
   

 

ACORD MARC D’INTEGRACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CERCLE PER EL 
CONEXIEMENT i L’ASSOCIACIÓ PER L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT - 

BARCELONA BREAKFAST 

 

 

REUNITS 

 

Antoni Garrell, Antoni Farrés, i Rodolfo Fernández, en representació del Cercle per el 
Coneixement, i en Xavier Marcet, i en Ramon Palacio en representació del Barcelona 
Breakfast.  

 

Reconeixent-la la capacitat que tenen de representació de les seves respectives 
associacions segons mandats de les seves respectives juntes  

 

MANIFESTEN 

 

I.- Que el Cercle per el Coneixement i el Barcelona Breakfast són dues   
organitzacions de la societat civil catalana, independents i compromeses, que 
assumeixen plenament que la globalització econòmica facilitada per les TIC ha 
modificat completament els entorns de desenvolupament econòmic i el relatius a la 
comunicació personals i corporatius, obligant a les empreses a ajustar els seus 
processos i cadenes de valor, als governs a generar ecosistemes on l’arrelament de 
l’economia del coneixement sigui possible, i als ciutadans, en general, a afrontar els 
reptes de la societat del coneixement. Catalunya com a societat pròspera hauria 
d’estar plenament immersa en la societat i l’economia del coneixement com a 
garantia de preservació del seu progrés econòmic i social, conseqüentment hauria de 
fonamentar el seu desenvolupament en la generació, el processament i la transmissió 
del coneixement tot fent seus els reptes i els desafiaments propis de la Societat i 
l’economia del coneixement, endegant actuacions per fer possible tant la 
convergència Europea com els objectius establerts per la Unió Europea en Lisboa 
2000. 

 

II.- Que amb la finalitat de potenciar les organitzacions: l’Associació per l’Economia 
del Coneixement Barcelona Breakfast constituí en el seu si un grup de debat i 
col·laboració constituït per institucions i empreses vinculades a l’economia del 
coneixement. Així mateix  l’associació Cercle per el Coneixement creà al desembre de 
2003  la Fundació Cercle per al Coneixement, a la iniciativa  s'hi adheriren 5 associats 
els quals conjuntament al Cercle esdevingueren patrons fundadors de la Fundació.  
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III.- Que El Cercle per al Coneixement i el Barcelona Breakfast com organitzacions 
de la societat civil catalana, obertes, plurals i independents tenen per  missió 
col·laborar a situar Catalunya, en el context de l’Estat Espanyol, com una de les 
regions capdavanteres i de referència en l’economia del coneixement, de manera que 
creï valor econòmic i social i ajudi a millorar la competitivitat dels ciutadans. La seva 
àrea d’actuació territorial bàsica és Catalunya desplegant al llarg del territori nodes 
que facilitin la connexió amb les realitats existents més enllà de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, obrint-se a la resta de l’Estat i d’Europa ja sigui 
mitjançant aliances amb altres organitzacions similars o amb nodes propis. 

 

IV.- Que comparteixen que per accelerar el procés d’assumpció i afrontament dels 
reptes propis de la societat del coneixement: la formació de les persones; el impuls 
de la recerca i la innovació tot transformant el progrés científic en PIB; el 
desenvolupament de sector emergents, la internacionalització i el treball en xarxa; i 
la qualitat de vida i el benestar del ciutadans, cal actuar amb mes força, en qualitat 
de societat civil enfront de la societat en general, els medis de comunicació de 
masses, els agents econòmics i socials claus, i les Administracions. 

 

V.- Que entenen que per al desenvolupament de tota societat és requerit un equilibri 
entre la Societat Civil, les Administracions i el Mercat, sense el qual la societat no pot 
desenvolupar-se. Entenen la societat civil com aquella part de l’àmbit privat, 
l’activitat de la qual no té ànim lucratiu, la societat civil per tant, acaba allà on 
comença l’Administració Pública i on comença el mercat i és el garant per evitar els 
abusos dels altres dos elements i alhora ajudar a obrir noves vies i actuacions de 
futur. 

 

VI.- Que l’Associació per l’Economia del Coneixement - Barcelona Breakfast en 
assemblea efectuada al desembre de 2005 aprovà endegar un procés encaminat a fer 
possible la seva fusió amb el Cercle per el Coneixement facultant al seu president per 
fer-ho tot assistit per aquells membres de la junta que estimés escaient. A la vegada, 
la junta directiva de l’Associació Cercle per el Coneixement, prèvies consultes del 
president al Consell de Fundadors i comunicació a tots els associats, en reunió de 
gener de 2005 aprovà l’inici de les converses encaminades a la fusió de les dues 
organitzacions tot designant als Srs. Garrell, Farrés i Fernández per actuar en 
representació del Cercle.  

