
 
 
 
                                                                                                                    

 

Nota de Premsa 
 
 

El Palau Macaya de l’Obra Social  
“la Caixa” presenta el Cinefòrum 

Obediència, ètica i poder, organitzat 
per l’Oficina Antifrau 

   
• El Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” presenta el cicle de 

projeccions i debats Obediència, ètica i poder, un cinefòrum per 
analitzar la relació entre obediència i poder amb una mirada plural des 
de l’ètica, la psicologia, la neurociència, l’educació, el dret o 
l’activisme. 
 
 

• El cicle, organitzat per l’Oficina Antifrau de Catalunya, es compon de 
tres pel·lícules que es projectaran els divendres, del 2 al 16 de febrer, a 
les 18h. a la Sala d’Actes del Palau Macaya. Cada projecció anirà 
acompanyada d’un col·loqui dirigit per una persona experta en el 
contingut i una altra en  l’art del cinema.  
 
 

• Aquest cicle vol ser una experiència de reflexions i emocions 
compartides i donar l’oportunitat de construir respostes sobre la 
importància de l’educació o els mitjans de comunicació per afavorir la 
integritat, la responsabilitat o el compromís ciutadà. També analitzar 
quines són les arrels i els ressorts del poder i quines les actituds 
individuals i les circumstàncies socials i polítiques que conformen el 
rerefons dels casos de corrupció. 
 
 

• La ubicació escollida per realitzar aquest cicle és el Palau Macaya de 
l’Obra Social ”la Caixa”, espai emblemàtic de reflexió i pensament. 
Després de cinc anys d’activitat s’ha convertit en un referent 
intel·lectual per al món acadèmic i professional, tot un centre 
compromès amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.  
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PROGRAMACIÓ 
 
Divendres 2 de febrer de 2018, a les 18h  
 
On the waterfront (La llei del silenci) de Elia 
Kazan. EUA, 1954. 97 min. Versió original en 
anglès subtitulada en castellà. 
 

Les màfies controlen i exploten els estibadors 
dels molls de Nova York. Terry Malloy (Marlon 
Brando) s’ha vist involuntàriament implicat en un 
dels seus crims, però quan coneix l’Edie, la 
germana de la víctima, es produeix en ell una 
profunda transformació moral que fa canviar la 
seva manera d’actuar.   
 
 

Col·loqui a càrrec de: 
 
Maite Carol, exinterventora de l’Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet.  
Albert Sanfeliu, director del documental “Corrupció: l’organisme nociu”.  
Cloenda: Manel Díaz, director d’Anàlisi i Investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
S’aprofundirà en l’obediència, analitzant perquè davant de l’autoritat les persones reaccionem 
de maneres diverses. S’analitzaran les circumstàncies, els valors, les raons o els sentiments 
que fan que, davant de l’abús de poder o de la corrupció, unes persones prenguin la decisió 
d’alertar i denunciar i d’altres no. 
 
 
Divendres 9 de febrer de 2018, a les 18h 
 
Conspiracy (La solució final) de Frank Pierson. 
EUA-Regne Unit, 2001. Versió doblada al 
castellà. 
 
El 20 de gener de 1942 líders del partit nazi van 
mantenir una reunió secreta als afores de Berlín 
per planificar l’anomenada solució final. La 
pel·lícula és una recreació històrica de la 
Conferència de Wannsee, presidida per Reinhard 
Heydrich, responsable màxim de la seguretat del 
Tercer Reich. 
 
 

Col·loqui a càrrec de:  
 
David Fernández, periodista i activista social. 
Jaume Grau, guionista del documental “Las cloacas de Interior”. 
Cloenda: Joan Xirau, director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
Es tractarà la perspectiva del poder i els seus ressorts quan es produeix un abús: aspectes 
polítics, morals, legals, organitzatius, simbòlics, comunicatius, educatius, coercitius, etc. Es 
reflexionarà sobre les actituds individuals i socials que són el rerefons del fenomen de la 
corrupció i els mecanismes per combatre’l.   
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Divendres 16 de febrer de 2018, a les 18h 
 
Die Welle (L’onada) de Dennis Gansel. 
Alemanya, 2008. Versió original en alemany 
subtitulada en català.  
 
