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1. 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. 



President: 
Miquel Roca i Junyent

Vicepresident primer: 
Javier de Godó, Comte de Godó 
Vicepresident segon: 
Vicenç Oller i Compañ

Secretari: 
Antonio Muntañola i Castelló
Comptador: 
Joaquim Calvo i Jaques
Vicesecretari: 
Lourdes Amigó de Bonet Ibañes

Vocals: 
Jaume Giró i Ribas 
Josep Caminal i Badia 
Carles Duarte i Montserrat 
Martí Parellada i Sabata 
Macià Alavedra i Moner 
Joan Majó i Cruzate
Josep Maria Vilà i Solanes

Director: 
Guifré Lloses i Fontich

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 de Cultura: 
Jordi Cabré i Trias

Comissió d’Economia: 
Martí Parellada i Sabata

Comissió d’Ensenyament: 
Xavier Melgarejo i Draper

Comissió de Recerca: 
Joan J. Guinovart

Comissió de Tecnologia i Societat de la Informació:
Josep M. Piqué

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

Salut i Economia: 
Antoni Bayés de Luna

Comissió Glocal:
Javier Zamora López

Cercle Financer: 
Isidre Fainé i Casas

Barcelona Tribuna: 
Jaume Giró i Ribas



Comissió Cercle per al Coneixement: 
Josep Maria Vilà i Solanes

2. Recull d’activitats de l’any

2.1. 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

· “Respostes a la crisi des dels equipaments culturals
públics”, amb la participació de Joan Abellà, gerent
del MACBA; Valentí Oviedo, gerent del teatre
Kursaal de Manresa i Pep Tugues, director del
Teatre-Auditori de Sant Cugat.



Comissió d’Economia

· “Desafios del sistema financiero ante la sociedad”,
amb el professor Santiago Carbó, Catedràtic
d’Anàlisi Econòmic de la Universitat de Granada i
professor d’Economia i Finances de la Universitat de
Bangor.

· “Anàlisi dels efectes de la descentralització: el cas de
la descentralització educativa als països de la OCDE”,
amb Paula Salinas, guanyadora del premi Alexandre
Pedrós d’Economia Pública i doctoranda a la Univer-
sitat de Barcelona.

· “La reforma de la universitat. Un impuls a la competi-
tivitat de l’economia espanyola”, acte de presentació del
Policy Brief núm. 4 del grup EuropeG i que va comptar
amb la intervenció del Sr. Antoni Castellà, secretari
d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i

Coneixement de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Jau-
me Casals, rector de la UPF i el Sr. Lluís Torner, direc-
tor de l’Institut de Ciències Fotòniques.

· “Pressupostos prorrogats de la Generalitat: causes i
efectes”, debat amb la participació de l’Il·lustre Sr. Martí
Carnicer, Alcalde de El Vendrell, i el Sr. Albert Carreras,
secretari general del Departament d’Economia de la
Generalitat.

Comissió d’Esport i Olimpisme

· “Esport i Acció Social”, amb les intervencions de la Dra.
Lola Bou, Vicepresidenta del Futbol Club Barcelona; la
Sra. Elena Rodriguez Soriano, Responsable d’Es-
deveniments Esportius i Captació de Fons de la
Fundació Intermón Oxfam i Mn. Salvador Bacardit,
Delegat Episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona.

· “Els mundials de natació i el lideratge de Barcelona
entre les ciutats referents de l’esport internacional”,
conferència a càrrec de la Ilma. Sra. Maite Fandos,
Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

Comissió Glocal

· “A terra les muralles! La segona expansió de
Barcelona a l’Era Digital”, amb les intervencions del Sr.
Lluís Permanyer, periodista i assagista; el Sr. Agustí
Cordón, director general de la Fira de Barcelona i el
Sr. Javier Zamora, president de la comissió GLOCAL.



Comissió de Recerca

· “Els beneficis de la recerca biomèdica”, amb la parti-
cipació del Sr. Antoni Esteve, president de la Fundació
catalana de Recerca i el Sr. Jaume Bosch, Catedràtic de
Medicina a la UB i consultor senior de l’Hospital Clínic
(acte organitzat conjuntament amb la Comissió de
Salut i Economia).

