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La memòria aquí present és el recull de les activitats 
d’Amics del País de l’any 2020. Tots ens som prou co-
neixedors, aquest ha sigut un any molt complicat, ple 
d’incertesa i de gestió constant per intentar mantenir el 
ritme de les nostres activitats habituals per un cantó, i 
per adaptar-nos de la millor manera possible als efectes 
de la pandèmia per altra banda. També des de la Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País hem procurat 
que la pandèmia no alteri les nostres activitats.

Hem hagut de reinventar els debats, deixant de banda 
la presencialitat però intentant mantenir l’interès dels 
continguts. Hem traspassat els debats al format online, 
intentant preservar i garantir la visibilitat dels nostres 
col·laboradors i patrocinadors al màxim, i creiem que ho 
hem aconseguit. Hem hagut de substituir forçadament 
les trobades i les coneixences que generaven les nostres 
activitats, però en canvi hem guanyat visualitzacions 
gràcies al considerable augment d’usuaris online en 
temps de pandèmia. 

En tot cas, estem contents dels resultats en aquest any 
complicat i complex, ple de provisionalitat. I us voldríem 
agrair la vostra cordial i sincera col·laboració: Amics del 
País és el resultat de la suma d’esforços i bona predispo-
sició de tots plegats. 

Esperem que aquesta memòria us satisfaci i esperem po-
der continuar comptant amb la vostra complicitat per fer 
de la nostra entitat un espai de trobada, de diàleg i debat 
de referència en el futur, ara més que mai amb la màxi-
ma voluntat de servei a la nostra ciutat i país. 
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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 corporació his-
tòrica que va iniciar les seves activitats l’any 1822. Du-
rant la seva llarga trajectòria ha participat decisivament 
en tasques de fort impacte cívic i social, amb iniciatives 
tan rellevants com la de participar en la fundació de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions.

Amics del País 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 consecució de nous 
escenaris desitjats. La voluntat d’Amics del País és també 
reforçar el paper de la societat civil integrant iniciatives 
i teixint una xarxa de complicitats.

Un exemple d’això és la incorporació del Cercle Finan-
cer de la Caixa com una Comissió específica que segueix 
portant a terme les seves habituals activitats com a tribu-
na qualificada per a tot tipus d’actes i conferències. 
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President: 
Miquel Roca i Junyent

Vicepresident primer: 
Javier Godó, Comte de Godó 

Secretari: 
Lourdes Amigó de Bonet Ibañes

Comptador: 
Joan Majó i Cruzate

Tresorer: 
Martí Parellada i Sabata

Vocals: 
Josep Caminal i Badia 
Carles Duarte i Montserrat 
Xavier Brossa i Galofré 
Antoni Vila i Bertrán
Josep Maria Vilà i Solanes
Rosa Maria Malet i Ybern

Director: 
Guifré Lloses i Fontich

La SEBAP forma part del patronat del Cercle del Museu 
d’Història de Barcelona i de la Fundació Cercle Tec-
nològic de Catalunya. 
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Amics del País centra la seva tasca en les diferents àrees 
de treball temàtic que desenvolupa. Aquestes, constituï-
des en comissions, són l’enzim de l’activitat que genera 
l’entitat. Les diferents comissions de treball d’Amics del 
País i els seus respectius presidents són:

Comissió de Cultura: 
Jordi Cabré i Trias

Comissió d’Economia: 
Martí Parellada i Sabata

Comissió d’Ensenyament: 
Eduard Vallory i Subirà

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: 
Dr. Antoni Guerrero

Cercle Financer: 
Isidre Fainé i Casas

Barcelona Tribuna: 
Josep Caminal i Badia

Comissió Cercle per al Coneixement:
Josep Maria Vilà i Solanes
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Recull d’activitats de l’any

Els Debats de la SEBAP 

D’acord amb la seva missió fundacional, Amics del País 
és una entitat de servei al progrés del país i de la ciutat 
que mitjançant 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 escena-
ris desitjats. 

Tenint present aquest marc, els Debats d’Amics del País 
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 format adequat per 
tal que la interacció entre els ponents i el públic es pugui 
dur a terme de forma desacomplexada.

