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1. Presentació 

Any rera any la Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País va refent el camí per tornar a ser una
entitat de referència a la ciutat i al país. No en va, són
més de 200 anys d’història i molts cicles interns de
major i menor activitat. Amb tot, crec que avui podem
dir que la SEBAP ha tornat a consolidar la seva pre-
sència activa a la societat i una veu destacada. Bona
prova d’això és la memòria d’activitats que us presen-
tem.

L’any 2010 ha estat un any molt procliu  d’activitats
per a la SEBAP. Més de 20 debats i conferències orga-
nitzades a la nostra seu social, més els actes del Cercle
Financer de La Caixa, l’entrega de premis de la con-
vocatòria de l’entitat i la presentació de l’informe
anual sumen una totalitat d’activitats molt consistent
i d’alt valor qualitatiu.

Així, els debats de les nostres comissions han esde-
vingut en moltes ocasions un fòrum de primer ordre
d’intercanvi d’idees i propositius de nous reptes. A
més a més, hem incorporat noves comissions de tre-
ball, garantint així cada cop més hi ha una major
transversalitat temàtica en els nostres debats. I no
podem deixar d’oblidar les relacions amb altres enti-
tats i organismes, que doten la nostra activitat d’una
major qualitat i rellevància, a banda d’una major pro-
jecció. S’està fent un bon camí i això és mèrit de tots
i, com a President de l’Entitat, em correspon deixar-
ne agraïda constància.



2. Organigrama SEBAP:

Les comissions de treball i els seus òrgans 
de govern

La Societat Econòmica Barcelonesa d’AMICS DEL
PAIS, entitat declarada d’interès públic, és una cor-
poració històrica que va iniciar les seves activitats
l’any 1822. Durant la seva llarga trajectòria ha parti-
cipat decisivament en tasques de fort impacte cívic i
social, amb iniciatives tan rellevants com la de par-
ticipar en la fundació de LA CAIXA.

La SEBAP és una entitat de servei al progrés del país
i de la ciutat. La seva missió és la de contribuir a la
definició dels seus principals reptes i, mitjançant el
debat i la interlocució amb diferents agents de la
nostra societat, col·laborar a fer possible la consecu-
ció de nous escenaris desitjats. La voluntat de la
SEBAP és també reforçar el paper de la societat civil
integrant iniciatives i teixint una xarxa de complici-
tats.

Un exemple d’això és la incorporació del Cercle
Financer de la Caixa com una Comissió específica
que segueix portant a terme les seves habituals acti-
vitats com a tribuna qualificada per a tot tipus d’actes
i conferències. 

La SEBAP té una trajectòria fidel al servei del país. La
responsabilitat ens fa hereus d’aquesta trajectòria i
de les seves intencions, objectius que sempre cal
tenir present. El nostre tarannà obert ens permet
continuar amb la tasca de l’entitat tot sumant adhe-
sions i propostes. Per això cal continuar amb el mateix
entusiasme i la mateixa constància. 

El país reque-reix lideratge en temps difícils, i és evi-
dent que la SEBAP té la convicció que vol assumir la
seva responsabilitat en l’impuls dels grans projectes i
en la generació dels consensos que els facin possibles.
Aquest ha estat sempre el nostre compromís i hi con-
tinuarem essent fidels.

Miquel Roca i Junyent
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Vicepresident primer: 
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La SEBAP forma part del patronat del Cercle del
Museu d’Història de Barcelona i de la Fundació
Cercle Tecnològic de Catalunya. 

La SEBAP centra la seva tasca en les diferents àrees
de treball temàtic que desenvolupa. Aquestes, cons-

tituïdes en comissions, són l’enzim de l’activitat que
genera l’entitat. Les diferents comissions de treball
de la SEBAP i els seus respectius presidents són:

Comissió Ciutat i País: 
Joan Oliveras i Bagués

Comissió de Cultura: 
Carles Duarte i Montserrat

Comissió d’Economia: 
Martí Parellada i Sabata

Comissió d’Ensenyament: 
Xavier Melgarejo i Draper

Comissió d’Estudis Fiscals: (vacant)