Comissió de Salut i economia

· “S’està configurant un nou model sanitari o seguim
improvitzant?”, debat  amb la participació del Sr.
Josep Brugada, director mèdic de l’Hospital Clínic de
Barcelona; el Sr. Pere Ibern, professor de la Barcelona
Graduate School of Economics; la Sra. Laura Pellisé,
directora del Centre de Recerca en Economia i Salut i
el Sr. Vicente Ortun, degà de la Facultat de Ciències
Econòmiques de la UPF.

Comissió de Tecnologia i Societat de la informació

· “Posicionament dels Parcs Científics i Tecnològics al
RIS3”, e càrrec del Sr. Francesc Solé Parellada,
President del Parc de Recerca imInnovació, Parc
UPC;  el Sr. Joan Bellavista, gerent de la Xarxa de
Parcs Científics i tecnològics de Catalunya i past-pre-
sident de la International Association of Science Parks
(IASP)i el Sr. Xavier Ferràs, Director de la Unitat
d’Innovació Empresarial d’ACC10.

2.2. Activitats del Cercle per al Coneixement

El Cercle per al Coneixement, entitat integrada en el
si de la SEBAP durant aquest 2013, realitza diversos
formats d’actes que es concreten en les visites a
diversos centres d’organitzacions o empreses punte-
res; els Vespres, sopars de tertùlia de format reduït i
els Breakfasts, esmorzars tècnics de presentacions
d’experiències amb responsables d’empresa o enti-
tats de referència en nous models de producció amb
un alt contingut tecnològic. Aquí teniu un detall de
les activitats realitzades aquest any:

· III Nit del Cercle, un punt de trobada anual del
món empresarial català que pretén reconèixer l’es-
forç de la indústria del nostre país a l’hora d’impul-
sar Catalunya cap a posicions d’excel·lència i compe-
titivitat a través del lliurament del Premi Nit del
Cercle. Aquest any el premi s’ha concedit a l’empre-
sa Esteve.

· Cicle “E-health i els reptes de futur a Catalunya”,
Breakfast amb la Sra. M. Àngels Costa, responsable de
projectes hospitalaris a Novartis; la Sra. Sònia
Cañizares, gerent d’INDRA; el Sr. José Jerónimo
Navas, gerent de l’Hospital Vall d’Hebron i el Sr. jaume
Raventós, director d’E-health de Telefònica de Espanya.

Dins les activitats dels Vespres:

· “El model català de transferència del coneixe-
ment”, amb el Sr. Francesc Solé Parellada, catedrà-



tic d’Organització d’empreses de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC). 

· Vespre amb el Sr. Xavier Vives, professor
d’Economia i Finances de l’IESE i membre del
CAREC.

· “La metròpoli de Barcelona i la sortida industrial de la
crisi”, amb el Sr. Joan Trullén, vicepresident de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i director acadèmic de
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona.

· “Què vol dir crèixer, ara i aquí?”, amb el Sr. Ramon
Folch, doctor en biologia i socioecòleg, fundador ipresi-
dent de l’Estudi Ramon Folch i Associats. 

· Vespre amb el Sr. Xavier Melgarejo, doctor en peda-
gogia i autor del llibre “Gracias, Finlandia”.

· “La creació d’una Agència tributàeia Catalana”, amb el
Sr. Heribert Padrol, advocat i polític català, i membre
del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el
Creixement (CAREC).

Dins del cicle de visites:

· Visita a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August
Pi i Sunyer (IDIBAPS), centre de Recerca pioner vincu-
lat a l’Hospital Clínic de Barceloan, la Universitat de
Barcelona i el Consell Superior d’Investigacions
Científiques (IIBB-CSIC).

· Visita a la fàbrica de l’Audi Q3

· Visita al Centre de Regulació Genòmica (CRG).