 

Pels anteriors motius, el Cercle i Barcelona Breakfast i amb la finalitat de potenciar el 
rol de la societat civil, lliure, independent i plural volen culminar el procés obert al 
desembre de 2005 encaminant a fer possible la seva fusió i esdevenir l’associació de 
referència quant a impuls de la societat i l’economia del Coneixement a Catalunya i a 
l’Estat Espanyol en el si de la Unió Europea., 
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ACORDEN 

 

1.- Que l’Associació per l’Economia del Coneixement - Barcelona Breakfast (B.B.) i el 
Cercle per el coneixement donen per culminat el procés encaminat a fer possible la 
seva fusió en una sola entitat, de tal manera que l’organització jurídica que acollirà a 
les dues organitzacions fins ara independents,  serà l’Associació Cercle per el 
Coneixement, al qual s’integraran tots els associats del Barcelona Breakfast. Per tant, 
és una fusió resolta tècnicament a través de la integració del BB al Cercle. 
L’Associació Barcelona Breakfast procedirà a donar de baixa l’associació davant el 
registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, traspassarà al Cercle, un cop 
satisfetes totes les obligacions i passius amb tercers, els actius existents i tota la 
informació relativa als associats a la secretaria tècnica el Cercle. L’ organització serà 
denominada “Cercle per el Coneixement - Barcelona Breakfats”, mantindrà el 
logo actual del Cercle i també el mon de Cercle per el Coneixement en el registre 
d’associacions.  

 

2.- Que la missió del Cercle per l’economia del Coneixement (Cercle) serà, com a 
organització de la societat civil independent, crear un espai obert de coneixement i 
aprenentatge que actuï més enllà dels partits, les identitats, els territoris i les 
disciplines tradicionals per impulsar la Societat i l’economia del Coneixement. L’àmbit 
d’actuació serà Catalunya, i per extensió l’estat Espanyol i Europa, sense defugir la 
presència en tots aquells fòrum internacionals que tinguin finalitats coincidents amb 
les del Cercle. Per a complir aquest missió El Cercle abordarà en les seves actuacions 
un triple objectiu: el Pensament per fomentar la innovació i el progrés, l’Acció 
encaminada a posar en marxar projectes que permetin a la població i a les 
organitzacions prendre part activa la transformació cap a la societat i l’economia del 
coneixement, i la Difusió de les iniciatives, estudis i debats dels associats i àmbits de 
treball del Cercle.  

 

Per assolir-ho organitzarà entre altres, mensualment: els Esmorzars “Barcelona 
Breakfast” i Els sopar Debat Cercle; bimensualment : Els seminaris i els debat; i 
sense periodicitat definida: sessions de treball dels associats en el si dels àmbits de 
generació de pensament i opinió, i totes aquelles altres que estimin escaient per 
assolir els seus objectius. 

 

3.- Que addicionalment als àmbits: d’educació i desenvolupament social; Ciència, 
Tecnologia i Disseny; i d’aplicació del coneixement i empresa, es constituirà l’ Àmbit 
de desenvolupament tecnològic el qual serà presidit per un membre procedent del 
Barcelona Breakfast i que recollirà l’activitat en el cap específic de les TIC que el 
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Barcelona Breakfast desenvolupa.  Així mateix l’àmbit d’aplicació del coneixement i 
empresa pesarà a dir-se  Àmbit  ‘empresa i economia el coneixement’ 

 

4.- Que per a garantir i preservar l’esperit fundacional d’ambdues organitzacions que 
esdevindran una de sola,  El Cercle per el Coneixement amb anterioritat a la fusió 
amb el B.B. modificarà els seus estatuts per a constituir el consell consultiu 
mitjançant la inclusió de l’article següent: 

  
Amb la finalitat de potenciar les politiques a llarg termini del Cercle, tot 
considerant els motius fundacionals i la seva trajectòria, es constituirà el Consell 
Consultiu de la Junta, el qual estarà format per tots els expresidents del Cercle i 
estarà constituït per un mínim de deu persones. En el cas de que el nombre 
d’expresidents no arribes a deu es complementaria amb els ex-vicepresidents de 
mes antic a mes nou, amb els ex secretaris generals de mes antics a mes nous, 
i amb associats per criteri d’antiguitat en l’associació, tots ells no pertanyents a 
la junta directiva vigent. 

La presidència del Consell recaurà en l’expresident més recent, amb la incorporació 
d’un nou expresident es reajustarà la composició dels càrrecs del Consell Consultiu.  

El Consell haurà d’esser escoltat prèviament a l’aprovació dels plans estratègics, en 
tota modificació estatuària, i convocat, almenys, un cop a l’any per avaluar i emetre 
opinió sobre les polítiques, pressupostos i actuacions previstes per el següent any. 

 

Per configurar el Consell Consultiu es consideraran els expresidents, els ex vicepresidents, 
ex secretaris generals, i associats de les dues organitzacions que s’integren per configura el 
Cercle per l’Economia del Coneixement. 