Comissió de Recerca: 
Joan J. Guinovart

Comissió de Societat de la Informació: 
Jordi Alvinyà i Rovira

Comissió de Cohesió Social: 
Ignasi Farreras i Bochaca

Comissió d’Esport i Olimpisme: 
Josep Antoni Pujante i Conesa

Cercle Financer: 
Isidre Fainé i Casas



Salut i Economia: 
Antoni Bayés de Luna

Tribuna Barcelona: 
Jaume Giró i Ribas

A més a més, destaca l’existència de l’Observatori
Ciutat i País, un espai de treball annex a la Comissió
Ciutat i País. L’Observatori Ciutat i País és un ens creat
amb l’objectiu de dinamitzar el debat sobre el grans
reptes del país en diferents temàtiques, centrant-se en
el seu anàlisi i discussió mitjançant l’elaboració de tre-
balls monogràfics duts a terme per a professionals
reconeguts i especialistes dels quals s’espera que tin-
guin una notable repercussió. La coordinació de les
activitats de l’Observatori Ciutat i País correspon al
seu Consell de Direcció, compost per diferents mem-
bres provinents d’entitats com la pròpia SEBAP, el
Grup Godó, el Consorci Zona Franca, la Universitat de
Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i
l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

3. Recull d’activitats de l’any

3.1. Els Debats de la SEBAP 

D’acord amb la seva missió fundacional és una enti-
tat de servei al progrés del país i de la ciutat que, mit-
jançant el debat i la interlocució amb diferents agents
de la nostra societat, col·labora a la definició de nous
reptes i fer possible la consecució de nous escenaris
desitjats. 

Tenint present aquest marc, els Debats de la SEBAP
són l’activitat principal de l’entitat. Els Debats són
espais de trobada i d’intercanvi d’idees, de foment
del diàleg i de foment de nous discursos, en un for-
mat adequat per tal que la interactuació entre els
ponents i el públic es pugui dur a terme de forma
desacomplexada. 

Els Debats estan organitzats per cadascuna de les
comissions membre i responen a les diferents temàti-
ques d’interès d’aquestes. La relació de debats cele-
brats enguany ha estat la següent:

Comissió de Cultura

· Societat civil i cultura, amb la presència dels Srs.
Lluís Bonet (Director dels cursos de Postgrau en
Gestió Cultural de la UB) i Lluís Busquets (President
del Consell Català de la Música).



· El CoNCA: primer aniversari. Algunes reflexions,
amb el President del Consell Nacional de Cultura i les
Arts, el Sr. Francesc Guardans.

· Noves televisions i models culturals, amb les interven-
cions dels Srs. Ramon Font (President del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya), Joan Majó (ex-director
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), i
Enric Marín (President de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals).

· Creativitat i mercat: l’art i la crisi, amb les interven-
cions del Sr. Jordi Barnadas (President del Gremi de
Galeristes d’Art de Catalunya), Josep-Fèlix Bentz
(President del Reial Cercle Artístic), i Joan M. Min-
guet (President de l’Associació catalana de Crítics
d’Art).

· Barcelona 1700, la ciutat del Born, amb la interven-
ció del Sr. Albert Garcia Espuche, historiador i arqui-
tecte, i director del Projecte del Born.

Comissió d’Economia

· Situació, perspectives i reptes en el camp de l’energia,
amb la presència del Sr. Ignasi Nieto, ex-Secretari
General d’Energia del Gobierno de España i Vicepre-
sident Executiu d’ISDEFE.

· El Parc de l’Alba: una actuació estratègica per al desen-
volupament econòmic, científic i tecnològic de Catalunya,
amb la intervenció del Sr. Oriol Nel·lo, Secretari per
a la Planificació Territorial de la Generalitat de Ca-

talunya i copresident del Consorci Urbanístic del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

Comissió d’Ensenyament

· Quina és la Formació Professional que ens cal a
Catalunya?, amb la presència de l’Honorable Sr. Er-
nest Maragall, Conseller d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.

Comissió de Recerca

· El projecte de Llei de la Ciència. Llums i ombres, amb
els Srs. Joan Comella (Director de l’Institut de Recer-
ca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i Catedràtic
de la UAB), Eduard Salvador (Director de l’Institut de
Ciències del Cosmos i Catedràtic de la UB), Ramon
Gomis (Director de l’IDIBAPS-Hospital Clínic i pro-
fessor de la UB) i David Serrat (President de la secció
de Ciències i Tecnologia de l’IEC i Catedràtic de la
UB).

