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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 corporació històrica que va iniciar les seves activitats
l’any 1822. Durant 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.
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 nostra 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 integrant
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 activitats
com a tribuna qualificada per a tot tipus d’actes i conferències.
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tuïdes 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

La SEBAP forma part del patronat del Cercle del
Museu d’Història de Barcelona i de la Fundació
Cercle Tecnològic de Catalunya.

Cercle Financer:
Isidre Fainé i Casas

La SEBAP centra la seva tasca en les diferents àrees
de treball temàtic que desenvolupa. Aquestes, consti-

Barcelona Tribuna:
Jaume Giró i Ribas
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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 diferents
agents de la nostra societat, col·labora a la definició 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 format
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 temàtiques
d’interès d’aquestes. La relació de debats celebrats enguany ha estat la següent:

Comissió de Cultura
· Presentació del llibre “Capitans d’Indústria”, amb la

participació del Sr. Francesc Canosa, autor del llibre;
el Sr. Xavier Cambra, editor i el Sr. Ramon Carbonell, vicepresident de Copcisa.
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· “La primavera àrab”, amb el Sr. Jordi Pérez Colomé,
periodista, director de la revista “El Ciervo” i editor de
“Obamaworld”, especialista en Orient Mitjà i política
nord-americana.
· “La informació del Vaticà i des del Vaticà”, a càrrec del
Sr. Giovanni Maria Vian, director de l’Osservatore Romano, i arturo San Agustín, periodista.

· “Marc financer i competitivitat”, presentada pel Sr.
Francesc Solé i Parellada, catedràtic de la UPC, i a càrrec del Sr. Josep González, president de la patronal
PIMEC, i el Sr. Jordi Gual, economista en cap de “la
Caixa” i professor d’IESE.
· “Mercat de treball i competitivitat”, presentada pel Sr.
Àngel Pes, president de la Xarxa espanyola del Pacte
Mundial, i a càrrec del Sr. Antoni Abad, president de la
Patronal CECOT, i la Sra. Gemma García, professora
d’Economia Aplicada de la UB.

Comissió d’Economia

· “De despatx competent a despatx competitiu: les

· “Mercat elèctric i competitivitat”, presentada per la Sra.
Maite Costa, catedràtica d’Economia de la UB i expresidenta de la CNE, i a càrrec del Sr. Antoni Zabalza, president d’Ercros, i el Sr. Joan Batalla, econseller de la
CNE.

claus del màrketing dels despatxos professionals”.
Conferencia a càrrec del Sr. Francesc Domínguez, estratega de màrketing de serveis professionals i soci de
Barton Consultants, S.L. (Grup Barton).

Comissió d’Esport i Olimpisme

La comissió d’Economia, a més a més, va organitzar
el cicle “Competitivitat i sistema productiu” que va
comptar amb les següents taules rodones:

· “La rendibilitat de l’Alt Rendiment”, conferència a càrrec del Sr. Joan Fontseré i Pujol, director del Centre
d’Alt Rendiment de Sant Cugat.

· “Eficiència tributària i frau fiscal”, presentada pel Sr.

· “Autosuperació en l’esport: un valor en alça”, amb les

Josep Santacana, economista, que va acomptar amb
les intervencions del Sr. Josep Maria Duran, investigador a l’Institut d’Economia de Barcelona, i el Sr. Valentí Pich, president del Consejo General de
Economistas de España.

intervencions del Sr. Isidre Esteve, pilot de raids i president de la Fundació Isidre Esteve, i el Sr. Daniel Lamata, atleta i medallista paralímpic.

· “Espanya, 2030”, a càrrec del Sr. César Molinas, soci

fundador de Multi Pausis.
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Comissió Glocal

Comissió de Salut i economia

· “Per què necessitem un R+D+i educatiu? Una mirada

· “Faltaran metges a Catalunya en els propers anys. És

calidoscòpica”, taula rodona moderada per la Sra. Eulàlia Alemany, CEO de Sangakoo i membre de la Comissió Glocal de la SEBAP, i amb la participació del Sr.
Ferran Ruiz, president del Consell Escolar de Catalunya i membre de la Comissió d’Educació de la
SEBAP; Sr. Albert Forn, director associat de la Mobile
World Capital Barcelona; Sra. Begonya Folch, professora d’ensenyament secundari; Sr. Sebastià Barajas,
consultor empresarial i autor del libre “Aprender es
hacer”; Sra. Àngels Martos, Vicedegana de la Facultat
de Medicina i Ciencies de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya; Sra. Maribel Benito, professora i coordinadora Projecte 1x1 al C.E. Joan XXIII
Jesuïtes Bellvitge; i el Sr. Ramon Martí, UPCnet empresa, membre del clúster EduTech.

necessari la creació de noves places a les facultats demedecina o noves facultats?”. Debat que va comptar
amb les intervencions del Sr. Lluís Jofre, Director General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya; el
Dr. Josep Brugada, Cap del servei de cardiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona; i el Dr. Marc Soler, Director corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona.