 

5.- Que amb la finalitat de facilitar les activitats i l’ organització, el nombre de 
vicepresidents serà de tres. El Cercle per el Coneixement amb anterioritat a la 
integració del B.B. modificarà el seus estatuts ajustant el nombre de Vicepresidents a 
tres. 

 

6.- Que Amb la finalitat de donar continuïtat als marcs de col·laboració amb 
organitzacions, empreses i acords dels que disposa el B.B., de forma complementaria 
a les finalitats establertes en l’acte fundacional de la Fundació Cercle per el 
Coneixement,  es constituirà el “Fòrum d’Organitzacions i Empreses per l’economia 
del Coneixement” el qual acollirà una representació de les empreses i organitzacions 
que compartint els objectius de foment de la societat i l’economia del coneixement li 
donen suport. El Cercle per el Coneixement amb anterioritat a la integració del B.B. 
modificarà els seus estatuts per poder constituir el Fòrum d’Organitzacions i 
Empreses per l’economia del Coneixement mitjançant la inclusió de l’article següent: 
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La junta del Cercle per el Coneixement podrà constituir, a proposta del 
president i un cop escoltat el consell consultiu el Fòrum d’Organitzacions 
i Empreses per l’economia del Coneixement, el qual estarà constituït per 
representants de les d’empreses, Institucions, Organitzacions i col·legis 
professionals que donen suport al desenvolupament de les activitats del 
Cercle. El Fòrum i els seus representant potenciaran el diàleg, amb 
criteris de transversalitat, entre el Cercle i els diversos agents econòmics 
i socials, tenint especial cura dels sectors emergents, explicitaran el 
suport al desenvolupament de la societat del coneixement, i hauran 
d’esser escoltats quant als plans de desenvolupament del Cercle. Els 
criteris de composició, aportacions al Cercle i organització del fòrum 
seran establerts per la junta directiva del Cercle.  

 

7.- Que la quota individual per a majors de 30 anys després de la fusió de les dues 
organitzacions serà de 175 Euros anuals. Aquest fet comporta una pèrdua d’ingressos 
d’uns 18.000 Euros anuals dels que en l’actualitat tenen les dues organitzacions. Amb 
la finalitat de garantir la viabilitat econòmica de l’organització resultant de 
d’integració i arrel de la disminució de les quotes, per iniciativa del B.B. amb el 
suport del president Cercle, establirà acords amb empreses institucions, que amb 
posterioritat esdevindran membres del “Fòrum d’Organitzacions i Empreses per 
l’economia del Coneixement”, que donen suport al Cercle per l’economia del 
Coneixement.  Les noves quotes entraran en vigència un cop es culmini la integració 
de les dos associacions i sempre a partir del 2007. Al llarg dl 2006 cada organització 
mantindrà coma mínim les quotes  que apliquen en l’actualitat.   

 

8.- Que la Junta de l’associació resultant de la integració del B.B. i el Cercle constarà 
de 18 membres: President, 3 Vicepresidents, secretari general, tresorer i 12 vocals. 
Quant els sis llocs corresponents al president, vicepresidents, secretari general i 
tresorer s’aplicarà el criteri de paritat, per la de vocals el de proporcionalitat. Quant 
la presidència del Cercle per l’Economia del Coneixement recaurà en l’actual 
president del Cercle, La Vicepresidència primera en l’actual president del Barcelona 
Breakfast. Quant a la resta de càrrecs seran establerts pel president, escoltat el 
Vicepresident primer i al Consell Consultiu.  

 

9.- La secretaria tècnica i administrativa del Cercle per l’Economia del Coneixement 
serà desenvolupada per l’actual secretaria tècnica del Cercle per el Coneixement. 
Quant a la ubicació física inicial seguirà essent la del Cercle mentre no es concretin 
les negociacions en curs per ubicar-se en l’edifici central del 22@ de Barcelona. 

  

10..- Donar amplia difusió publica a la fusió: ‘ El Cercle per el Coneixement i 
Barcelona Breakfast s’integren i constitueixen el Cercle per el Coneixement – 
Barcelona Breakfast ’  
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11.- Convocar al llarg del mes d’abril les respectives juntes directives per ratificar el 
present acord, posteriorment i no més tard del 15 de maig el Cercle convocarà 
assemblea per modificar els seus estatuts quant al temes del present acord marc, i el 
B.B. convocarà la seva assemblea per procedir a aprovar la dissolució i integració.  

 

12.- El Present acord serà perfeccionat signant l’acord públic d’integració quant 
s’hagin complert tots els tràmits legals i estatutaris previstos i aplicables en aquest 
cas, i complertes les diverses clàusules acordades en el present document. 

 

En prova de Conformitat signen el Present acord per duplicat i un sol efecte a 
Barcelona   de maig de 2006. 

 

Per el Cercle per el Coneixement    Per Barcelona Breakfast 
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