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Inauguració
M. H. Sra. Núria de Gispert
Presidenta del Parlament de Catalunya
“Som lluitadores i algun dia aconseguirem aquesta igualtat real. Trencarem el
sostre de vidre que malgrat ser cada cop més transparent, encara hi és”.
Excm. Sr. Miquel Valls
President Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
“La Cambra està compromesa a potenciar i recolzar a les dones en el món
empresarial i aconseguir retallar les desigualtats encara existents”.
Sr. Valentí Farràs
Director CaixaForum
“La millor manera de redistribuir la riquesa és aconseguir que la gent tingui
capacitats. Invertir en coneixement i invertir capacitats”.

Presentació de la jornada
Anna Mercadé
Directora Observatori Dona Empresa i Economia
“Quantes més persones pensem que un altre món és possible, més a prop
estarà”.
“Cal canviar l’escala de valors, només canviant les lleis no en tenim prou.
Hem de canviar per dins i transmetre un nou ordre de valors a través de
l’educació”.
“L’economia ha de servir a la gent i a les persones. Ha d’estar sobretot,
supeditada al planeta i a la vida en majúscula”.
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“Som empresàries compromeses amb el canvi econòmic i social.
Compromeses amb un nou ordre econòmic i social bast en els valors
femenins”.

Conferències
La Responsabilitat de les empreses en la distribució de la riquesa
“Vaig Caminar per Caral”
Pilar Almagro
CEO VertiSub Group
“Només farem quelcom impossible, si així ho creiem”.
“L’eradicació de la pobresa és necessària pel desenvolupament com a éssers
humans, mentre que la redistribució de la riquesa era necessària per viure en
societat”.
“Sense confiança, les relacions humanes i les transaccions econòmiques són
molt difícils”.
“La violència és l’omissió, és no fer res, això també és violència. Quan
l’exercim, ens debilitem”.
“No volem igualtat absoluta perquè necessitem estímuls, però si que volem
justícia”.

Desigualtat i pobresa en l’horitzó post-crisi: lliçons del passat i
perspectives de futur
Sr. Josep Oliver
Catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB
“Les nostres taxes de fracàs escolar se situen entre el 20 i el 25%. Aquests
són els nous pobres en un món predominantment tècnic”.
“Tenim l’obligació d’actuar davant de dos grans temes: el creixent número de
persones amb salaris baixos, els low-paid i l’educació”.
“Tot l’ajust estructural s’ha fet sobre els joves de menys de 35 anys. Gent que
ha quedat expulsada del mercat laboral”.

La Justícia distributiva: drets i deures
Sra. Victoria Camps
Catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UAB
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“Una societat equitativa, permet desigualtats però no permet que aquestes
perjudiquin en primer terme els que estan pitjor”.
“Si no es fa una política basada en l’ètica, aquesta no serà una bona política i
trontollarà”.
“Una societat equitativa ha de proveir als ciutadans i ciutadanes de les
condicions necessàries perquè puguin tenir un projecte de vida i les
possibilitats de poder-lo realitzar”.
“Qui ha de fer justícia i preocupar-se de garantir els drets socials és l’Estat
intervenint en la vida de les persones”.
“Cal que es defensin les lleis que tot i que no ens afavoreixin, milloren
l’equitat”.
“El capitalisme és amoral i per tant, se li ha de demanar a les persones que
facin les correccions apropiades”.
“No podem entendre que la justícia és només llibertat, com ho fa el
neoliberalisme i no igualtat”.

Taula rodona
Què fem amb la Riquesa?
Sr. Didac Ferrer
Director d’Innovació de la Cooperativa Tarpuna d’Iniciatives Sostenibles
“Si un sistema no t’agrada, en comptes d’eliminar-lo, cal provocar alternatives
perquè aquest sistema quedi obsolet”.
Sra. Pilar Conesa
CEO d’Anteverti
“Hi ha un moviment molt potent de joves, que cooperen, que demostren que
es pot treballar de forma col·laborativa”.
Sra. Carlota Pi
Sòcia Fundadora i CMO de Holaluz.com
“Pensem que podem canviar el món i estem aquí per fer-ho, no per vendre
llum”.
Sra. Benedetta Tagliabue
Fundadora i CEO de Miralles Tagliabue EMBT, i de la Fundació Enric Miralles
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“Els arquitectes volem donar qualitat de vida a les persones però sempre
respectant la pròpia cultura i el lloc on es viu”.
Sra. Anna Gener
Sòcia i directora general d’Aguirre Newman Barcelona
“Les empreses que saben distribuir la riquesa que generen entre els seus
treballadors es converteixen en un pol d’atracció dels professionals més
bons”.
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Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

