	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Nota de premsa

El Premi Nobel d’Economia Joseph Stiglitz
inaugura el cicle de conferències sobre la
desigualtat al Palau Macaya.

•

La Fundació Catalunya Europa presenta la conferència Combatre
la desigualtat: el gran repte global, de la mà del Premi Nobel
d’Economia (2001) i professor a la Universitat de Columbia,
Joseph Stiglitz, i en el marc del projecte coorganitzat amb el
Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, el Club de Roma i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya.

•

El Premi Nobel d’Economia inaugura el cicle de conferències
sobre la desigualtat aportant la seva visió crítica i constructiva
amb el sistema polític i econòmic. Stiglitz parlarà sobre la
tendència creixent de la concentració de la riquesa a Europa i
especialment als Estats Units i sobre els factors que han
accelerat l’augment de la desigualtat en els darrers anys, com els
relacionats amb la globalització i el canvi tecnològic. Un procés
que està comportant l'aparició d'una nova elit global, l'1%, que
acumula riquesa mentre es precaritza el treball, s'erosiona el
potencial de creixement del conjunt de l’economia i s'afebleixen
els sistemes democràtics liberal

•

L’acte se celebrarà el proper divendres, 2 de juny a les 18h, al
Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” (Passeig Sant Joan, 108
de Barcelona).

•

Aquesta és la primera conferència del cicle Combatre la
desigualtat: el gran repte global que se celebrarà des del 2 de
juny i que inclourà tot un programa d’activitats que s’allarga de
moment fins el primer semestre de 2018, i vol abordar els reptes
de la desigualtat a les societat actuals d’una manera
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multidisciplinar, amb la contribució de persones i experts de
referència internacional.
•

La ubicació escollida per realitzar aquest cicle és el Palau
Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, espai emblemàtic de reflexió i
pensament que es va inaugurar a finals de 2012 i que vol
convertir-se en referent intel·lectual per al món acadèmic i
professional, tot un centre compromès amb la sostenibilitat
econòmica, social i mediambiental.

Barcelona, 24 de maig de 2017.- La Fundació Catalunya Europa, en
col·laboració amb el Club de Roma, el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Palau Macaya de l’Obra Social
”la Caixa”, presenten el projecte Combatre la desigualtat, el gran repte
global, un cicle que des del 2 de juny d’enguany inclourà tot un programa
d’activitats fins el primer semestre de 2018 i que abordarà els reptes de la
desigualtat a les societats d’avui, des d’una perspectiva multidisciplinar i que
comptarà amb la contribució de persones i experts de referència
internacional.
El cicle s’inaugurarà amb la conferència de Joseph Stiglitz, Premi Nobel
d’Economia al 2001 i professor a la Universitat de Columbia. L’autor del llibre
L’euro. Com la moneda comuna amenaça el futur d’Europa” (2016), seguint
el seu estil crític i des d’una anàlisi rigorosa i contundent amb el sistema
polític i econòmic, parlarà sobre la tendència global a la concentració dels
ingressos i la riquesa, que està fracturant el món actual entre guanyadors i
perdedors de la globalització. La primera jornada d’aquest cicle se celebrarà
el proper divendres, 2 de juny, a les 18h, al Palau Macaya de l’Obra
Social ”la Caixa”.
Explorant respostes a les desigualtats
Aquest projecte sorgeix com a resposta als problemes que deriven de la
desigualtat, que és un dels grans reptes globals que condiciona el moment
actual. Com s’ha constatat en els darrers anys, l’evolució dels processos de
mundialització, liderats per l’agenda neoliberal, han accelerat la concentració
de la riquesa en mans d’uns quants i ha accentuat la desproporció entre una
elit econòmica, l’anomenat 1% de la població, i la resta de la humanitat, en
un procés que qüestiona els fonaments de la nostra societat present i futura.
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Des d’aquesta perspectiva, el projecte proposa iniciar un conjunt d’activitats
centrades en la desigualtat que contribueixin a generar el debat necessari al
nostre país, per incidir en l’agenda pública, connectar-nos amb els debats
globals que s’estan produint i explorar la sensibilitat dels agents locals per
compartir les propostes de canvi que es debaten.
Després de la conferència del Premi Nobel, el 7 de setembre serà el torn de
Kate Pickett, catedràtica d’Epidemiologia a la Universitat de York (Regne
Unit), qui parlarà sobre els efectes i conseqüències de la desigualtat; Gabriel
Zucman, professor associat a la Universitat de Berkeley, analitzarà la
desigualtat i paradisos fiscals, el 19 d’octubre; Jacob S. Hacker, catedràtic
de Ciència Política de la Universalitat de Yale, serà el responsable de parlar
sobre la predistribució per lluitar contra la desigualtat, i ho farà al mes de
novembre. L’últim mes de l’any, Manuel Castells, catedràtic de Sociologia
de la Universitat de Berkley, posarà sobre la taula desigualtat i globalització i,
per tancar el cicle, Collin Crouch, catedràtic emèrit de la Universitat de
Warwick, repassarà la democràcia i la desigualtat i formularà si és posible
reformar el sistema.
*********************************************************************************************************

CICLE: COMBATRE LA DESIGUALTAT: EL GRAN REPTE GLOBAL
Conferència: Combatre la desigualtat, el gran repte global
Dia i hora: Divendres, 2 de juny de 2017, a les 18h.
Ponent: Joseph Stiglitz
Lloc: Palau Macaya Obra Social ”la Caixa” (Passeig Sant Joan, 108 – Barcelona).
RESUM: Des d’una anàlisi rigorosa i alhora crítica i contundent amb el sistema

polític i econòmic, Stiglitz parlarà sobre la tendència global a la concentració dels
ingressos i la riquesa, que està fracturant el món actual entre guanyadors i
perdedors de la globalització.

BIOGRAFÍA PONENT:
Joseph 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
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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. L’any passat va publicar el llibre
“L’euro. Com la moneda comuna amenaça el futur d’Europa”, un assaig crític sobre
la moneda que ha canviat el món.
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Per assistència a la conferència i gestió d’entrevistes prèvies a l’acte:
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
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