2.3. Barcelona Tribuna

Des de l’any 2011, la SEBAP també organitza els
dinars-conferències de Barcelona Tribuna, un fòrum
d'opinió i debat plural i internacional que es reuneix
periòdicament durant un dinar-conferència-
col·loqui amb destacades personalitats del món eco-
nòmic, social, cultural i científic.

Barcelona Tribuna és una iniciativa de la Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP)
que recull el llegat dels actes abans organitzats per
l’associació Tribuna Barcelona. L’organització de
tots els actes va a càrrec de la SEBAP, tot i que
aquesta compta amb la col·laboració de l’Asociación
Española de Directivos (AED) i el Grupo Godó-La
Vanguardia.

Les sessions de Barcelona Tribuna estan obertes al
públic en general, tot i que destaca una elevada pre-
sència de càrrecs institucionals, empresarials i repre-
sentants de la societat civil barcelonina i catalana.

Els dinars-conferències que s’han dut a terme
durant el 2013 són els següents:



2.4. 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 2013 va ser la Sra. Mònica Terribas, periodis-
ta, consellera delegada i editora del diari Ara, sota el
títol “El paper de la societat civil en una societat en
crisi”. 

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

La nova convocatòria de Premis de la SEBAP consta
de les seguents modalitats:

Premis Carles i Enric de Godó Muntañola

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

· “El futur de la nutrició: estratègia empresarial per a
una sanitat sostenible”, a càrrec del Sr. Lluís Cantarell,
president i conseller delegat de Nestlé Health Science,
vicepresident executiu de Nestlé i responsable de
Nestlé Nutrition.

· “El moment econòmic, dues visions”, a càrrec de
l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

· Dinar-conferència amb l’Excm. Sr. Alberto Núñez
Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia.

· “Itàlia després de les eleccions”, amb el Sr.
Ferruccio de Bortoli, director del Corriere della Sera.

· “La arenas movedizas del Oriente Medio”, amb el Sr.
Shlomo Ben Ami, vicepresident del Centro Interna-
cional Toledo por la paz i exministre d’Afers Exteriors
d’Israel.

· Dinar amb el Sr. Sandro Rosell, president del Futbol
Club Barcelona.

· “El futbol professional en temps de crisi. Propostes i
visió de l’Espanyol”, amb el Sr. Joan Collet, President
del RCD Espanyol de Barcelona.

· “Aena ante el reto de su futuro”, amb el Sr. José
Manuel Vargas, president d’Aena.

· “Reformes estructurals: què necessita Catalunya?”, amb
l’Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.



· Laura Redondo López, Universitat de Barcelona

2on. Premi de 2.000 euros a un estudiant de forma-
ció professional de Tècnica Superior Professional de
Mecànica.

· Artur Valera Forcadell, Escola Taller Salesians de
Sarrià

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.

· Escola Jesuites de Poble Sec de Barcelona
· IES Cap Norfeu de Roses

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.

· Càritas Diocesana de Barcelona

Fundació Barcelonesa d’Amics del País (D. Gu-
bau 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-

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.

· Jordi Rosell, pel treball “Ciutat, creixement econòmic
i eficiència dels serveis públics: anàlisi del model de ges-
tió del servei d’autobusos de l’Àrea metropolitana de
Barcelona”.

· Javier Asensio, pel treball “Anàlisi econòmica del
comerç minorista a la ciutat de Barcelona. Determinació
de preus, canvis en la regulació i impacte dels grans
establiments sobre el teixit comercial”.

· Sergi Martínez Rigol, pel treball “Dinàmiques de con-
sum i del comerç a la regió metropolitana de Barcelona.
De la crisi conjuntural a la reestructuració”.

· Jorge Luis Salcedo Maldonado, pel treball “L’ús de
Twitter en la construcció d’una agenda mediàtica més
plural a Catalunya”.

Fundació Pelfort i Xinxó

1er. Convocatòria d’ajuts per a cursar estudis de
post-grau a Catalunya i Europa. En concret es con-
voquen:

· Un ajut econòmic per a cursar estudis a la London
School of Economics a Enrique Jorge Sotelo, estu-
diant del Master en història Econòmica.

