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1. Presentació 

Un any més teniu a les vostres mans la memòria d’ac-
tivitats de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics
del País. La nostra activitat, aquesta memòria ho
demostra, es cada cop més gran i incisiva en els
debats del país. L’augment de debats, conferències i
actes diversos creix any rera any gràcies a la feina de
les nostres comissions i els seus responsables, i a la
projecció cada cop major de la nostra entitat a la
societat. Fruit d’ambdues coses, gaudim de noves
incorporacions en el si de la nostra entitat de molta
rellevància. El Cercle per al Coneixement o
Barcelona Tribuna en són l’exemple més clar. Però no
és tan sols una qüestió de dimensions quantitatives; la
qualitat dels nostres actes ens avala. La projecció dels
ponents a qui convidem a venir, les temàtiques a trac-
tar o la idoneïtat dels diversos actes en diferents
moments posa la SEBAP en una posició de referència
en el si de la societat civil del nostre país.

Ara bé, ho hem manifestat de forma continuada
durant aquests últims temps: el país viu una crisi de
molta consideració, induïda per diversos factors i de
gran transcendència a tots els nivells: econòmic,
social i institucional. Ara més que mai hem de confiar
en el futur, i han de sorgir nous lideratges que
empenyin el país cap al progrés i l’estabilitat. I aquí
rau la nostra tasca: en moments de grans responsabi-
litat la SEBAP es compromet a continuar treballant
per fer aflorar nous valors, noves idees, nous liderat-
ges, teixir complicitats i sinergies positives en favor



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. 

del país. La nostra entitat ve de lluny, de quasi bé 200
anys, i ens avala una trajectòria al servei del país i la
seva gent. Precisament la nostra experiència llunyana
ens ensenya que el país ha passat per altres moments
difícils però que sempre ha tirat endavant positiva-
ment. Per tant, ara com en altres moments, cal conti-
nuar confiant i treballant perquè la sortida a la crisi, a
les diverses crisis, sigui possible. A la SEBAP ens fem
partíceps d’aquest moment i assumim la responsabi-
litat i el compromís de seguir amb la mateixa intensi-
tat i bona voluntat que fins ara. Comptem amb tots
vosaltres que hi feu la vostra aportació de forma des-
interessada i amb convicció. De la ambició que hi
posem tots plegats en dependrà la contribució que
fem al país, i la nostra contribució ajudarà, i molt, a
que el país tiri endavant. 

Miquel Roca i Junyent



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
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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: 
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 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



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

· “Barcelona, metròpolis cutural”, amb les interven-
cions d’Albert Sampablo, gerent de l’Orquestra
Simfònica del Vallés; Joan Soler Amigó, responsable
de cultura del primer ajuntament democràtic de

Comissió Cercle per al Coneixement: 
Josep Maria Vilà i Solanes



Badalona i Eusebi Casanelles, Director del Museu
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. 

· “Esdeveniments singulars: cohesió interna i projec-
ció internacional”, amb la participació de Xavier
Tudela, President de l’Organització de la Capital de la
Cultura Catalana, i Mireia Belil, de la Fundació Fòrum
Universal de les Cultures.

· “Cultura i crisi: poders públics i societat civil”, amb
les intervencions de Jordi Carrió, Director adjunt
executiu del Museu d’Història de Barcelona i respon-
sable del Cercle del Museu; Xavier Mallafré, Director
general del Grup 62; i Cristina Riera, Directora del
Festival de cinema l’Alternativa.

Comissió d’Economia

· “Ranking sobre producció científica: el paper de les
universitats i centres de recerca a Catalunya”, acte co-
organitzat conjuntament amb la Fundación CYD i
que va comptar amb la intervenció de Luis Sanz,
Director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del
CSIC. Posteriorment es va celebrar una taula rodona
amb la participació de Joan Guinovart, President de
la Comissió de recerca del SEBAP i Director de
l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona; Josep
M. Martorell, Director General de Recerca de la
Generalitat de Catalunya; i Josep Joan Moresco,
Rector de la Universitat Pompeu Fabra.