El professor d’institut Rainer Wenger (Jürgen 
Vogel) proposa als alumnes fer un experiment 
per explicar el funcionament d’un règim 
totalitari. En pocs dies, el que semblava una 
prova innòcua va derivant cap a una situació 
sobre la qual el professor perd completament 
el control. 
 
 

Col·loqui a càrrec de:  
 
David Bueno, neurocientífic. 
Begoña Román, filòsofa. 
Cloenda: Òscar Roca, director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
El cicle es tanca amb una mirada polièdrica i transdisciplinar sobre la relació entre obediència, 
ètica i poder. S’analitzarà què poden aportar àmbits com la psicologia, la neurociència o 
l’educació per prevenir i millorar aquests aspectes tant essencials per a la convivència i la 
qualitat democràtica de la nostra societat. 
 
 
 

3 



 
 
 
                                                                                                                    

 

Nota de Premsa 
 
 
 
 
 
 

 
EL PALAU MACAYA, CENTRE DE REFLEXIÓ 

 
Amb més de 100 anys d’història, el Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” és un dels 

emblemes arquitectònics modernistes de la ciutat de Barcelona. Des de l’any 1947, el Palau ha 
estat estretament vinculat a l’expansió de l’Obra Social ”la Caixa”, acollint primer l’Institut 

Educatiu de Sordmuts i de Cecs i, amb posterioritat, el Centre Cultural de la Fundació "la Caixa", 
precedent dels centres CaixaForum. L’any 2012 el Palau va obrir les seves portes amb l’objectiu 

d’erigir-se com a centre de pensament i reflexió per al món professional i acadèmic i ser un 
espai de referència per impulsar la reflexió i la transformació social. 

  
La seu del Club de Roma i l’EEH 

 
Des d’abril de 2013, el Palau es converteix en la seu de l’Oficina a Barcelona del Club de Roma, 
per cooperar en el debat, la transformació i el coneixement dels problemes de l’àrea d’Europa, 
Mediterrani i Orient Mitjà, especialment en els temes relacionats amb els recursos, l’energia i el 

medi ambient. Actualment, aquest centre de reflexió és també la seu de l’Escola Europea 
d’Humanitats (EEH), un projecte impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i coordinat per l’equip 

directiu de la prestigiosa revista La Maleta de Portbou, que té l’objectiu de contribuir al debat 
cultural i europeu, utilitzant la clau humanística com a punt de partida. 

 
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

 
L’Oficina Antifrau és una institució independent que treballa –des de la més estricta neutralitat 
política- per enfortir la integritat del sector públic de Catalunya, mitjançant la prevenció de la 
corrupció i la investigació de conductes corruptes. En definitiva, vetlla perquè l'actuació dels 

poders públics i dels seus representants sigui coherent amb els valors d'integritat, honestedat, 
probitat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i objectivitat. El control de la seva 

activitat correspon al Parlament de Catalunya, la qual cosa la legitima i en garanteix la 
independència. 

 
 

 

Assistència i gestió d’entrevistes prèvies a l’acte: 
 

Departament de Comunicació de l’ Obra Social ”la Caixa” 
Esther Lopera – 685.99.04.60 elopera@la-chincheta.com 
Yolanda Bravo – 685.51.24.76 ybravo@la-chincheta.com. 

 
Àrea de Comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

Laia Espín – 675.78.30.31 lespin@antifrau.cat 
David Fàbregues – 637.39.69.77 dfabregues@antifrau.cat 

 
Sala de premsa multimèdia: 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palumacaya_es.html 
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