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1. Presentació 

De nou teniu a les vostres mans la memòria d’activi-
tats de la SEBAP corresponent a l’any 2011. Ha estat
un any intens, de molta activitat i debat. Als ja tradi-
cionals debats de les diferents comissions de la
SEBAP, hi hem sumat les activitats de dues noves
comissions que van unir-se al nostre projecte l’any
passat i aquest mateix any respectivament: Barcelona
Tribuna i Glocal. Ambdues són comissions fruit d’un
treball amb altres entitats. Glocal sorgeix d’una ini-
ciativa conjunta amb l’Associació de Becaris de La
Caixa, i Barcelona Tribuna és un nou projecte que
continua amb el llegat de la ja existent Tribuna
Barcelona, aquest cop juntament amb l’Associació
Espanyola de Directius (AED) i el Grup Godó. Així,
doncs, podem dir que la nostra visibilitat cada cop és
més notable, la nostra presència és forta i que el tre-
ball en xarxa aporta resultats.

Aquest element és especialment important. Des de la
SEBAP sempre hem defensat que el país ha de comp-
tar amb entitats que siguin fortes i cohesionin.
Entitats transversals però prou representatives que
emetin discursos clars i potents, que vehiculin el sen-
tir de molta gent i que el seu posicionament sigui molt
tingut en compte. Doncs bé, humilment creiem que la
SEBAP està assumint aquest rol. Sempre fidel a la
seva finalitat fundacional però adaptada al seu temps,
quasi bé 200 anys després de la seva fundació la
SEBAP continua sent un agent molt important en la
construcció d’aquest país i al servei de la seva gent.



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 nos-
tra societat, col·laborar a fer possible la consecució
de nous escenaris desitjats. La voluntat de la SEBAP
és també reforçar el paper de la societat civil inte-
grant iniciatives i teixint una xarxa de complicitats.

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. 

Potser no som generadors de grans iniciatives com a
quan a finals del segle XIX vam promoure l’enderro-
cament de les velles muralles del centre de la ciutat
per tal d’higienitzar-la i esponjar el seu futur creixe-
ment, però continuem sent una veu pròpia amb opi-
nió molt qualificada i valorada.

Precisament, enguany també hem acabat l’edició d’un
document que recull tota la història de la nostra enti-
tat. Una història que relata la continuïtat d’un mateix
projecte durant quasi bé dos segles i on la contribució
a la societat catalana ha estat innegable. Ens sentim
orgullosos d’aquests anys de relat constant i hereus
d’un llegat molt important. Aquesta responsabilitat és
la que ens fa continuar il·lusionadament amb la tasca.

Tan sols desitgem que conjuntament seguim fent
feina, allargant la història de la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País, omplint-la de contingut,
dignificant-la i així contribuir a la nostra societat.

Miquel Roca i Junyent
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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 de Recerca: 
Joan J. Guinovart

Comissió de Societat de la Informació: 
Jordi Alvinyà i Rovira

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

Cercle Financer: 
Isidre Fainé i Casas

Salut i Economia: 
Antoni Bayés de Luna

Barcelona Tribuna: 
Jaume Giró i Ribas



Comissió Glocal:
Joan Roca i Sagarra

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 Universi-
tat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Cata-
lunya 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 la SEBAP és
una entitat de servei al progrés del país i de la ciutat
que, mitjançant el debat i la interlocució amb dife-
rents agents de la nostra societat, col·labora a la defi-
nició 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

· La Barcelona literària, amb la presència del Sr. Sam
Abrams (poeta, traductor i crític) i les Sres. Vinyet
Panyella (escriptora) i Carme Riera (escriptora).



· L’activació sensible, amb la intervenció del Sr. Fèlix
Riera, Director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals.

· Els museus davant dels reptes d’una societat en crisi,
amb el Sr. Pepe Serra, Director del Museu Picasso, i
el Sr. Dani Freixes, arquitecte i museògraf.