Els Debats estan organitzats per cadascuna de les comis-
sions membre i responen a les diferents temàtiques d’in-
terès d’aquestes. La relació de debats celebrats enguany 
ha estat la següent:

Comissió de Salut i Economia

“Startup catalana, bio-tech oncològiques i universitat. 
Sinèrgies clíniques”. Conferència a càrrec del Sr. Car-
les Domènech, doctor en Biologia, president executiu i 
director científic CSO d’Ability Pharma. Presentà l’acte el 
Sr. Joseph de Marfà, farmacèutic i economista, membre 
de la comissió de Salut i Economia.
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Comissió d’Economia

“Barcelona i Madrid: trajectòries econòmiques creu-
ades”. Amb el Sr. Andrés Rodríguez-Pose, professor de 
Geografia Econòmica i director del Cañada Blanch Cen-
tre de la London School of Economics. L’acte fou presen-
tat i moderat per Martí Parellada, president de la comis-
sió d’Economia d’Amics del País.

“El debat del finançament a Catalunya avui”. Tau-
la rodona amb la participació del Sr. Antoni Castells, 
exconseller d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya (2003-2010); el Sr. Andreu Mas-Collell, ex-
conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya (2010-2016); i el Sr. Albert Castellanos, 
secretari general del Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
Acte moderat per Martí Parellada, president de la co-
missió d’Economia, i presentat per Miquel Roca, pre-
sident d’Amics del País, i Anton Gasol, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

“La reforma del model de finançament del 2009”. 
Taula rodona amb amb la participació de Sr. Diego Mar-
tínez, exsecretari general de finançament autonòmic i 
local del govern d’Espanya i catedràtic de la Universi-
tat Pablo de Olavide; Sr. Francisco Pérez, catedràtic a 
la Universitat de València i director d’investigació de 
l’IVIE; Sr. Jesús Ruiz-Huertas, catedràtic emèrit de la 
Universidad Rey Juan Carlos i director del laboratori de 
la Fundación Alternativas; i Sra. Maite Vilalta, catedrà-
tica d’Economia, secretària general de la Universitat de 
Barcelona i investigadora de l’IEB. La taula rodona fou 
moderada per Sra. Núria Bosch, catedràtica d’Econo-
mia de la UB.
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Aquests dues taules rodones han format part d’un petit 
cicle titulat “El debat del finançament autonòmic a 
Catalunya” organitzat de forma conjunta amb el Col·le-
gi d’Economistes de Catalunya.

Debat amb el Sr. Miquel Puig, president de Catalun-
ya-Next Generation EU, per parlar sobre la promoció i 
identificació de projectes empresarials a Catalunya que 
podrien accedir als fons covid-19 de la UE. L’acte fou 
presentat per Martí Parellada, president de la comis-
sió d’Economia, i moderat per Joan Majó, president del 
Cercle per al Coneixement.

Barcelona Tribuna

Des de l’any 2011, la SEBAP també organitza els di-
nars-conferències de Barcelona Tribuna, un fòrum 
d’opinió i debat plural i internacional que es reuneix pe-
riòdicament durant un dinar-conferència-col·loqui amb 
destacades personalitats del món econòmic, social, cul-
tural i científic.

Barcelona Tribuna és una iniciativa de la Societat Econò-
mica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP) que recull el 
llegat dels actes abans organitzats per l’associació Tribu-
na Barcelona. L’organització de tots els actes va a càrrec 
de la SEBAP, tot i que aquesta compta amb la col·labora-
ció de l’Asociación Española de Directivos (AED), el Gru-
po Godó-La Vanguardia i la Fundació “La Caixa”.

L’any 2020 s’ha caracteritzat per la irrupció de la pandè-
mia de la Covid-19 a principis d’any, fet que va desembo-
car en una situació d’incertesa i canvi constant fins a dia 
d’avui.
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En aquest sentit, Barcelona Tribuna, que es defineix, 
principalment, per ser un espai de trobada presencial 
entre destacades personalitats del món econòmic, cul-
tural, científic i social, s’ha vist obligada a buscar nous 
formats que fossin compatibles amb les indicacions de 
les autoritats sanitàries corresponents en cada moment. 

Durant el 2020, Barcelona Tribuna ha organitzat nou 
actes, dos dels quals en format dinar-col·loqui; cinc 
debats online i en emissió en streaming pels canals de 
Youtube d’Amics del País, La Vanguardia i Rac1; i dos 
col·loquis amb aforament reduït, celebrats al Palau 
Macaya de la Fundació “la Caixa”, i en emissió en direc-
te en streaming pels canals de Youtube d’Amics del País, 
La Vanguardia i per la plataforma de Palau Macaya. 

