
Amb la col·laboració de:

Per això, més que mai ens hem de qüestionar què és la riquesa d’un país. 
I encara més, què vol dir la paraula riquesa i per què ha de servir? 

S’han fet investigacions sobre la correlació entre els diners i la felicitat 
de les persones. Les conclusions són que cal un mínim de diners que 
doni i procuri dignitat i benestar, però a partir d’un cert nivell d’acumula-
ció de diners, les persones no són més felices. Ja hi ha un país, Bhutan, 
que té el PIB de la Felicitat. Hi ha alguns economistes i diferents corrents 
de pensament que proposen cercar altres indicadors que mesurin la ri-
quesa i els índexs de benestar de les persones i d’un país.

Per tant, ara toca reflexionar sobre el concepte de 
Riquesa

 Què es considera riquesa? 

 Com es crea la riquesa? 

 Qui crea riquesa? 

  Quines receptes podem crear per treballar perquè 
la riquesa sigui un valor que creixi i que ens  
beneficiï a tothom com a humanitat? 

Tot això és possible si posem en valor el nostre  
sistema de col·laboració, cooperació i colideratge. 

Dia
Dimarts 7 d’octubre a les 8.30 hores

Lloc
CaixaForum
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona

Preu inscripció de la jornada: 5 € + IVA

Preu inscripció del taller: 60 € + IVA

Més informació
902 448 448 (ext. 5483)
donaempresaeconomia@cambrabcn.org

Inscripcions
donaempresaeconomia.org

CaixaForum
7 d’octubre de 2014

Ri
que és?
sa

Amb el suport de:



Introducció Programa

L’any 2013 vàrem reflexionar sobre “La riquesa de l’intangible, 
la revolució col·laborativa”. 

“La riquesa de l’intangible” segueix sent la base de les nostres 
reflexions. Economistes i persones expertes han qüestionat el 
PIB, com a indicador que no mesura el nivell real de benestar 
de la població, ni la riquesa real i duradora i, menys encara, la 
situació de les persones, el seu esforç i contribució a la genera-
ció de riquesa i el que en reben. Veus reconegudes mundialment 
ens diuen que “el creixement econòmic mesurat pel PIB, està 
molt lluny de ser sinònim de creació de riquesa i és que depèn 
del sentit que cadascú doni de la noció de riquesa”. Economistes 
ortodoxos i polítics estan obsessionats en mesurar el compte de 
resultats, el creixement continu, el PIB del país, els beneficis 
només quantificats amb diners, el PIB per càpita, què és una 
fal·làcia, doncs quin és el PIB per càpita real? Cal fer una refle-
xió sobre el concepte de riquesa. S’està constatant que el PIB 
d’un país pot pujar, i en canvi la majoria de les persones poden 
ser cada vegada més pobres. Per tant ens preguntem: Què és 
la riquesa? Com es mesura la riquesa d’un país i el seu verita-
ble creixement econòmic? L’enriquiment ràpid i acumulat d’uns 
pocs afavoreix realment el creixement econòmic d’un país?

En totes les definicions dels diccionaris la riquesa es refereix 
a “l’acumulació de diners, de tresors, de propietats, de béns 
materials...” aquest és el concepte amb el que tots hem crescut 
sempre. I això, és el que realment ha marcat les ments huma-
nes en el darrer segle. Quan preguntem als nens que entenen 
per riquesa dibuixen i/o responen: euros o dòlars, i no els hi cap 
al cap una altra cosa. 

La riquesa d’un país és només la monetària? No és només la 
moneda un element d’intercanvi i de mesura de valor? Com hem 
arribat a convertir l’instrument en la finalitat? Abans, quan els 
diners estaven mesurats en lingots d’or, encara tenia la seva 
explicació, però avui no és així. Els diners són volàtils i, per qui 
o per quines coses tangibles estan avalats? Els recursos geo-
gràfics, ecològics, productius... o capital humà, la cultura, el 
patrimoni? 

8.30 h Acreditació dels assistents

9.00 h Benvinguda

 M. H. Sra. Núria de Gispert
 Presidenta del Parlament de Catalunya

 Excm. Sr. Miquel Valls
  President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria  

i Navegació de Barcelona

 Sr. Jaume Lanaspa
 Director Executiu de l’Obra Social “la Caixa”

 Sra. Núria Lao
  Presidenta de l’Observatori Dona, Empresa  

i Economia

9.30 h Presentació de la jornada

 Sra. Anna Mercadé
 Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia

10.00 h  Riquesa, creació, corrupció i vida

 Sra. Pilar Almagro
  Presidenta Executiva del Grup Vertisub

11.00 h Pausa

11.30 h  La saviesa femenina com a font 
d’impuls de l’economia i l’empresa

 Sr. Idili Lizcano
 Fundador i Director d’Alqvimia

12.30 h Taula rodona: Què és Riquesa?
 Sra. Anna Fornés
  Directora de la Fundació Factor Humà

 Sra. Josefina Castellví
  Oceanògrafa de la Fundació ”la Caixa”

 Sra. Isabel Martínez-Cosentino
  Membre del Consell d’Administració de  

Cosentino, SA

 Sra. Griselda Serra
  Directora de Recursos Humans de Henkel Ibérica

14.00 h  Cloenda

15.00 h  Taller
Diàleg per innovar en el concepte 
de riquesa

 Sra. Rosana Agudo
  Directora general de TTi - Tecnología para la  

Transformación Interior

Aquest taller és una activitat 
independent de la jornada. 
Per assistir-hi cal haver-se 
inscrit prèviament