· “La transferència de tecnologia i coneixements
Universitat-Empresa: reptes i oportunitats”, acte co-
organitzat també amb la Fundación CYD, que va
comptar amb una intervenció inicial de Xavier
Testar, professor de la UB i delegat del Rector per a
Accions Estratègiques d’Innovació, i una posterior
taula rodona amb la participació de Pere Condom,
Director del Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona; Maria Salamero, Directora de
Aqualogy Conocimiento (Agbar); Jaume Veciana,
professor de l’Institut de Ciència de Materials de
Barcelona i fundador de NANOMOL Technologies,
S.A.; i Carme Verdaguer, Directora general de la
Fundació Bosch i Gimpera de la UB.

Comissió d’Ensenyament

· “Elements per a un model universitari propi”, amb
la participació de Lluís Jofre, Director general d’Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya.

Comissió d’Esport i Olimpisme

· “Art i esport”, conferència a càrrec del Dr. Ramon
Baulius i Juli, metge i humanista de l’esport.

· “Projecció internacional de la medicina de l’esport a
Catalunya”, debat amb la participació del Dr. Jordi
Ardèvol Cuesta, especialista en Traumatologia i



Medicina de l’esport i Vice-President de la Sociedad
Española de Traumatologia del Deporte; i el Dr.
Eduard Mauri i Montero, especialista en Medicina de
l’Educació Física i l’Esport i ex-futbolista professional.· 

Comissió Glocal

· “El territorio digital: nativos vs inmigrantes”, confe-
rència a càrrec de Javier Zamora, Professor de IESE,
Departament de Sistemes d’Informació; co-fundador
d’InQBarna i President de l’Associació de Becaris de “la
Caixa”.

· “Smart cities, la innovació oberta (Open innovation) en
el sector públic”, debat amb Esteve Almirall,
Associate Professor d’ESADE, i Antoni Brey, CEO de
Urbiótica .

A més a més, també en el marc dels Debats de la
SEBAP, l’any 2012 hem celebrat altres debats i activi-
tats no vinculats directament a cap de les comissions
de treball pròpies de l’entitat però igualment interes-
sants al voltant de diferents aspectes. Aquests debats
han estat:

· “El dilema de Glòries: parc o plaça?”, conferència a
càrrec de Josep Oliva, arquitecte i urbanista, i Vice-
president d’Amics de la ciutat 

· “Missatge dels quatre presidents”, acte de reedició del
posicionament que les quatre grans entitats barceloni-
nes de finals de segle XIX van fer en defensa d’un nou

pacte fiscal pel país. Rememorant aquella fita, els pre-
sidents de la SEBAP, l’Ateneu Barcelonès, el Foment del
Treball i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre van
tornar a liderar un acte per reivindicar un nou pacte
fiscal per a Catalunya. A aquesta ocasió se’ls hi va unir
els secretaris generals dels sindicats UGT i CCOO.

3.2. Activitats del Cercle per al Coneixement

El Cercle per al Coneixement, entitat integrada en el
si de la SEBAP durant aquest 2012, realitza diversos
formats d’actes que es concreten en les Visites a
diversos centres d’organitzacions o empreses punte-
res; els Vespres, sopars de tertúlia de format reduït; i
els Breakfast, 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:

· “Les empreses de serveis elèctrics com una oportuni-
tat de negoci per desenvolupar l’eficiència energètica”,
Breakfast amb Roger Casellas, director d’Eficiència
Energètica de Schneider Electric Espanya.

· “La innovació i la cooperació empresarial per tal
d’explotar les oportunitats de negoci de les renova-
bles”, Breakfast amb Martí Lloveras, responsable de
les relacions externes d’Optima Renovables.



3.3. 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 2012 són els següents:

· “El model de seguretat, una política d’Estat”, amb
l’Hble. Sr. Felip Puig, Conseller d’Interior de la
Generalitat. Presentació a càrrec de Miquel Roca,
President de la SEBAP.

· “Un cloud públic, sostenible i de proximitat: consi-
derar la informació com a element estratègic de
país”, Breakfast amb Jordi Torres, investigador del
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional
de Supercomputación (BSC-CNS) i Catedràtic de la
UPC Barcelona Tech.

· “E-health i els reptes de futur a Catalunya”,
Breakfast amb Joan Cornet, President executiu de la
Fundació TicSalut.

· “Les perspectives energètiques en el 2012”, Vespre
amb Mariano Marzo, Catedràtic d’Estratigrafia i
professor de Recursos energètics i Geologia del
petroli a la Universitat de Barcelona.