· Una cultura per a una capital, amb l’Il·lustríssim Sr.
Jaume Ciurana, Regidor de Cultura, Coneixement,
Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Comissió d’Economia

· Crisis de la eurozona. Desenlaces posibles, amb el Sr.
Emilio Ontiveros, President de Analistas Financieros
Internacionales, S.A.

Comissió d’Ensenyament

· Les polítiques contra el fracàs escolar, amb la inter-
venció de l’Honorable Sra. Irene Rigau, Consellera
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Comissió de Recerca

· La recerca, un valor en temps de crisi, amb el Sr.
Antoni Castellà, Secretari d’Universitats i Recerca del
Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya; i el Sr. Lluís Torner,

President de l’Associació Catalana d’Entitats de
Recerca.

· Ciència i societat, amb el Sr. Josep Martorell, Direc-
tor General de Recerca del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya; el Sr.
Joan Massagué, Director adjunt de l’IRB Barcelona i
President del Programa de Biologia cel·lular i genètica
del Memorial Sloan Kettering Center de Nova York; i el
Sr. Jaume Lanaspa, Director General de l’Obra Social
i de la Fundació La Caixa.

· El finançament privat de la recerca, amb el Sr. Jordi
Camí, Director del Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona i de la Fundació Joan Maragall; el Sr. Josep Ll.
Sanfeliu, soci co-fundador de Ysios Capital Partners; i
el Sr. Antoni Esteve, President de Esteve. 

· European science policy: challenges and possible solu-
tions, amb el Sr. Lars Rask, Executive Director of the
Swedish Foundation for Strategic Research.

Comissió d’Esport i Olimpisme

· Esport i dret europeu: qüestions d’actualitat, amb el Sr.
Jean-Louis Dupont, advocat (Bufet Roca Junyent) i
lletrat dels casos Bosman, Meca-Medina i Charleroi,
entre d’altres.

· La mort sobtada a l’esport, amb el Dr. Antoni Bayés
de Luna, president de la comissió Salut i Economia; el
Dr. Josep Pujante, president de la comissió d’Esport i



Olimpisme; el Dr. Josep Burgada, cardiòleg i Director
Mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona; i el Dr. José
Luis Doreste, campió olímpic i Director mèdic
d’ICATME, I.U. Dexeus. 

· Incidència economicosocial del dopatge, amb el Sr.
Pere Sust, ex-Secretari general de l’esport i president
de l’Associació catalana de dirigents de l’esport; i el Sr.
Jordi Segura Noguera, Director del Laboratori anti-
dopatge de Catalunya.

Comissió Glocal

· Economia i felicitat, amb la Sra. Ada Ferrer i Car-
bonell, recercadora sènior de l’institut d’Anàlisi
Econòmica i la Barcelona Graduate School of
Economics; i el Sr. Eduard Vallory, Director General
de la Barcelona Graduate School of Economics.

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
voltant de diferents aspectes. Aquests debats han
estat:

· La política dels Estats Units després de les eleccions
legislatives, a càrrec de l’Honorable Sr. Greggory
Crouch, Cònsol General dels Estats Units d’Amèrica.

· Emprenedoria i lideratge: una nova visió de l’agri-
cultura, amb la intervenció de l’Honorable Sr. Josep
Maria Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi natural de la Generalitat
de Catalunya.

· Presentació del llibre Per una mort apropiada del
Dr. Marc Antoni Broggi. Amb les intervencions del
professor Rafael Argullol, Catedràtic d’Estètica i
Teoria de l’Art de la Universitat Pompeu Fabra; el Dr.
Jordi Trelis, cures pal·liatives i Director de l’Institut
Català d’Oncologia; i la Sra. Milagros Pérez Oliva,
periodista i defensora del lector del diari El País.

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
2011 va ser el Sr. Javier Solana, president d’ESADE
Center for Global Economy and Geopolitics, el qual
dissertà sobre el tema ¿El principio de la historia?.

