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Raventós aborda avui a la Canals 'Un futur incert'
La Canals Galeria d'Art convida aquest dijous l'economista
Francesc Raventós per abordar les claus econòmiques,
geopolítiques i de governança del context actual i la seva visió
sobre les sortides a la crisi. Raventós presentarà el seu llibre
'Un futur incert', on l'economista descriu el conjunt de
problemes polítics, econòmics i socials que travessa el món,
així com les seves alternatives. La xerrada té lloc a dos quarts
de vuit del vespre a la galeria i l'entrada és gratuïta.

'Un futur incert', editat per l'editorial La Magrana el 2012, aborda les conseqüències de la globalització i les
noves tecnologies, com l'aparició de nous països i actors amb ideologies, sistemes polítics i interessos
diferents. En aquest context, la crisi és la principal expressió i el futur, segons el seu autor, pot ser incert. Tot i
així, Raventós planteja també les alternatives, que poden estar vinculades per exemple al món de la cultura.
De fet, el responsable de l'espai artístic, Josep Canals, ha avançat que una de les sortides que proposa
Raventós passa pel foment de la cultura.
Josep Canals: Ell considera que el gran potencial d'Europa per sortir de la crisi és la cultura. És a
partir de les empreses culturals que Europa pot créixer.
Francesc Raventós ha estat director general del sistema sanitari espanyol, tinent d'alcalde de l'Ajuntament
Barcelona, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, i posteriorment, de l'espanyol. A més, ha estat
promotor del Pla Estratègic Barcelona 2000 i membre del comitè organitzador dels Jocs Olímpics del 1992. És
patró de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur i el 2011 va ser distingit amb la Gran Creu al Mèrit en el
servei de l'economia del consell general de Col·legis d'Economistes de l'Estat espanyol.
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