Programa
del Concurs
de Premis

2014
Amb el suport de

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

Carles i Enric
de Godó Muntañola

Fundació la Caixa

Premi Llegat Valdejuli

Premi de 20.000 euros en distinció a l’entitat no
lucrativa que més s’hagi destacat en l’atenció a
les persones més necessitades, sobretot en el
camp de l’assistència familiar.

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 forma-
ció professional Tècnica Superior Professional
de Mecànica.

1. 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)

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

L’aportació econòmica d’aquesta convocatòria consistirà en
l’esponsorització de la matrícula i l’ajut per cobrir les men-
sualitats durant el curs acadèmic.
(per a informació de la sol·licitud i bases contacteu directa-
ment amb el servei de suport econòmic i financer de les res-
pectives escoles universitàries o a la seva pàgina web, o con-
tacteu amb la SEBAP)

Dos premis de 4.500 euros cadascun al reconei-
xement de projectes educatius escolars en barris
i poblacions amb un elevat risc d’exclusió social.
(Vegeu les bases al targetó adjunt)

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

4. Premi de 1.800 euros a la persona que demos-
tri especial dedicació a l’ofici de pescador.
(Vegeu les bases al targetó adjunt)

Fundació Barcelonesa 
d’Amics del País  D. Gubau i
Rosell Mañé i Pelfort i Xinxó



· Un ajut econòmic per a cursar estudis a la Graduate
School of Economics a David Puig, en la modalitat de
MSc en Economia.

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

· Obertament, Associació Catalana de Lluita contra
l’Estigma en Salut Mental.

A més a més, enguany s’ha convocat per tercera
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 reconei-
xement al millor treball presentat a la Trobada
Anual d’Economia Pública que s’organitza any rera
any i acull una representació important dels profes-
sionals i acadèmics de l’economia del sector públic a
l’Estat. En el cas de l’any 2013, el premi va ser con-
cedit al treball:

· “Key questions to ensure the success of education des-
centralization” de Paula Salinas Peña, Universitat
de Barcelona.



2.5. 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 2013, sota el títol “2013: un any
de transicions”, fa una repassada als diferents esde-
veniments ocorregut aquest any amb l’objectiu d’a-
nalitzar-los globalment i entendre quins són els pro-
cessos i les tendències en les que el món està
immers tot assumint que els principals esdeveni-
ments ocorregut no són definitius en absolut sinó
que, més aviat, ens trobem immersos en una transi-
ció global de resolució incerta encara.

En primer lloc, en el pla internacional ens han deixat
referents de la diplomàcia internacional de primer
ordre com Nelson Mandela. Mandela, tota una icona
política i social, ens deixa dues lliçons: la capacitat
d’estar per sobre de les fractures i del ressentiments a
l’hora d’avançar i construir la reconciliació; i la inuti-

litat del victimisme: el que compta és el que nosaltres
fem, no el que els altres ens facin a nosaltres.

També en el pla internacional, el 2013 ha estat també
l’any de la ressaca de les primaveres àrabs. Les aspi-
racions de llibertat expressades en les places públi-
ques que varen tombar els règims a Egipte i Tunísia,
i es varen estendre per la regió, han xocat amb la
força dels moviments islamistes i amb el retorn dels
militars. La lliçó és clara: els islamistes tenen gran
implantació real, i difícilment serà possible una esta-
bilitat democràtica si aquests moviments no accepten
unes regles del joc compartides. Tanmateix, el mis-
satge de la plaça Tahir segueix present.

Similar situació és la que es viu a Síria, on el conflic-
te va camí de perllongar-se en el temps i l’ús d’armes
químiques ha sigut el detonant definitiu per posar en
tensió i mostrar les contradiccions dels diferents
agents internacionals a l’hora d’intervenir-hi. 

El cas de les escoltes il·legals dels Estats Units a
Europa torna a posar sobre la taula l’etern debat sobre
seguretat i llibertats. En la mida en que les noves tec-
nologies traspassen totes les barreres, és el territori,
fins ara sagrat, de la intimitat el que està en joc.

