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L’Obra Social ”la Caixa” obre les portes del seu nou equipament  

a l’organització internacional d’experts  

 

 

El Club de Roma obre seu a Barcelona  
i s’instal·la al Palau Macaya de  

l’Obra Social ”la Caixa” 
 

 

•••• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i 

el secretari general del Club de Roma, Ian Johnson, han presentat 

avui al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” la primera seu a 

Barcelona del grup internacional d’experts.  

 

•••• La ubicació escollida és el Palau Macaya de l’Obra Social ”la 

Caixa”, que l’entitat va inaugurar el mes d’octubre passat amb 

l’objectiu de convertir-lo en un referent intel·lectual per al món 

acadèmic i professional, en un centre estendard en el seu 

compromís amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.  

 

•••• Fundat el 1968 per Aurelio Peccei a Roma, el Club de Roma és una 

influent organització no governamental i no lucrativa d’àmbit 

internacional formada per científics, economistes, homes de 

negoci, alts funcionaris i mandataris internacionals dels cinc 

continents que analitzen i investiguen el progrés de la humanitat 

des de la idea que cada ésser humà pot contribuir a millorar les 

nostres societats. 

 

 

Barcelona, 17 d’abril de 2013. El president de ”la Caixa” i de la Fundació 

”la Caixa”, Isidre Fainé, i el secretari general del Club de Roma, Ian 

Johnson, han presentat avui al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” la 

nova seu del Club de Roma, que s’estableix a Barcelona per primera vegada. 

 

A l’acte de presentació també han assistit Teresa Mendizábal y José Manuel 

Morán, vicepresidents del Capítulo Español del Club de Roma; Bartolomé 

Masoliver, director del Grup Català del Club de Roma, i Jaume Lanaspa, 
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director general de la Fundació ”la Caixa”, com també representants d'Abertis, 

Gas Natural i AGBAR, i un nombrós grup de personalitats, entitats i 

associacions socials espanyoles, implicades en la promoció de l’equitat i la 

sostenibilitat com a pilars bàsics de la societat. 

 

La seu de l’organització serà, doncs, l’equipament inaugurat recentment a 

Barcelona per l’Obra Social ”la Caixa”. El Palau Macaya, edifici modernista 

construït entre 1898 i 1901 per Josep Puig i Cadafalch, i restaurat i remodelat 

per l’entitat, va obrir de nou les seves portes l’octubre passat amb l’objectiu 

d’esdevenir un centre acadèmic de referència en la reflexió intel·lectual i en 

l’avenç del pensament, i en una eina al servei de la sostenibilitat econòmica, 

social i mediambiental.  

 

En paraules d’Isidre Fainé, «És una satisfacció immensa acollir al nostre Palau 
Macaya una organització de les dimensions del Club de Roma. Fa pocs mesos 
vaig tenir l’honor d’inaugurar aquest espai emblemàtic que hem posat en marxa 
amb l’objectiu de generar valor a partir de la reflexió intel·lectual, del debat 
d’idees, de la formació i de la transferència de coneixement.Amb la finalitat de 
contribuir, en definitiva, al progrés de les persones. El Club de Roma 
exemplifica com ningú la raó de ser d’aquest centre i de la nostra entitat». 

  

El Club de Roma obre oficina a Barcelona en el marc de la seva voluntat 

institucional de contribuir al coneixement, el debat i la comprensió dels 

problemes de l’àrea del Mediterrani i l’Orient Mitjà i, en especial, a l’entorn 

de la relació entre recursos, energia i medi ambient. El fi últim és, a partir 

d’aquestes idees, promoure actuacions que incideixin en la millora del 

desenvolupament humà mitjançant projectes innovadors, que estimulin els 

avenços econòmics i socials, des dels valors de justícia, igualtat i progrés. 

 

Així mateix, l’organització vol cooperar en iniciatives socials i empresarials i en 

activitats de qualsevol àmbit relacionades amb la qualitat de vida, de 

conformitat amb els valors i les metodologies del Club de Roma, per fer créixer 

aquest desenvolupament humà. 

 

Finalment, el Club de Roma intentarà proporcionar assessoraments 

multidisciplinaris a les entitats i institucions públiques o privades que estiguin 

interessades en la identificació d’aquells aspectes dels problemes que més 
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poden afectar l’àrea mediterrània i de l’Orient Mitjà, tenint en compte les 

metodologies esmentades del Club de Roma. 

 

 
Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia  
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