Amb l’objectiu de mantenir sempre l’essència principal 
–ser fòrum d’opinió i debat plural i internacional– per 
fer front als reptes de la nostra societat, Barcelona Tri-
buna ha comptat amb la participació de 33 representats 
nacionals i internacionals rellevants de l’àmbit polític, 
empresarial, sanitari i social. 

Així mateix, Barcelona Tribuna ha superat els 350 assis-
tents -220 a l’acte de Damià Calvet i 135 a l’acte de Pere 
Navarro- i les 6.300 visualitzacions, com també ha man-
tingut la presència en mitjans de comunicació. 

Els actes de Barcelona Tribuna que s’han dut a terme 
durant el 2021 són els següents:

Conferència i dinar-col·loqui “Emergència climàtica, 
una oportunitat” amb l’Hble. Sr. Damià Calvet, conse-
ller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya. Presentació a càrrec de Miquel Roca, president 
de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.
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Conferència i dinar-col·loqui “Un any incubant els mi-
llors projectes d’impressió en 3D” amb el Sr. Pere Na-
varro , delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona 
Franca. Presentació a càrrec de Jaume Giró, president de 
Barcelona Tribuna.

“Europa després del Covid-19”. Debat amb la Sra. 
Cristina Gallach, secretària d’Estat d’Afers Exteriors. 
Presentació a càrrec de Ramon Rovira, periodista i co-
lumnista a La Vanguardia. Col·loqui a càrrec d’Anna 
Buj, corresponsal de La Vanguardia a Roma; María-Paz 
López, corresponsal de La Vanguardia a Berlín; i Eusebi 
Val, corresponsal de La Vanguardia a París.
 
“Reflexions ètiques sobre la pandèmia”. Debat amb el 
Sr. Marc Antoni Broggi, president del Comitè de Bioè-
tica de Catalunya. Presentació a càrrec de Miquel Roca, 
president d’Amics del País. Col.loqui a càrrec de la Dra. 
Anna Carrera, cap del servei d’urgències de l’Hospital 
Trias i Pujol; el Sr. Ramon Maria Nogués, catedràtic de 
Biologia de la UB; i la Sra. Ana Macpherson, periodista 
de La Vanguardia. Acte moderat per Ramon Rovira, pe-
riodista i columnista a La Vanguardia. 

“COVID-19: la encrucijada de la OMS”. Debat amb 
la Sra. María Neira, directora de Media Ambient, Canvi 
Climàtic i Salut de l’OMS. Presentació a càrrec de Mi-
quel Roca, president d’Amics del País. Col.loqui a càrrec 
del Dr. Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epi-
demiologia de l’Hospital Clínic i degà de la Facultat de 
Medicina de la UB, i el Sr. Josep Corbella, periodista 
de La Vanguardia responsable d’informació de Ciència i 
Salut. Acte moderat per Ramon Rovira, periodista i co-
lumnista a La Vanguardia. 
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“Catalunya en pausa: com ens reactivem” Conferèn-
cia a càrrec de l’Hble. Sra. Àngels Chacón, consellera 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Presentació a càrrec de Miquel Roca, president d’Amics 
del País. Col.loqui a càrrec del Sr. Xavier Vives, professor 
d’Economia i Finances IESE i director del Centre del Sec-
tor Públic i Privat, i el Sr. Manel Pérez, sotsdirector de La 
Vanguardia i Responsable d’Economia. Acte moderat per 
Ramon Rovira, periodista i columnista a La Vanguardia.
 
“¿Cómo relanzar juntos la UE?”  Conferència a càrrec 
del Sr. Wolfgang Dold, ambaixador d’Alemanya a Es-
panya. Presentació a càrrec de Miquel Roca, president 
d’Amics del País. Col·loqui a càrrec del Sr. Joan Majó, 
exministre; el Sr. Carles Casajuana, ex-ambaixador al 
Regne Unit, escriptor i col laborador a La Vanguardia; i el 
Sr. Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia. Acte 
moderat per Ramon Rovira, periodista i columnista a La 
Vanguardia.
 