A finals d’any s’ha presentat la convocatòria de pre-
mis per a l’any vinent, proposta treballada al llarg



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:
· Un ajut econòmic per a cursar estudis a la London
School of Economics.
· Un ajut econòmic 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 llibreter.

A més a més, enguany s’ha convocat per segona
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
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 any rera any 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

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.

Fundació La Caixa
Dos premis de 4.500 euros cadascun al reconeixe-
ment de projectes educatius escolars en barris i
poblacions amb un elevat risc d’exclusió social.

Premi Llegat Valdejuli
Premi de 20.000 euros en distinció a la entitat no lucra-
tiva que més s’hagi destacat en l’atenció a les persones
més necessitades, sobretot en el camp de l’assistència
familiar.

Fundació Barcelonesa d’Amics del País (D.
Gubau i Rosell Mañé)
Convocatòria de quatre premis per valor de 4.500
euros cadascun per a l’elaboració de treballs de recer-
ca en l’àmbit universitari relacionats amb el desenvo-



aquesta voluntat de participar en la vida col·lectiva
del nostre 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 posicionament 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 especial èmfasi. 

L’Informe anual del 2011, sota el títol Europa: del
desig a la necessitat, constata la profunda crisi econò-
mica i social a nivell mundial però que està tenint una
especial afectació a Europa. La crisi ha afectat també
Catalunya i això ha comportat fer un pla d’ajusta-
ments profunds que redueixin la despesa d’acord amb
les polítiques que es propugnen en el si de la Unió
Europea. Amb tot, malgrat la duresa d’aquestes políti-
ques, l’informe ressalta que la convergència amb els
postulats europeus pot generar problemes, però el
que és segur és que fora d‘Europa no trobarem les
solucions necessàries per sortir de la crisi. Tanmateix,
l’informe també ressalta el profund desajustament
entre l’Estat i Catalunya, especialment després de la
sentència del Tribunal Constitucional a l’Estatut català.

Tot plegat, ha generat un crisi de grans dimensions
polítiques a  diferents escales però que, precisament,
només amb una resposta política les solucions arri-
baran. En el cas de la crisi econòmica, aquesta s’ha
centrat especialment en dos elements: la impotència
dels governs per evitar el permanent setge dels ano-

menats mercats i la inestabilitat del sistema financer
que perjudica la recuperació de l’economia produc-
tiva. Aquest fet ha afectat de ple el procés de cons-
trucció europea i ha generat una crisi de la moneda
única. Per tant, una aposta per l’enfortiment
d’Europa és més necessari ara que mai. Una aposta
que se centri en l’enfortiment de les institucions
europees que han de guiar les mesures urgents i
necessàries per sortir de la crisi; i també una aposta
que encerti a combinar el necessari ajust pressupos-
tari amb l’estímul de la recuperació pel creixement. 

Tanmateix, la crisi ha afavorit la consolidació de
polítiques recentralitzadores a nivell estatal que
limiten la capacitat d’autogovern de Catalunya. Així,
la crisi ha posat de manifest de nou la insuficiència
del sistema de finançament de la Generalitat i la
incapacitat per atendre amb els recursos adequats
les necessitats dels ciutadans. Això ha posat la
necessitat de revisar novament un sistema de finan-
çament insuficient i injust. Un nou marc de pacte fis-
cal en la línia del concert econòmic és una reivindi-
cació plenament compartida per la societat catalana
i que la SEBAP també se la fa seva. Per sortir de la
crisi, una major capacitat d’autonomia financera
també és absolutament imprescindible.

En definitiva, Espanya no pot pretendre governar-se
al marge o contra Catalunya. I certes polítiques recen-
tralitzadores poden, legítimament, ser interpretades
en aquella direcció. I, alhora, Europa, la seva unió
econòmica i política, ha de ser defensada i reclamada
des de Catalunya. No hi ha cap altre sortida per a
nosaltres, tant des del punt de vista econòmic com



institucional. La unió política europea ja no és un pro-
blema, sinó que és una necessitat prioritària.