· Com mantenir l’eficàcia del sistema de recerca català?,
amb les intervencions del Sr. Emilià Pola (Director
General de l’IDIBELL), el Sr. Eduard Vallory (Direc-
tor General de la Barcelona Graduate School of
Economics) i la Sra. Montserrat Vendrell (Directora
General de Biocat).·

· Sense talent no hi ha futur, amb la presència del Sr.
Eduard Vallory (Director General de la Barcelona
Graduate School of Economics), el Sr. Jaume Bertran-
petit (Catedràtic de Biologia de la UPF) i el Sr. Miquel



A. Pericàs (Catedràtic de Química orgànica de la UB
i director de l’ICIQ).

Comissió d’Esport i Olimpisme

· Futbol i finances: els tops 10+1 del futbol europeu, amb
el Sr. José Mª Gay de Liébana i Saludas, Professor
d’Economia financera i comptabilitat de la UB i asses-
sor econòmic de la UEFA.

· Els mitjans de comunicació com a transmissors dels
valors de l’esport, amb la presència del Sr. Santi Nolla
(Director i Conseller delegat del Mundo Deportivo), Sr.
Pitu Abril (Director i presentador de l’espai televisiu
La Porteria a Barcelona TV) i el Sr. Ferran Martínez
(Director de Sports & Entertainment de Banc Saba-
dell).

· L’esport a la Catalunya contemporània, amb les inter-
vencions dels Srs. Carles Santacana (Doctor en histò-
ria contemporània de la Universitat de Barcelona) i
Josep Maria Martí (Degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya). Aquest acte fou organitzat conjuntament
amb la comissió de Cultura.

Comissió Salut i Economia

· Com aconseguir un sistema sanitari sostenible, amb les
intervencions del Excm. Sr. Julián García Vargas (ex-
Ministro de Sanidad del Gobierno de España), la
Excma Sra. Ana Pastor (ex-Ministra de Sanidad del
Gobierno de España), i l’Honorable Sra. Marina Geli,
Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Comissió d’Estudis Fiscals

· L’impost de successions i donacions: reforma o des-
aparició, amb la presència del Sr. Alexandre Pedrós,
Catedràtic d’Hisenda pública i sistema fiscal de la UB.

A més a més, també en el marc dels Debats de la
SEBAP, l’any 2010 hem celebrat altres debats no vin-
culats directament a cap de les comissions de treball
pròpies de l’entitat però igualment interessants al vol-
tant de diferents aspectes. Aquests debats han estat:

· Presentació del llibre Barcelona vista per un metge,
amb la intervenció del seu autor, l’Honorable Sr. Xa-
vier Trias, President del grup municipal de Conver-
gència i Unió a l’Ajuntament de Barcelona.

· El Corredor Mediterrani d’infraestructures: l’aposta
pel desenvolupament econòmic a Europa, a càrrec del
Sr. Salvador Alemany (President d’Abertis), el Sr.
Ferran Soriano (President de Spanair) i el Sr. Jordi
Valls (President de l’Autoritat Portuària de Barcelona).

· Les eleccions al F.C. Barcelona. Les propostes econò-
miques de les diferents candidatures, debat amb els
diferents responsables econòmics de les candidatures
a la presidència del F.C. Barcelona.

· Presentació del llibre Conversaciones con Marx.
Diálogos en torno a un liberalismo ético, amb presen-
tació del Sr. Joan Tugores (Catedràtic d’Economia de
la UB) i la intervenció del seu autor, el Sr. Alexandre
Muns.



Fundació La Caixa
Dos premis de 4500 euros cadascun al reconeixement
de projectes educatius escolars en barris i poblacions
amb un elevat risc d’exclusió social.

Fundació Barcelonesa d’Amics del País (D.
Gubau i Rosell Mañé)
Convocatòria de quatre premis per valor de 4500
euros cadascun per a l’elaboració de treballs de recer-
ca en l’àmbit universitari relacionats amb el desenvo-
lupament econòmic de la ciutat de Barcelona i els
seus voltants, especialment en els camps del comerç,
les noves tecnologies, i la cultura i el coneixement.

Fundació Pelfort i Xinxó
1er. Convocatòria d’ajuts per a cursar estudis de pos-
tgrau a Catalunya i Europa. En concret es convo-
quen:
· Dos ajuts econòmics per a cursar estudis a la
London School of Economics.
· Dos ajuts econòmics per a cursar estudis a la
Barcelona Graduate School of Economics.