Per tant, en el pla internacional, l’any 2013 ens deixa
tres missatges que són senyals del futur que ve: el pas
d’un món unipolar a un món multipolar; la dificultat
d’alguns països àrabs per avançar en el procés de
reforma i democratització; i les contradiccions entre
cultura democràtica i societat vigilada.



A tot això, Europa viu en la malenconia de prendre
consciència que està deixant de ser, irremeiable-
ment, el centre del món. La sortida tècnica de la
recessió i el retorn al creixement dels principals paï-
sos europeus agreuja la sensació de desconcert per
la dificultat que suposa definir un camí compartit
pels propers anys. L’habilitat del Banc Central
Europeu ha evitat l’agreujament de la crisi finance-
ra i del rescat. Però les ombres segueixen pesant
sobre part del sistema financer, per les dificultats
perquè el crèdit torni a fluir i l’economia productiva
trobi recolzament. I, mentrestant, les eleccions ale-
manyes han servit de coartada per seguir les inèr-
cies de les polítiques d’austeritat i evitar els debats
conflictius. Alemanya seguirà governant Europa
amb una política que no és europea sinó alemanya.

A Espanya, la resistència del Govern ha permès evitar
la intervenció total, malgrat que l’economia segueix
vigilada des de Brussel·les, que ja està exigint noves
reformes per l’any vinent. Aquest respir, més psicolò-
gic que real, incideix decisivament sobre els compor-
taments econòmics. Però és difícil que el missatge
qualli amb les taxes d’atur existents i amb la caiguda
salarial. 

La ciutadania viu en gran desconfiança cap a la polí-
tica, com s’expressa a totes les enquestes. La crisi
econòmica ha coincidit amb la percepció d’esgota-
ment polític després de la transició. Han passat 35
anys. Globalment es pot parlar d’èxit. Per primera
vegada a la història s’ha estabilitzat la democràcia
en aquest país. Però els temps han canviat i la
Constitució, en lloc d’obrir-se s’ha tancat, per les

interpretacions que n’han fet, tan els governants com
el Tribunal Constitucional, i així els mecanismes
grinyolen. Per això, aquest any la reforma de la
Constitució ha estat present en el debat polític de
manera reiterada. Podria semblar que el detonant
d’aquest debat ha estat l’anomenat procés sobiranis-
ta català. Però no és només així. Les raons que fan
aconsellable una renovació a fons, una reforma real
vénen de lluny. La sensació de que hi ha averies a
tots els nivells institucionals s’ha agreujat amb la
dificultat d’assumir responsabilitats per part dels
dirigents polítics; en el paper secundari del
Parlament, en l’ajornament permanent de les refor-
mes del poder judicial; en els conflictes de compe-
tències entre Estat i comunitats autònomes; en els
intents del Govern de reduir el poder polític autonò-
mic; i en l’estancament dels partits polítics. El “No
ens representen” dels moviments socials, mereixe-
ria un punt de consideració.

Tot plegat podria ser el motiu per intentar recuperar
l’esperit constituent i reobrir així, sobre bases noves,
una etapa de futur. Però quan les demandes democrà-
tiques de la ciutadania que vénen de Catalunya o que
s’expressen a través de moviments socials, no se’ls
dóna ni tan sols el reconeixement de la interlocució,
les expectatives d’una reforma de les institucions i de
les pràctiques democràtiques són molt limitades.

I finalment Catalunya. Catalunya viu sota l’eferves-
cència del moviment iniciat l’11 de Setembre del
2012. Un moviment que va més enllà dels partits
polítics i que ha servit perquè els que menystenien la
seva importància, els que pensaven que era una



foguerada que s’apagaria, prenguin consciència de
que hi ha una qüestió real. Aquest procés transcorre,
ple d’incerteses, en el marc d’una situació econòmi-
ca que ha deixat a la Generalitat sense capacitat de
finançament extern, que ha comportat unes políti-
ques d’austeritat amb conseqüències directes pel
benestar dels ciutadans, i que ha tingut en el comerç
exterior l’única senyal realment positiva aquests
anys, al temps que la restricció del crèdit ha afectat
a moltes petites i mitjanes empreses catalanes.