· “La política energètica espanyola i la seva regulació”,
Vespre amb Jordi Dolader, Vice-president de
l’Associació d’Enginyers de Catalunya i President de la
Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya.

· “Una visió de la mobilitat guiada a Catalunya”,
Vespre amb Joan Torres i Josep Maria Rovira,
President de l’Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya i President de la Comissió de Mobilitat i
transports del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya respectivament.

· Visita al Centre de Visió per Computador (CVC)

· Visita al Sincrotró ALBA i al Parc de l’ALBA



· Excm. Sr. Luis de Guindos, Ministre d’Economia i
competitivitat. Presentat per José Antich, Director de
La Vanguardia.

· “Crisi en temps de ciència”, amb el Dr. Joan
Massagué, Director del IRB Barcelona i Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center Nova York. Presentació
a càrrec de l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.

· Il·lm. Sr. Pere Navarro, Primer Secretari del Partit
Socialista de Catalunya. Presentació a càrrec de José
Antich, Director de La Vanguardia.

· “Violència urbana: la intolerància com a expres-
sió”, amb l’Excm. Sr. Jorge Fernández Díaz,
Ministre de l’Interior. Presentació a càrrec de José
Antich, Director de La Vanguardia.

· Excma. Sra. Ana Pastor, Ministra de Foment.
Presentada per Josep Piqué, President del Cercle
d’Economia.

· M. Hble. Sr. Artur Mas, President de la Generalitat
de Catalunya. Presentat per Josep Cuní, periodista.

· “El País que volem!” amb l’Il·lm. Sr. Joan Herrera,
Secretari General d’Iniciativa per Catalunya Verds.
Presentat per Josep Cuní, periodista.

· Excma. Sra. Alicia Sánchez-Camacho, candidata
del PP Català. Presentada per Josep Cuní, periodista.

· “L’esquerra d’un nou país”, amb l’Il·lm. Sr. Oriol
Junqueras, President d’Esquerra Republicana de
Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat
de Catalunya. Presentat per Josep Cuní, periodista.

· “L’alternativa sensata”, amb l’Il·lm. Sr. Pere Navarro
i Morera, Primer secretari del PSC i candidat a la
Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Presentat
per Josep Cuní, periodista.

· “Catalunya: Millor Units”, amb l’Il·lm. Sr. Albert
Rivera, Candidat de Ciutadans a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya. Presentat per Josep Cuní,
periodista.

3.1. 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 2012 va ser el Sr. Joaquin Almunia,
Vicepresident de la Comissió Europea i Comissari
europeu de Competència, el qual va exposar la con-
ferència “¿El principio de la historia?”



Premis Carles i Enric de Godó Muntañola
1er. Premi de 2.000 euros a un estudiant de la
Facultat de Dret.
· David Gutiérrez, Universitat de Barcelona

2on. Premi de 2.000 euros a un estudiant de forma-
ció professional de Tècnica Superior Professional de
Mecànica.
· Aimar Martín Rubio, 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 La Sínia de Molins de Rei, pel projecte “Apre-
nem entre generacions”
· Escola Baldomer Solà de Badalona pel projecte “Tro-
badors”

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.

· Acció Social Montalegre, pel projecte d’atenció pri-
mària i domiciliària de famílies en risc d’exclusió social
del barri del Raval.

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.

· Marta Baró, pel projecte “La fuga de cervells i les
migracions urbanes a la Barcelona del segle XXI”
· Joaquim Solà, Xavier Sáez i Montserrat Termes pel
projecte “El sistema de R+D+I a Catalunya. Empreses
de l’àmbit metropolità participants en els programes
públics de suport a la innovació”
· Maricarmen Tapia, pel projecte “La SEBAP i el mar.
Primera expòsició marítima espanyola a Barcelona 1872”
· Diego Teruel, pel projecte “La immigració i el comer-
ça la ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana
des dels anys 90 fins a l’actualitat”.

Fundació Pelfort i Xinxó
1er. Convocatòria d’ajuts per a cursar estudis de post-
grau a Catalunya i Europa. En concret es convoquen:
· Un ajut econòmic per a cursar estudis a la London
School of Economics a Anna Pons i Casané, estu-
diant del Master d’Antropologia a la LSE

· Dos ajuts econòmics per a cursar estudis a la
Barcelona Graduate School of Economics a Roger
Gomis i Adrià Morron, en la modalitat de MSc en
Economia.



