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CEO d’Anteverti

Presentació
Sra. Anna Mercadé
Directora de l’ODEE

10.00 h

Taula Rodona:
Què fem amb la Riquesa?
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en la distribució de la riquesa

Sra. Benedetta Tagliabue
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Sra. Anna Gener
Sòcia i Directora General d’Aguirre Newman
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Sra. Pilar Almagro
		CEO VertiSub Group
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Moderadora: Sra. Ana de Andrés
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fundació factor humà
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Amb el suport de:
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Inscripció gratuïta www.donaempresaeconomia.org
Lloc CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona)
Dia Dimarts 13 d’octubre de 2015, a les 9.30 hores

Com distribuïm la

riQuesa?
CaixaForum 13 d’octubre de 2015

Introducció
A l’última jornada de l’ODEE vam reflexionar d’una
manera col·laborativa, sobre què és riquesa.

totes les obres d’art, la música, els avenços científics
i tecnològics.

Una de les conclusions més importants va ser que la
riquesa, més enllà dels diners, és tots els recursos
naturals que tenim al planeta i aquells que s’obtenen
a partir d’aquests.

Però també hi ha una riquesa gairebé sempre invisible i no quantificada econòmicament: la saviesa, la
generositat, la lluita i la cura per la supervivència de
l’ésser humà que han dut a terme les dones al llarg de
la història i que avui dia segueixen aportant.

La riquesa més cabdal, i precisament la que està en
perill, és la que ens procura la vida, és a dir, la que
ens dóna la mare terra. El mateix Pontífex de Roma
en un viatge a Amèrica del Sud va dir: “Aquesta riquesa és de tothom i per a tothom, i ens pertany a
nosaltres i a totes les generacions que ens succeiran presents i futures. Això vol dir que ningú l’ha de
malmetre, espatllar-la, embrutir-la, privatitzar-la ni
enriquir-se a costa d’ella”.
D’altra banda, riquesa és tot allò immaterial que
aporten les persones al món: el talent, l’amor, l’art,
la creativitat, la investigació, etc. Així com les creacions, les organitzacions, les empreses, els projectes,

Sabem que tot canvi comença per un mateix i que només així són veritables els canvis que transformen el
món. Les lleis i regles que ens forcen a actuar d’ una
determinada manera poden ser camuflades, vulnerades, reformades i manipulades, si no hi ha un canvi
interior que ens faci assumir els valors humans i els
drets humans com a guia.
Ara bé, les lleis, les normes i les regles de joc que
contribueixen al bé comú ens serveixen com a societat
per decidir i fer valer els valors que necessitem.
Si els poders econòmics i polítics adopten unes
regles del joc que afavoreixen a tothom, amb una
redistribució de la riquesa més justa en funció de
les persones i del bé comú, podrem avançar com a
humanitat. Tanmateix aquest marc ha d’anar acompanyat d’un canvi profund en els sistema educatiu
que ho fonamenti des de la base. Només així els
canvis seran de veritat i sostenibles.
Aquesta filosofia es basa en què tots som únics i responsables de tot i de tothom, i a la vegada som responsables del planeta terra que ens acull, protegeix,
alimenta i ens dóna tot el que necessitem per viure i
per reproduir-nos com a espècie. Aquesta hauria de
ser una de les primeres lliçons que s’haurien de donar

Avui ens proposem reflexionar sobre com repartim
aquesta riquesa que és de tothom i com repartim la
riquesa que generem entre totes les persones. Proposem algunes idees i fem algunes preguntes a totes
les persones participants:
1. De vegades no som conscients que gairebé totes
les coses són interdependents i que qualsevol investigació o qualsevol descobriment està interconnectat amb els que hi havia abans i els actuals. És
a dir, que depèn de les intel·ligències col·lectives i
dels esforços de tothom.
2. Som conscients que fins i tot els beneficis de les
empreses, dels bancs, de totes les companyies, es
deuen en bona part a les persones que les fan possible, a les que en compren, a l’administració i a la
bona organització de la societat.
3. Quina societat volem deixar als nostres fills i filles,
als nostres néts i nétes i als seus fills i filles, als
seus néts i nétes, i així successivament?
4. Com volem que ens recordin quan passem el relleu
d’aquest món? Quin patrimoni comú els deixem?
5. Què hem de facilitar a les empreses? Especialment
a les pimes perquè creïn i distribueixin la riquesa
sostenible?

Tot aquest conjunt de factors forma part del patrimoni de la humanitat, que pertany a tothom i es
poden anar multiplicant exponencialment al servei
del progrés de la humanitat o degradant-se sense
aturador.
La humanitat perilla en la carrera en què estem ficats
per tenir, competir i acumular, per concentrar poder,
diners, recursos econòmics, energètics i naturals.
Aquest procés és insostenible i cada vegada més persones prenen consciència i desitgen un canvi en les
seves vides i en el seu entorn.

als infants. És la base i l’essència de la filosofia del bé
comú, el bé de tots.
Només gràcies a la riquesa que hem descrit, avui
podem crear projectes, organitzacions i empreses, i
beneficiar-nos nosaltres i els que vindran després,
com si es tractés d’una cadena. I, precisament per
preservar i cuidar d’aquesta cadena cal que ens preguntem què en fem de la riquesa que ens queda i què
generem.
Pel nostre propi bé ens convé estimar-nos primer a
nosaltres i després a les persones que ens envolten,
a les nostres famílies, a les nostres amistats, als nostres veïns i a les nostres comunitats. Si el nostre entorn esta bé, podrem tenir la nostra consciència tranquil·la i gaudir de la felicitat. Però, sobretot, tindrem
pau, seguretat i cohesió social, eliminarem la por, les
coaccions i el conformisme, que és el camí per tenir
progrés econòmic, polític i social.
És un canvi de consciència imprescindible i imperatiu.

“El valor real d’una societat és allò que
produeix benefici a tothom.”

6. Com hem de distribuir la riquesa obtinguda per
aquelles activitats que malmeten l’entorn, tot i que
en algun cas siguin necessàries? Quin repte ens
hem de plantejar en aquest cas?
7. Com limitar les concentracions especulatives que
resten valor i riquesa, i que impedeixen que altres
en generin en benefici de tots?
Anna Mercadé i Ferrando
Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia

Idees clau
Ara hem de parlar de:

QUÈ FEM AMB LA RIQUESA?
COM LA DISTRIBUÏM?
EN QUINA QUANTITAT?
QUI HA DE DECIDIR COM
DISTRIBUIR-LA?