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 2011:

· Política industrial en un contexto de crisis, a càrrec
de l’Excm. Sr. Miguel Sebastián, Ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç.

· El papel de las Cámaras de Comercio en el siglo XXI,
a càrrec del Sr. Javier Gómez-Navarro, President del
Consell Superior de Cambres de Comerç.

· La permanente tarea de educarse: formación y emple-
abilidad, a càrrec de l’Excm. Sr. Ángel Gabilondo,
Ministre d’ Educació.

· Política económica para un crecimiento sostenible, a
càrrec de l’Excma. Sra. Elena Salgado, Vicepresi-
denta segona del Govern d’Espanya i Ministra
d’Economia i Hisenda.

· El Plan Quinquenal (2012-2017) de China y la econo-
mía española, a càrrec de l’Excm. Sr. Eugeni Bregolat,
Ambaixador d’Espanya a la Xina.

· La universitat que necessita un país fort, a càrrec de
l’Excm. Sr. Rolf Tarrach, Rector Magnífic de la
Universitat de Luxemburg.

3.5. Conferències de Barcelona Tribuna

L’any passat, la SEBAP va incorporar en les seves
comissions una nova comissió amb el nom de
“Barcelona Tribuna”. Aquesta assumeix la funció
d’organitzar conferències i debats en el format de
dinars-col·loqui seguint els paràmetres que fins ara
havien orientat les actuacions de Tribuna Barcelona,
i es fruit de l’acord entre la SEBAP, l’Associació
Espanyola de Directius (AED), el Grup Godó i l’asso-
ciació Tribuna Barcelona que ja van signar l’any 2010.
Les activitats organitzades per Barcelona Tribuna
l’any 2011 han estat les següents:

· Cent dies de nou Govern, a càrrec del Molt Hble. Sr.
Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya.

· Dinar-conferència-col·loqui amb l’Excm Sr. Alfredo
Pérez Rubalcaba, Vicepresident primer del Govern
espanyol i Ministre de l’Interior.

· Noves prioritats, noves maneres, a càrrec de l’Excm.
Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde de
Barcelona.



· Dinar-conferència-col·loqui amb l’Excm. Sr. Mariano
Rajoy, President del Partido Popular.

· Dinar-conferència-col·loqui amb l’Excm. Sr. Josep
Antoni Duran i Lleida, candidat de CiU a les elec-
cions generals de 2011.

· Importance of US Diplomacy to Economic Recovery
on Both Sides of the Atlantic, a càrrec de l’Honorable
Sr. Alan D. Solomont, Ambaixador dels Estats Units
d’Amèrica a Espanya i Andorra.

3.6. Constitució d’una nova comissió: Glocal

L’any 2010 la SEBAP va iniciar relacions amb
l’Associació de Becaris de La Caixa amb la intenció
per part de les dues entitats d’ aprofitar el potencial
d’ambdues per a la canalització de nous projectes
futurs de gran interès. Al llarg d’aquest 2011, aquells
contactes iniciats l’any anterior s’han materialitzat
en la creació d’una nova comissió de la SEBAP ano-
menada Glocal. Aquesta comissió, formada exclusi-
vament per membres l’Associació de Becaris de La
Caixa, té per intenció organitzar debats, conferèn-
cies i trobades de temàtica i variada però que aprofi-
ti l’expertesa i experiència internacional de mem-
bres de l’Associació de Becaris. D’aquí el seu nom,
una comissió que vol tractar temes amb afectació
global i local, però sobretot des del punt de vista d’a-
quells que han viscut el seu procés formatiu i profes-
sional a l’estranger.

3.7. Relacions amb altres entitats

. Suport a la creació del Catalan Observatory
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 dis-
tingit pel 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 rela-
cionats 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 crea-
ció i col·laboren anualment conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya Mediaproducción SL,
Abertis Infraestructuras SA, Foment del Treball Na-
cional, 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 2011 per a l’any 2012 hi
hagin incorporats dos ajuts de beca per a cursar
estudis formatius en aquests respectius centres, un a
cada escola.



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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