Hi ha una sensació de que la crisi es fa molt llarga, i
la gent comença a pensar quan i com ens en sorti-
rem. Hi ha molta gent que ha vist la seva economia
tocada, i les repercussions socials també es veuen
arreu. Hi ha una preocupació creixent per l’horitzó
incert que tenen les generacions més joves i per la
sostenibilitat dels models de benestar coneguts.  En
aquest context, Catalunya té algunes qüestions bàsi-
ques que ha d'afrontar i que, perquè no admeten
ajornaments, no haurien de quedar en segon pla
ocultes per la força del debat sobiranista, ja que són
capitals per el futur del país. Entre aquestes desta-
quen especialment la qüestió de l’ensenyament, l’e-
conomia productiva, l’excel·lència sanitària o la
qüestió del treball. 
No podem perdre de vista aquestes i altres qüestions
sigui quin sigui el desenllaç del procés sobiranista.
Aquest entra en una fase que requereix lideratge
polític, màxima tenacitat i constància en la negocia-
ció, i construcció d’amplis consensos per evitar qual-
sevol fractura en el país. La proverbial incapacitat
per entendre què vol dir un estat plurinacional i que
el problema que Catalunya planteja no és econòmic,

ni ideològic, sinó principalment de reconeixement,
dificulta les possibilitats d’acord. Però prudència,
grandesa, respecte, tenacitat i sentit de l’oportunitat
és el que ens hem d’exigir a nosaltres mateixos i als
altres, perquè tot pugui transcórrer de manera civi-
litzada i democràtica.

2.6. Conferències del Cercle Financer

El Cercle Financer de la Caixa, comissió específica de
la SEBAP, segueix portant a terme les seves habituals
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 2013:

· “ Fortalezas y debilidades para salir de la crisis”, a
càrrec del Sr. Guillermo de la Dehesa, President del
Center for Economic Policy Research.

·“Hacia una unión bancaria”, a càrrec del Sr.
Joaquín Almunia, Vice-president de la comissió
Europea, responsable de Competència.

· “El euro en su encrucijada”, a càrrec del Sr. José
Manuel González-Páramo, Profesor IESE y Presidente
de European DataWarehouse GmbH.



· “Ajustes y reformas: el factor de sostenibilidad del siste-
ma público de pensiones”, a càrrec del Sr. Víctor Pérez
Díaz, President d’Analistas Socio-Políticos, Gabinete de
Estudios.

· “La Economía y el sistema financiero: mal en transi-
ción”, a càrrec del Sr. José Viñals, Consejero Financiero
y Director de Asuntos Monetarios y Mercados de
Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

· “La OCDE, de embrión de la integración europea a
referente de buenas prácticas en tiempos de globaliza-
ción”, a càrrec del Sr. Ricardo Díez Hochleitner,
Ambaixador Representant Permanent d’Espanya
davant l’Organització per a la Cooperació i Desenvo-
lupament Econòmic (OCDE).

· “Europa, un futuro mejor”, a càrrec del Sr. Peter
Loescher, President del Patronat de la Fundació
Siemens.

2.7. 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
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 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
creació 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 inter-
nacional. Aquests convenis permetran que a la con-
vocatòria de premis del 2013 per a l’any 2014 hi
hagin incorporats dos ajuts de beca per a cursar
estudis formatius en aquests respectius centres, un a
cada escola respectivament.



.Conveni de col·laboració amb La Vanguardia 

L’any 2013 la SEBAP i el diari La Vanguardia han
arribat a un acord de col·laboració per tal de donar
una major difusió als actes que organitza la SEBAP,
en especial els Debats. Aquest acord implicarà una
major publicitat dels actes al diari alhora que la
SEBAP facilitarà la presència d’aquesta mitjà en els
actes organitzats i en les seves comunicacions.  



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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