
Nota de premsa 

 

L’expresident del Govern espanyol i l’assagista i politòleg francès 
dialogaran sobre la reorganització geopolítica del món després de la 
crisi 
 

L’Obra Social "la Caixa" retransmet en 
directe el debat entre Felipe González i 

Sami Naïr a CaixaForum Madrid 
    

Un vell-nou ordre mundial i una crisi general del concepte de globalitat 

s’han introduït en el camp de la política i les relacions internacionals entre 

països, blocs, pobles i civilitzacions que fins ara parlaven un llenguatge 

comú, vigent des del final de l’última Guerra Mundial i la caiguda del Mur 

de Berlín. La lluita per la llibertat, la democràcia i els drets humans, i la 

credibilitat moral de les institucions internacionals travessen avui una 

època de canvis, regulació i desregulació de les antigues fronteres 

conegudes. Cal comptar encara amb els estats-nacions per resoldre els 

greus problemes mundials que ens atenyen a tots per igual?  

 

El proper dilluns 28 de setembre a les 19.30 h a CaixaForum Madrid, 

Felipe González, president del Govern d’Espanya de 1982 a 1996 i Sami 

Naïr, assagista i politòleg francès d’origen algerià, conversen sobre la 

reorganització geopolítica del món després de la crisi en un debat que 

s’emmarca dins del cicle A la frontera: diàlegs d’un món que canvia, 

organitzat per l’Obra Social “la Caixa”. 

 

 

En la seva voluntat d'apropar les seves iniciatives a la població i difondre les 

activitats dels seus centres, l'Obra Social "la Caixa" inicia una fase pilot de 

retransmissió de les conferències que organitza en els seus centres.    Aquesta  

nova estratègia comunicativa aposta per la cada vegada més gran importància 

de les noves tecnologies en la difusió del coneixement. 

 

La retransmissió del diàleg entre Felipe González i Sami Naïr es podrà seguir 

en directe a través de la web de l’Obra Social "la Caixa" 

(http://www.lacaixa.es/obrasocial) i també de la seva Sala de Prensa online 

(http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/retransmisiones.html) i posteriorment 

quedarà a disposició del públic en ambdues webs per al seu visionat en diferit. 

 



 

Felipe González va néixer a Sevilla el 5 de març de 1942. Llicenciat en Dret, 

va ser president del Govern d’Espanya entre 1982 i 1996 i Secretari General 

del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de 1974 a 1997. També ha 

desenvolupat altres càrrecs de rellevància internacional, entre aquests, com a  

representant de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació Europea 

(OSCE)  i  de la Unió Europea per a la República Federal de Iugoslàvia  (1996-

98) i des de desembre 2007 és president del Grup de Reflexió sobre el futur de 

la Unió Europea. 

 

Sami Naïr és un polític i pensador francès d’origen algerià que ha destacat com 

a un dels més brillants especialistes europeus en qüestions d’immigració i com 

a assessor del govern francès per a les polítiques relacionades amb aquests 

moviments de població. Va néixer el 23 d’agost de 1946 a Tremecén, Algèria i 

tenia només un any, quan la família es va traslladar a Belfort, França. El seu 

origen algerià explica el seu gran interès per les diferents cultures 

mediterrànies i els seus estudis sobre immigració. El 1994 el president francès 

François Mitterrand, li va solicitar l’elaboració d’un informe que es va convertir 

en un model d’integració d’immigrants i, després de l’elecció de Lionel Jospin 

com a primer ministre, el juny de 1997, Naïr fou nomenat delegat 

interministerial per al Codesenvolupament i les Migracions Internacionals. 
 



 

Diàleg 
La reorganització geopolítica del 
món després de la crisi 
 
Felipe González,  
president del Govern  d’Espanya de 1982 a 1996  

 

Sami Naïr ,  
assagista i politòleg 

 
Dilluns 28 de setembre de 2009 a les 19.30 h 

 
CaixaForum Madrid 
Preu: 2 euros por sessió 

Adreça: Pº del Prado, 36. 28014 Madrid  

Telefon d’informació: 91 484 52 00  

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

 

Retransmissió on-line: 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/retransmisiones.html 

 

    

    

    

    

    

    

Per ampliar aquesta informació: 

Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa”.  

Juan Antonio García - 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es   

Jesús N. Arroyo - 91 484 52 73 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es   

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

 