2on. Premi de 4.000 euros a una institució privada
que treballi per a la integració social.

3er. Premi de 1.800 euros a la persona que demostri
especial dedicació a l’ofici de forner.

A més a més, enguany s’ha convocat per primera
vegada el Premi Alexandre Pedrós, en record al que
va ser President de la Comissió d’Estudis Fiscals de
la SEBAP. El premi, patrocinat pel Cercle Financer de

3.2. Els Premis de la SEBAP

Anualment la Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País convoca els seus Premis de reconei-
xement i suport a diferents iniciatives socials. Com ja
és tradicional, l’acte d’entrega dels premis es du a
terme al Saló de Cent de l’Ajuntament, en una recep-
ció conjunta amb l’Alcalde de la ciutat. També en el
marc de l’entrega de premis, és habitual convidar a
un ponent perquè faci una lectura d’un discurs pre-
parat exclusivament per a la cita. El convidat de l’any
2010 va ser el Sr. Javier Elzo, Catedràtic emèrit de la
Universitat de Deusto, el qual dissertà sobre el tema
Quins valors i per a quina societat?.

A finals d’any s’ha presentat la convocatòria de pre-
mis per a l’any vinent, proposta treballada al llarg
del curs. Aquesta és una aposta decidida per una
major qualitat i rellevància de la convocatòria dels
Premis de l’entitat, amb una major dotació econòmi-
ca i amb noves modalitats més atractives i sugge-
rents per a la formació de nous valors.

La convocatòria d’enguany de Premis de la SEBAP
consta de les següents modalitats:

Premis Carles i Enric de Godó Muntañola
1er. Premi de 2.000 euros a un estudiant de la
Facultat de Dret.
2on. Premi de 2.000 euros a un estudiant de forma-
ció professional de Tècnica Superior Professional de
Mecànica.

Programa
del Concurs

de Premis

Amb el suport de

2011

SOCIETAT ECONÒMICA BARCELONESA
D’AMICS DEL PAÍS -1882-

1.  Premi de 2.000 euros a un estudiant de la
Facultat de Dret de la nostra Universitat.

2.  Premi de 2.000 euros a un estudiant de
formació professional de Tècnica Superior
Professional de Mecànica.

Convocatòria de quatre premis de 4.500 euros
cadascun per a l’elaboració de treballs de recerca
en l’àmbit universitari relacionats amb el desen-
volupament econòmic de la ciutat de Barcelona
i els seus voltants, especialment en els camps
del comerç, les noves tecnologies, la cultura i el
coneixement.

(Vegeu les bases al targetó adjunt)

Dos premis de 4.500 euros cadascun al
reconeixement de projectes educatius escolars en
barris i poblacions amb un elevat risc d’exclusió
social.

(Vegeu les bases al targetó adjunt)

1.  Convocatòria d’ajuts per a cursar estudis de
postgrau a Catalunya i Europa. En concret es
convoquen:

  . Dos ajuts econòmics per a cursar estudis a la London
School of Economics
  . Dos ajuts econòmics per a cursar estudis a la Barcelona
Graduate School of Economics

L’aportació econòmica d’aquesta convocatòria consistirà en

l’esponsorització de la matrícula i l’ajut per cobrir les

mensualitats durant el curs acadèmic.

(Per a informació de la sol·licitud i bases contacteu directament

amb el servei de suport econòmic i financer de les respectives

escoles universitàries o a la seva pàgina web )

2.  Premi de 4.000 euros a una institució
privada que treballi per a la integració social.

3.  Premi de 1.800 euros a la persona que demostri
especial dedicació a l’ofici de flequer.

Carles i Enric
de Godó Muntañola

Fundació Barcelonesa
d’Amics del País
(D. Gubau i Rosell Mañé)

Fundació la Caixa

Fundació Pelfort i Xinxó



la Caixa (i comissió de la SEBAP), és un reconeixe-
ment al millor treball presentat a la Trobada Anual
d’Economia Pública que s’organitza anualment i
acull una representació important dels professionals
i acadèmics de l’economia del sector públic a l’Estat.

