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MODERAT PER AMADEU JUAN I PRAT

És un moment per a un nou
contracte social?
Amb Antón Costas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilluns 17 de juny a les 19h
Al CCM. Tecla Sala (Av. Josep Tarradellas i Joan, 44)
El novembre de 2017 el professor Anton Costas, un dels referents no només en qüestions
econòmiques sinó també polítiques i socials d’aquest país, en una conferència organitzada per L’H
Espai de Debat, presentava el seu darrer llibre “El final del desconcierto. Un nuevo contrato social
para que España funcione”. En aquesta conferència Costas deia que possiblement el desconcert de
les economies avançades i el creixent malestar social es basava “en la creixent desigualtat i la
incertesa envers el futur. Per tornar a reconciliar capitalisme, progrés social i democràcia
necessitem renovar el contracte social que tan bé va funcionar i adaptar-lo al segle XXI”.
Aquest contracte social, un pacte que segons el professor Costas “manté unida la societat i evita
que es propagui el caos”, és el que es va trencar a partir de la dècada dels 90 amb la creixent
precarietat del treball i la liberalització del flux de capitals. Avui, un any i mig després d’aquell
anàlisi cal preguntar-se si la situació ha experimentat algun canvi, si el panorama polític, econòmic
i social convida a pensar que és possible no ja refer, sinó confegir un nou contracte social. Hem de
donar per definitivament oblidat aquell contracte social que va permetre un important
desenvolupament?

L'Espai de debat de l'associació Tres Quarts per Cinc Quarts - Espai de Progrés - Associació
UNESCO de l'Hospitalet us convida a assistir en aquest acte gratuït, per continuar reflexionant
entorn el nou contracte social d'aquest nou món post crisi econòmica de 2007-08. Ho tractarem
amb Antón Costas, catedràtic d'Economia de la UB, ex president del Cercle d'Economia i actual
president de la fundació del Cercle d'Economia. I serà moderat per Amadeu Juan, president de
l'entitat organitzadora.

