentat. 
 
El que semblava un model social i econòmic extraordinàriament arrelat en les 
nostres societats europees ha passat en pocs anys a ser cada cop més 
qüestionat. La millor mostra d’aquesta dinàmica és segurament l’eclosió, arreu 
de la Unió Europea, de nous partits de vocació totalitària o antieuropeista. Els 
que han estat eixos fonamentals de la nostra vida en democràcia i el nostre 

model econòmic, des de la fi de la segona guerra mundial, s’estan posant avui 
en dubte. 
 
Al desgavell hi han contribuït, sens dubte, diversos factors com la gravíssima 
crisi econòmica o la corrupció. Però, més enllà, s’hi troben transformacions molt 
profundes, com són la globalització i la revolució tecnològica, que 
s’analitzaran en aquesta Trobada. Unes transformacions que, tots ho podem 
percebre, trenquen els equilibris i les expectatives de les classes mitjanes, fins 
fa poc àmplies i confiades. Tanmateix, si aquestes dinàmiques transformadores 
són conduïdes amb encert poden conduir cap a l’objectiu que s’esmentava 
abans: un creixement econòmic més sostingut i unes societats més justes i 
obertes. 
 
Sis sessions de treball 

 

La Trobada la inauguraran, demà dijous 9 de març, a un quart de deu del matí, 
el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i l’alcalde de 
Palafrugell, Juli Fernández; i la clouran, divendres al migdia, el director 
territorial de Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, i l’alcalde de Palafrugell. 
 
Constarà de sis sessions, dedicades a aquestes temàtiques: 

• El treball i l’ètica del capitalisme (dijous 9 de març, 9.45 h) 
• El malestar en les societats occidentals (dijous, 12 h) 
• Perspectives econòmiques. Cap on es mou el món? (dijous, 16 h) 
• Els mitjans de comunicació en temps de globalització i revolució 

tecnològica (dijous, 18 h) 



• El treball en temps de globalització i revolució tecnològica (divendres 10 
de març, 9 h) 

• Un convuls inici de segle XXI (divendres, 12 h) 
 
En la primera sessió, centrada en el treball i l’ètica del capitalisme, hi 
participaran, com a president de taula, Modest Fluvià, catedràtic d’economia 
de la Universitat de Girona, amb Victoria Camps, catedràtica d’Ètica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, i Antón Costas, catedràtic d’economia de 
la Universitat de Barcelona. Algunes de les preguntes que es pretenen 
contestar en aquesta sessió són: en un món on s’arreli una dinàmica d’atur o 
de treballadors pobres, és possible legitimar el model capitalista? Hi ha el risc 
pels europeus continentals d’endinsar-nos en models de capitalisme com 
l’anglosaxó o els experiments totalitaris que es donen a Rússia i altres indrets? 
 
La segona sessió, sobre el malestar en les societats occidentals, comptarà 
amb la participació de Josep Ramoneda, filòsof, periodista i director de 
l’Escola Europea d’Humanitats (amb seu al Palau Macaya de l’Obra Social ”la 
Caixa”); Antonio Vitorino, vicepresident del Govern de Portugal de 1995 a 
1997 i comissari de la UE de 1999 a 2004 i Tom Burns, escriptor, 
excorresponsal a Espanya del Financial Times. El president de la taula serà el 
director de La Vanguardia, Màrius Carol. 
 
A la tarda de dijous, Perspectives econòmiques, cap on es mou el món? 
serà el títol de la següent sessió, amb el director de Planificació Estratègica i 
Estudis de CaixaBank, Enric Fernández, com a president de taula, i la 
participació de David Vegara, economista i professor d’ESADE, que va ser 
secretari d’Estat d’Economia entre 2004 i 2009; Guillem López Casasnovas, 
catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, i Olga Grau, 
sotsdirectora i cap d’Economia d’El Periódico.  
 
Aquesta taula debatrà sobre les grans tendències econòmiques globals: els 
nous escenaris polítics del món occidental poden ser un fre al procés de 
globalització i obertura comercial? Cóm es pot gestionar de manera sostenible 
una economia amb tipus d’interès gairebé negatius? Pot tenir conseqüències 
rellevants la creixent inversió xinesa en l’exterior? 
 
La darrera sessió del dia es dedicarà als mitjans de comunicació en aquests 
temps de globalització i revolució tecnològica. Hi participaran Raphael Minder, 
corresponsal del diari The New York Times a Espanya; Nacho Cardero, 
director d’El Confidencial; Esther Vera, directora del diari Ara, i Xevi Xirgo, 



director d’El Punt Avui. El president de taula serà Juan José López-Burniol, 
notari, escriptor i conseller del Grup ”la Caixa”. 
 
Algunes de les qüestions s’hi debatran són si en els nous escenaris que 
s’obren resulta possible gaudir de mitjans de qualitat informativa, independents 
de grups d’interès concrets, i sostenibles econòmicament, quin ha de ser el 
paper dels mitjans davant d’escenaris políticament i socialment polaritzats, com 
preveuen que evolucionarà l’oferta informativa... 
 
Nawal El Saadawi i el convuls inici del segle XXI 

 

La primera sessió de divendres 10 de març, i cinquena del cicle, al voltant del 
treball en temps de globalització i revolució tecnològica començarà, com a 
prèvia del debat, amb una ponència marc del professor d’IESE Alfredo Pastor. 
En el debat hi intervindran, amb la presidència de taula del director del Diari de 

Girona, Jordi Xargayó, el vicepresident de la Fundació Bertelsmann i 
Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos), 
Francisco Belil; el vicepresident i director general de HP 3D Printing, Ramón 

Pastor, i la directora general de Frit Ravich, Judith Viader. 
 
En el centre temàtic d’aquesta sessió se situa el dubte de si la revolució 
tecnològica i la globalització ens duen a un món més fracturat o, per contra, a 
una generació de riquesa que, ben distribuïda, pot dur-nos a un món més just i 
sostenible. En quina direcció anem? En el seu cas, hi ha marge per corregir les 
tendències? Què cal fer des de l’empresa, el món educatiu i la societat? 

 

L’escriptora egípcia i activista del feminisme, guardonada amb el Premi 
Internacional Catalunya 2013, Nawal El Saadawi, serà la protagonista de la 
sisena sessió, amb el títol Un convuls inici del segle XXI, en conversa amb 
Lluís Bassets, director de l’edició Catalunya d’El País. 
 
La cita anual de referència que ara s’inicia tindrà continuïtat durant l’any, a 
Barcelona, amb l’organització de seminaris al Palau Macaya de l’Obra Social 

"la Caixa". 
 
 

Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org  
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