3.3. L’Informe anual de la SEBAP

L’Informe Anual és un moment destacat en el curs de
l’activitat de la SEBAP.  Sempre tenint present aques-
ta voluntat de participar en la vida col·lectiva del nos-
tre país i en la definició dels seus reptes, la Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País  anualment
analitza l’estat del país i la seva evolució en aquells
aspectes més importants. L’Informe Anual és un posi-
cionament davant aquelles qüestions essencials per a
l’esdevenir del país, ressaltant les qüestions positives
que s’han dut a terme durant el curs i apuntant al
reforçament d’aquelles qüestions que convé que no
deixem de banda i que cal seguir treballant amb espe-
cial èmfasi.

L’Informe anual del 2010, sota el títol Un escenari
de canvi: més Europa, aprofundeix en la necessitat
d’enfortir el projecte europeu des de Catalunya per
tal de fer front políticament a la crisi econòmica que
vivim actualment. Només des d’Europa podrem tro-
bar el camí correcte de sortida de la crisi i preparar-
nos convenientment per al futur. Adherint-nos als
reptes de la Unió Europea, fent confiança en les
seves polítiques, essent propositius en el desplega-
ment d’aquestes i, en definitiva, identificant el nostre
projecte nacional amb el projecte europeu és la

millor manera d’enfortir el projecte català davant la
crisi. En definitiva, es tracta de ser fidels a la vocació
europeïsta que sempre ha caracteritzat Catalunya i
que ha liderat en el conjunt de l’Estat, especialment
en el context actual quan els lideratges positius es
fan més necessaris que mai.

3.4. Conferències del Cercle Financer

El Cercle Financer de la Caixa, comissió específica
de la SEBAP, segueix portant a terme les seves habi-
tuals activitats de tribuna qualificada del país per a
tot tipus d’actes i conferències. 

Aquest és el recull de les seves conferències organit-
zades durant l’any 2010:

· Euskadi solidaria, sostenible y competitiva, a càrrec
de l’Honorable Sr. Patxi López, Lehendakari del
Govern Basc .

· Los retos de España y Europa en la postcrisis: claves
económicas para la competitividad, a càrrec de
l’Excm. Sr. Pedro Solbes, President de FRIDE.

· De l’excepcionalitat a la normalitat: Andorra en
positiu, a càrrec del Molt Il·ltre. Sr. Jaume Bartomeu,
Cap de Govern d’Andorra.

· Conferència de la Molt Il·ltre Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, Presidenta de la República
Argentina.



· La Barcelona que volem: lideratge, il·lusió i noves pro-
postes de futur, a càrrec de l’Hble. Sr. Xavier Trias, Pre-
sident del Grup Municipal de CiU, Ajuntament de
Barcelona.

· Barcelona, garantia de present, oportunitats de futur,
a càrrec de l’Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, Alcalde
de Barcelona.

· Aixecar l’economia catalana, la primera prioritat, a
càrrec de l’Hble. Sr. Artur Mas, President de CiU.

3.5. Presentació de l’estudi Consideracions
sobre l’educació a Catalunya i les TIC

La Comissió Societat de la Informació de la SEBAP ha
considerat que una bona aportació al pensament
generat des de la societat civil catalana podria ser ela-
borar un seguit de reflexions sobre aspectes rellevants
de les TIC i el seu impacte econòmic i social. Quasi
totes les anàlisis sectorials coincideixen en destacar
que la consolidació d’un sector empresarial TIC a
Catalunya passa per saber aprofitar els apalanca-
ments amb d’altres sectors rellevants: l’educatiu, el
sanitari, el turisme, la justícia o l’entertainment, poden
ser una bona selecció. Apalancaments que volen dir
saber aprofitar la necessària introducció de les TIC
als diferents sectors per a generar, consolidar i impul-
sar una indústria nacional sòlida i competitiva, amb
capacitat per a sortir a l’exterior. 

Per aquest motiu la Comissió Societat de la
Informació ha impulsat una primera reflexió sobre

les TIC i Educació, atesa la seva transcendència,
volum i impacte en el sistema educatiu. L’estudi ha
comptat amb el suport de l’empresa pública 22@
Barcelona, la Fundació Observatori per a la Societat
de la Informació de Catalunya, i la Conselleria
d’Educació. Per a aquesta reflexió s’ha comptat amb
experts molt rellevants dels diferents àmbits de les
TIC i de l’educació, que han acceptat aportar les
seves consideracions. El resultat és el text que s’ha
editat i es va presentar en un acte amb la presència
de l’Honorable Conseller d’Educació, el Sr. Ernest
Maragall, i el Secretari de Telecomunicacions, el Sr.
Jordi Bosch.