2on. Premi de 4.000 euros a una institució privada
que treballi per a la integració social:
· Punt de Referència, pel seu projecte d’acompanya-
ment de joves extutelats.

3er. Premi de 1.800 euros a la persona que demostri
especial dedicació a l’ofici de llibreter.
· Sra. Maria Dolors Oranies Roquer, de la històrica
Llibreria Roquer dels Jardinets de Gràcia.

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 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 aquest cas, el premi va ser ex-aequo i va
ser concedit als treballs:

· “Electoral use of tax reforms” presentat per la Dra.
Socorro Puy, Universitat de Màlaga.
· “How different are the Spanish self-employed wor-
kers by underreporting their incomes” del Dr. Diego
Martínez , Universitat Pablo de Olavide, de Sevilla.

3.5. 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
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 2012, sota el títol “Diàleg,  pac-
tes i sensibilitat social”, constata de nou la gravetat
de la crisi que viu el país en dues vessants diferents:
en primer lloc, una greu i persistent crisi econòmica
i social que de moment no s’albira el seu final a curt
i mitjà termini. Aquesta crisi, per la seva dimensió i
la seva durada temporal està tenint unes conseqüèn-
cies i afectacions de gran importància que porten a
un empobriment real d’amples col·lectius de la nos-
tra societat. L’activitat econòmica s’afebleix cons-
tantment i l’atur augmenta cap a xifres de sostre
excessivament alt. Per altra banda, constata una crisi
en el model territorial de l’estat. L’encaix de
Catalunya a Espanya es fa cada cop més complicat
per la voluntat re-centralitzadora de l’estat i la nega-
tiva a reconèixer els trets essencials de la identitat
nacional catalana.



Però lluny de refugiar-se en el lament constant,
l’Informe anual apunta cap al diàleg i el pacte com a
vies per sortir d’aquest doble crisi. Diàleg i pactes
que certament no són gens fàcils però que són ele-
ments indispensables per a poder aportar solucions
estables i de llarga durada. Aquest esperit de diàleg i
consensos s’ha de basar en trobar espais de coinci-
dència més que no pas de confrontació. Aquesta és
una primera característica indispensable.  Cal tenir
present, també, que els pactes comporten l’assump-
ció d’uns costos, els costos que van associats a les
renúncies que sempre hi ha en qualsevol pacte entre
diversos agents contraposats. En aquest cas, però,
cal ser conscients que els sacrificis pactats són més
estables que els imposats, i per tant, cal que el con-
junt de la societat en sigui coresponsable. Finalment,
el diàleg i el pacte s’han de basar en el respecte, en
aquest cas en el respecte a la lliure voluntat del poble
de Catalunya de decidir lliurement el seu futur. Un
pacte sobre voluntats que demanen noves legalitats.  

3.6. 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 2012:

· “ Europa inacabada: una aposta des del Dret”, a
càrrec del Sr. Eugeni Gay Montalbo, Magistrat i
Vicepresident del Tribunal Constitucional.

·“Presente y futuro del sistema financiero español”, a
càrrec del Sr. Miguel Martín, President de la
Asociación Española de Banca.

· “Els reptes de l’estabilitat”, a càrrec de l’Hble.  Sr. An-
dreu Mas-Colell, Conseller d’Economia i Coneixe-
ment, Generalitat de Catalunya.

· “Crisi econòmica, crisi de competitivitat”, a càrrec del
Sr. Xavier Sala i Martin, Catedràtic de la Universitat
de Columbia, Nova York.

· “Rethinking Macroeconomic Policy: a View from the
Trenches”, a càrrec del Sr. Olivier Blanchard, Chief
Economist del Fondo Monetario Internacional
(FMI).



“ La economía española: retos y oportunidades”, a
càrrec de l’Excm. Sr. Luis de Guindos,  Ministro de
Economía y Competitividad.

· “La crisis del Euro desde una perspectiva alema-
na”, a càrrec de l’Excm. Sr. Juan Pablo Garcia-
Berdoy, Ambaixador d’Espanya a Alemanya

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 projecte
“Catalan Observatory”. L’observatori, dirigit pel distin-
git Professor Paul Preston i el Dr. Joan Costa Font, té
per missió promoure la recerca, l’intercanvi intel·lec-
tual 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 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 2012 per a l’any 2013 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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