“La resposta a l’emergència social”. Diàleg amb Salva-
dor Busquets, director de Càritas; Enric Morist, coordi-
nador general de la Creu Roja Catalunya; i Marc Simón, 
sotsdirector general de la Fundació “la Caixa”. Presentació 
a càrrec de Miquel Roca, president d’Amics del País. Col.
loqui a càrrec de representants de les entitats Banc dels 
Aliments, Amics de la Gent Gran, Comunitat de Sant 
Egidi, Fundació Catalana de l’Esplai, Fundació Pere 
Tarrés i Taula del Tercer Sector. Acte moderat per Enric 
Sierra, periodista i director adjunt de La Vanguardia. 

“Un projecte per Barcelona” Primera sessió del cicle 
“(Re)Imaginem Barcelona”. Diàleg amb els alcaldes 
Narcís Serra (1979-1982), Joan Clos (1997-2006), Jordi 
Hereu (2006- 2011) i Xavier Trias (2011-2015). Presenta-
ció a càrrec de Miquel Roca, president d’Amics del País. 
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Els Premis de la SEBAP

Anualment la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics 
del País convoca els seus Premis de reconeixement i 
suport a diferents iniciatives socials. Tradicionalment 
l’entitat celebra un acte de lliurament al Saló de Cent 
de l’Ajuntament de la ciutat en presència de l’alcalde i 
amb la dissertació d’un conferenciant convidat de pres-
tigi reconegut. Amb tot, degut a les limitacions òbvies 
derivades de la pandèmia, enguany aquest acte no es va 
ceelebrar.

La convocatòria de l’any 2020 ha seguit amb la modalitat 
dels premis proposats en anys anteriors. Així s’ha seguit 
apostant pels ajuts de beca de mobilitat per a investiga-
dors i personal docent universitari menor de 35 anys per 
a fer estades de més de tres mesos a universitats interna-
cionals. Cada ajut de beca està dotat de 4200 euros i en 
total se’n han concedit 15. Aquesta iniciativa lliga amb 
la idea de voler fomentar l’excel·lència investigadora al 
nostre país alhora que poder oferir unes majors possi-
bilitats en la configuració del currículum dels investiga-
dors per tal de consolidar les seves places de recerca i 
docència en els centres investigadors catalans.

Juntament amb els ajuts de beca de mobilitat, la SEBAP 
ha continuat amb el tradicional Premi Valldejuli, dotat 
amb 20.000 euros i destinat al reconeixement d’entitats 
del tercer sector social que hagin destacat en l’atenció a 
les persones més necessitades, sobretot en el camp de 
l’assistència familiar. L’entitat guanyadora d’aquest any 
ha estat l’entitat Fundació Institut Guttman.

En total, l’import de la dotació en premis de la SEBAP 
puja a 83.000 euros, continuant amb un esforç molt no-
table per part de la nostra entitat.
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A més a més, enguany s’ha convocat per desena vegada 
el Premi Alexandre Pedrós, en record al que va ser Presi-
dent de la Comissió d’Estudis Fiscals de la SEBAP. El pre-
mi, patrocinat pel Cercle Financer és un reconeixement 
al millor treball presentat a la Trobada Anual d’Econo-
mia Pública que s’organitza any rere any i acull una re-
presentació important dels professionals i acadèmics de 
l’economia del sector públic a l’Estat. En el cas de l’any 
2020, el premi va ser concedit als investigadors Rafael 
González-Val, de la Universidad de Zaragoza i l’Institut 
d’Economia de Barcelona, i Miriam Marcén, de la Uni-
versidad de Zaragoza. El treball d’enguany duia per títol 
“¿Votan los españoles con los pies ante el dumping 
fiscal? El caso del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones ”, on analitza els efectes de les rebaixes en l’im-
post de successions, en concret a Catalunya.
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Podeu trobar un resum de totes les activitats de la SEBAP 
en els recull d’activitat publicats al nostre web o als vídeos 
que editem per a les diferents activitats al perfil que 
Amics del País disposa a la plataforma Youtube. També 
podeu veure un resum de les activitats de Barcelona 
Tribuna al web www.barcelonatribuna.com

Totes les activitats d’Amics del País reben el suport de la 
Fundació “La Caixa”

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

Telèfon: 93 319 28 54

Adreça electrònica general:
info@amicsdelpais.com

Lloc web: 
www.amicsdelpais.com / www.barcelonatribuna.com

Twitter: 
@amicspais / @BcnTribuna

Linkedin: 
https://es.linkedin.com/company/amicsdelpais
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