Amb aquesta edició, la intenció és que aquest docu-
ment sigui un element que ajudi els sectors impli-
cats i les persones decisòries, tant de l’àmbit públic
com privat, a prendre les mesures adequades per a
convertir la fita de la plena “digitalització” del nostre
sistema educatiu en una oportunitat per a la seva
millora, i per a la generació d’una indústria de con-
tinguts i d’eines educatives a casa nostra, forta,
ampla i amb potencialitat per a l’expansió més enllà
de la nostra terra.

3.6. Constitució de dues noves comisions: Salut
i Economia i Barcelona Tribuna

L’any 2010 ha comportat la creació de dues noves
comissions de treball en el si de la SEBAP. Per un
cantó, la nova comissió Salut i Economia, presidida
pel Dr. Antoni Bayés de Luna, neix amb la voluntat
de tractar aquells aspectes relacionats amb la gestió



sanitària i la dimensió econòmica de la salut. Així
mateix, vol ser un espai de reflexió que agrupi els
professionals i responsables d’aquest àmbit.

Per altra banda, la SEBAP compta amb una nova
incorporació a les seves comissions. Es tracta de
Barcelona Tribuna, que assumeix la funció d’organit-
zar conferències i debats en el format de dinars-
col·loqui seguint els paràmetres que fins ara havien
orientat les actuacions de Tribuna Barcelona. Aquesta
nova comissió és fruit de l’acord entre la SEBAP,
l’Associació Espanyola de Directius (AED), el Grup
Godó i Barcelona Tribuna (antiga Tribuna Barcelona).
D’aquesta manera, la SEBAP ha incorporat una nova
comissió amb la voluntat de ser el principal focus de
referència de la ciutat, on hi està previst que hi desfi-
lin les personalitats més rellevants de la vida política,
econòmica, social i cultural del moment.

3.7. Relacions amb altres entitats

. Catalan Observatory de la London School of
Economics
Sota la tutela de la London School of Economics and
Political Science l’any 2009 es va constituir el projec-
te “Catalan Observatory”. L’observatori, dirigit pel
distingit Professor Paul Preston i el Dr. Joan Costa
Font, té per missió promoure la recerca, l’intercanvi
intel·lectual i la cooperació en diversos aspectes
relacionats amb Catalunya i el Regne Unit. La
Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País
forma part del grup d’entitats que van donar suport
a la seva creació i hi col·laboren anualment conjun-

tament amb la Generalitat de Catalunya, Mediapro-
ducción SL, Abertis Infraestructuras SA, Foment del
Treball Nacional, la Mancomunitat de Municipis de
Barcelona, i l'Obra Social de La Caixa.

. Convenis amb la London School of Economics and
Political Science i la Barcelona Graduate School of
Economics
Seguint la línia iniciada l’any 2009, la SEBAP ha
renovat el conveni amb aquestes dues institucions
escolars de formació de grau superior de contrasta-
da rellevància i significativa referència a nivell
internacional. Aquests convenis permetran que a la
convocatòria de premis del 2010 per a l’any 2011 hi
hagin incorporats quatre ajuts de beca per a cursar
estudis formatius en aquests respectius centres, dos
a cada escola respectivament.

. Relació amb l’Associació de Becaris de La Caixa
L’any 2010 ha estat el punt d’inici de les relacions
entre la SEBAP i l’Associació de Becaris de La Caixa.
L’Associació de Becaris de “la Caixa”, que actual-
ment compta amb quasi 3.000 membres, agrupa a
persones que han rebut una beca de “la Caixa” per
finançar estudis de postgrau en universitats nacio-
nals i internacionals. La intenció de la relació entre
les dues entitats és aprofitar el potencial d’ambdues
per a la canalització de nous projectes futurs de gran
interès. 



La seu social de la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País està situada al
carrer Basea número 8, 1a planta.

L’horari d’oficina és de dilluns a dijous de 9:30h a
14 i de 16h a 20h, i els divendres de 9:30h a 14
hores.

Telèfon centraleta: 93 319 28 54
Fax: 93 319 04 76

Adreça electrònica general: info@sebap.com
Lloc web: www.sebap.com
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