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n “Undiscurspositiu sobre la
ideaque la confiança s’hade
construir entre tots enaquests
tempsdifícils, però sobreels
valorsde sempre”

n “Poquesciutatspodendir
amb orgullqueuna iniciativa
de lasevasocietatcivil siguiun
referentglobalenfilantropia,
impactesocial i investigació”

Aurora Catà
Barcelona Global

Salvador Busquets
Càritas Barcelona

n “Dues bones reflexions: que
el creixement econòmic no és
sostenible ni ètic sense pro-
grés social, i que cal antici-
par-se a les necessitats”

Josep Quitet
Creu Roja

“Sense equitat social, el creixement
no ésmoralment acceptable”
MAYTE RIUS
Barcelona

Elprogréseconòmic,social icul-
tural han d’anar de bracet, i no
només no són incompatibles en-
tre si sinó que són ingredients
imprescindibles per al benestar
perquè, “sense equitat social, el
creixement econòmic ni és sos-
tenible enel tempsni acceptable
moralment”. Així ho va assegu-
rar ahir Isidre Fainé, president
de la Fundació La Caixa, en una
conferènciasobreLesinfluències
de la Societat Econòmica Barce-
lonesa d’Amics del País (Sebap)
en el món financer pronunciada
al fòrumBarcelona Tribuna, or-
ganitzat per la Sebap, l’Associa-
ció Espanyola de Directius
(AED) iLaVanguardia.
Durant la seva intervenció,

que va donar el tret de sortida al
cicled’activitatsquecommemo-
rarà el bicentenari de la Sebap,
fundada el 1822, Fainé va expli-
car com els valors que promou
aquesta societat (una de les fun-
dadoresde laCaixadePensions,
el 1904) no només són compar-
tits per la Fundació LaCaixa, si-
nóquehanpermèsaaquesta en-
titat suportar moments difícils,
sortir reforçada de les crisis vis-
cudes enmés d’un segle d’histò-
ria, i seravuiunreferent interna-
cional tant pel negoci financer
comper l’obra social.
Entre aquests valors compar-

tits va destacar “la responsabili-
tat a l’hora de fer banca i de de-
fensar l’interès col·lectiu, la lli-
bertat, la confiança, el
compromís, la prudència, el co-
ratge, la perseverança, el conei-
xement i la qualitat del servei”. I
va repassar com aquests princi-
pis han anat marcant i marquen
les decisions dels gestors de La
Caixaal llargde tota la sevaexis-
tència, per exemple sentpioners
a l’horadedigitalitzar-seode fer
inversions industrials,peròtam-
béaprofitant totsels recursos iel

posterior (moderat pel director
de La Vanguardia, Jordi Juan)
vaadmetrequeelsprojectesque
més cofoi el fan sentir són els
destinats a evitar la pobresa in-
fantil i a protegir les persones
grans.
“Els nostres programes d’aju-

da cobreixen els quemés ho ne-
cessiten (nens, aturats, gent
gran,malalts, immigrants...), pe-
rò també prestem atenció a
l’educaciói laculturaatravésdel
CosmoCaixa, el CaixaForum,
concerts..., i impulsem el saber i
la investigació científica, com
per exemple amb la posada en
marxa del Caixa Research Insti-
tut, les obres del qual esperem
que comencin aquest any, tot i
que encara no tinguem els per-
misos, i que suposarà una inver-
sió de60milionsd’euros”, va re-
sumir el president de la Funda-
cióLaCaixa.
D’altra banda, i contestant a

Jordi Juan, Fainé es va mostrar
preocupat per la possibilitat que
tot aquest esforç per servir i aju-
dar els més desfavorits i contri-
buiralprogréssocial iculturales
pugui veure deteriorat pels ris-
cos geopolítics que amenacen la
societat, comara les tensionsen-
treRússia iUcraïna. “En qualse-
volmomenthi pothaverunpro-
blema”, va apuntar mentre es
mostrava inquiet per altres pro-
blemesmés quotidians, com ara
l’excessiu temps que una part
important de la població consu-
meixdavant lespantalles.
L’acte de Barcelona Tribuna

vaestarconduïtperMiquelRoca
i Junyent, president de la Sebap,
i hi van assistir el president-edi-
tordeLaVanguardia,JavierGo-
dó, comte de Godó; el conseller
delegat del Grup Godó, Carlos
Godó; la directora de Libros de
Vanguardia i Vanguardia Dos-
sier, Ana Godó; el president de
Foment del Treball, Josep
Sánchez Llibre; el president de
Saba i del Cercle d’Economia,
Salvador Alemany, així comAn-
toni Vila (Fundació La Caixa),
Pau Relat (Fira), Aurora Catà
(Barcelona Global) i Àngel Si-
món (Agbar), entre altres repre-
sentants empresarials i d’enti-
tats socials.c

n “El poder econòmic també
pot ser servei, enmajúscules.
Tant de bo puguem atendre
totes les persones quemés ho
necessiten”

n “LahistòriadeLaCaixas’as-
sentaenelbinominegoci-àni-
masocial.Labaseésconfiança,
responsabilitat i llibertat.
L’objectiu: lacohesiósocial”

Josep Sánchez Llibre
Foment del Treball

Roser Brutau
Banc dels Aliments

La conferència d’Isidre Fainé va ser presentada perMiquel Roca imoderada per Jordi Juan
MANÉ ESPINOSA

negoci per posar en marxa pro-
jectes que s’avançaven a les ne-
cessitats socialsdecadaèpoca.
“Unacosaés saberguanyardi-

ners amb bons negocis i mirada
llarga, iunaaltraés invertirbéen
obra social; són dos oficis molt

difícils”, va assegurar Fainé, i va
remarcar que a l’entitat que pre-
sideix no li ha anatmalament en
cap d’aquests àmbits tenint en
comptequeesvafundarambuns
fons de pensions per a la vellesa
equivalents a 526 euros i ara el
patrimonidelaFundacióLaCai-

Una cosa és saber
guanyar diners i una
altra és invertir bé
en obra social; són dos
negocismolt difícils”

dació; i més alt significa arribar
més lluny, i nosaltres no només
ens hem expandit a més territo-
ris, sinóque tenim influència so-
bre entitats de tot el món” a tra-
vés d’institucions com l’Institut
Mundial de Caixes d’Estalvis i

BancsMinoristes (WSBI per les
seves sigles enanglès).
Fainévarepassarlamultiplici-

tat de programes d’ajuda, i en
àmbits molt diversos, que per-
meten finançar aquells 20.000
milions de patrimoni de la Fun-
dació, si bé durant el col·loqui

Avuiel riscmés
granésgeopolític;
enqualsevolmoment
hipothaver
unproblema”

xa supera els 20.000 milions
d’euros,“ielpressupostdel’obra
social ha estat protegit fins i tot
durant els períodes més difícils
(com la crisi financera del 2008)
i aquest2022arribaals 500mili-
onsd’euros”.

Va explicar que el lema olím-
pic“mésràpid,mésaltimésfort”
resumeix bé el procés viscut per
l’entitat. “Per nosaltres ser més
forts significa tenirmés impacte
encadaactuació, tantambles in-
versions empresarials com amb
els programes socials de la Fun-

Sermés forts és tenir
més impacte amb
cada actuació, tant en
l’àmbit empresarial
com en el social”

BARCELONA TRIBUNA

Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa

VEGEU EL VÍDEO DE LA
CONFERÈNCIA SENCERA A
shorturl.at/flpDP