· “Smart Cities. Big Data, Open Data & Apps”, taula ro-

dona moderada per la Sra. Marta Jubero, membre de
la Comissió Glocal de la SEBAP, i a càrrec del Sr. Lluís
Torrens Mèlich, Manager del Public-Private Sector Research Center de IESE; Sr. Sergio Jerez Rico, Director
de Mobile, eGovernment & Data de l’Ajuntament de
Barcelona; i el Sr. Javier Zamora, Professor de Sistemes d’Informació de IESE i cofundador de InQBarna.

3.2. Activitats del Cercle per al Coneixement
El Cercle per al Coneixement, entitat integrada en el
si de la SEBAP l’any 2012, realitza diversos formats
d’actes que es concreten en les visites a diversos centres d’organitzacions o empreses punteres; els Vespres, sopars de tertúlia de format reduït i els
Breakfasts, esmorzars tècnics de presentacions d’experiències amb responsables d’empresa o entitats de
referència en nous models de producció amb un alt
contingut tecnològic. Aquí teniu un detall de les activitats realitzades aquest any:
· IV Nit del Cercle 2014, un punt de trobada anual del

món empresarial català que pretén reconèixer l’esforç de la indústria del nostre país a l’hora d’impulsar
Catalunya cap a posicions d’excel·lència i competitivitat a través del lliurament del Premi Nit del Cercle.
10

11

del Cercle. Aquest any el premi s’ha concedit a l’empresa GTD, enginyeria de sistemes i de software que
treballa des de 1991 en els sectors espacial, aeronàutic, defensa, energia i marítim.
· Cicle “Mobilitat i estratègies disruptives”, breakfast
amb el Sr. Kim Faura, Director general de Telefónica a
Catalunya.

Dins les activitats del Vespre:
· “Economia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre

l’impacte econòmic de la independència”, amb el Sr.
Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Dins del cicle de visites:
· Visita al CREAF, Centre de recerca ecològica i aplicacions forestals de la UAB.
· Visita a l’Institut de recerca en energia de Catalunya
(IREC).
· Visita al Centre tecnològic LEITAT.
· Visita al Centre tecnològic CETEMMSA.
· Visita a l’Institut de recerca biomèdica de Barcelona
(IRBB).

logia i a l’Institut de ciències dels materials de Barcelona.
· Visita al Barcelona Supercomputing Center.

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 econòmic, 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 presència
de càrrecs institucionals, empresarials i representants
de la societat civil barcelonina i catalana.
Els dinars-conferències que s’han dut a terme durant
el 2014 són els següents:

· Visita a l’Institut català de nanociència i nanotecno12
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· “El futuro de la Unión Europea”, amb l’Excm. Sr.
José Manuel García-Margallo, ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació.

· “Barcelona, ciutat firal i tecnològica”, amb el Sr.
Agustí Cordón, director general de la Fira de Barcelona i vicepresident de la Mobile World Capital Barcelona.
· “España-Catalunya, una convivencia necesaria”, amb
la Sra. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
· “El Port de Barcelona, una infraestructura al servei
del País”, amb el Sr. Sixte Cambra, president del Port
de Barcelona.

sitat de Girona i candidat a les eleccions al Parlament
Europeu per ERC.
· “Ante situaciones difíciles, más Europa”, amb el Sr. Miguel Arias Cañete, candidat a les eleccions al Par-lament Europeu pel PP.
· “Què està passant a Catalunya?”, amb l’Hble. Sr. Santi
Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generali-tat de Catalunya.
· “Una alternativa sensata”, amb el Sr. Miquel Iceta,
primer secretari del PSC.
· “El futur del fet metropolità. Una visió des de L’Hospitalet”, amb la Il·lma. Sra. Núria Marín, alcaldessa
de L’Hospitalet.

· Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona.
· “El futuro de Europa”, amb la Sra. Elena Valenciano,
vicesecretària general del PSOE i candidata a les eleccions al Parlament Europeu.
· “Del corredor Mediterrani al tren de la Història”, amb
el Sr. Ramon Tremosa, eurodiputat de CIU, doctor en
Economia i candidat a les eleccions al Parlament Europeu.
· “Democràcia o Troika?”, amb el Sr. Ernest Urtasun,
diplomàtic, economista i candidat a les eleccions al
Par-lament Europeu per ICV-EUiA.
· “Un nou país per una Europa nova”, amb el Sr. Josep
Maria Terricabras, catedràtic de Filosofia a la Univer14
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3.4. Els Premis de la SEBAP

Programa
del Concurs
de Premis

2014
Amb el suport de

Anualment la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País convoca els seus Premis de reconeixement 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 recepció 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 preparat exclusivament per a la cita. El convidat de l’any
2014 va ser el Sr. Josep Ramoneda, filòsof i periodista, que va pronunciar la conferència amb el títol
“2014, cruïlla de camins cap a un futur incert”.
A finals d’any s’ha presentat la convocatòria de premis 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; així enguany s’ha mantingut la dotació
econòmica i les mateixs modalitats.
La nova convocatòria de Premis de la SEBAP ha constat de les següents modalitats i premiats:

2on. Premi de 2.000 euros a un estudiant de formació
professional de Tècnica Superior Professional de
Mecànica.
· Luis Ivan Flores, Escola Taller Salesians de Sarrià

Premis Carles i Enric de Godó Muntañola
Fundació La Caixa
1er. Premi de 2.000 euros a un estudiant de la Facultat
de Dret.
· Marc Navés Sempere, Universitat de Barcelona
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Dos premis de 4.500 euros cadascun al reconeixement
de projectes educatius escolars en barris i poblacions
amb un elevat risc d’exclusió social.
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· Escola La Fassina de Sant Joan de Mediona
· IES Milà i Fontanals de Barcelona

i estratègies d’escala urbana”.

Fundació Pelfort i Xinxó
Premi Llegat Valdejuli
Premi de 20.000 euros en distinció a la entitat no lucrativa que més s’hagi destacat en l’atenció a les persones
més necessitades, sobretot en el camp de l’assistència
familiar.
· Fundació Comtal

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 recerca en l’àmbit universitari relacionats amb el desenvolupament 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.
· Oriol Barranco i Font, pel treball “Crisi econòmica, trajectòries laborals i actituds sociopolítiques juvenils. El cas
de la joventut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”.
· Adriana Ruiz Marín, pel treball “Subsidios al transporte público en la region metropolitana de Barcelona.
un análisis de sus efectos retributivos”.
· Jordi Sant Gisbert, pel treball “La Barcelona del cacau
i la xocolata (1860-1936)”.
· Aurora Lonetto, pel treball “Els teixits comercials locals gestionats per dones: dinàmiques d’escala humana
18

1er. 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 a Isabel Gutiérrez Sánchez,
Master in City Design and Social Science.
· Un ajut econòmic per a cursar estudis a la Barcelona
Graduate School of Economics a Marta Aguilera, en
la modalitat de MSc en Economia.
2on. Premi de 4.000 euros a una institució privada
que treballi per a la integració social:
· AREP, associació per a la rehabilitació de les persones amb malalia mental.
3er. Premi de 1.800 euros Fundació Barcelonesa d’Amics del País a una persona o entitat que demostri especial dedicació a un ofici a:
· Confraria de Pescadors de Barcelona
A més a més, enguany s’ha convocat per quarta 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 reconeixement 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. En el cas de l’any 2014, el
19

sentació important dels professionals i acadèmics de
l’economia del sector públic a l’Estat. En el cas de l’any
2014, el premi va ser concedit al treball:

neta, en favor de la democràcia, l’equitat i una major
participació de les persones en les decisions polítiques.

“Do coalitions lead to higher fiscal deficits? A regression
discontinuity approach”, de Joaquín Artés (Universitat Complutense de Madrid) i Ignacio Jurado (Universitat de Manchester).

Per començar, Europa viu aquest canvi d’horitzó malament. L’any 14, en el que s’ha commemorat el centenari de la Gran Guerra, no ha estat feliç per a
Europa. Gran baluard de la pau civil des del 1945 i
dipositaria d’un model social que la majoria de pobles
del món voldrien tenir, Europa està entrant en fase
de llarga malaltia. Diversos canvis sòcioeconomics i
geopolítics generen una pressió extraordinària sobre
el model social europeu. La crisi a l’interior de la
zona euro ha experimentat el 2014 una certa mutació. La crisi financera està esdevenint crisi política.
Superada la fase de pànic ara ve la factura social. Les
societats europees, sobretot les del sud, se senten ofeses, dolgudes i temoroses.

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 2014 fa palès que el 2014 ha estat
un any d’incertesa, inestabilitat, complicació i dinamisme social. Incertesa en las perspectives econòmiques globals, inestabilitat per la notable complicació
de les relacions internacionals, i reactivació del dinamisme i la protesta social en molts indrets del pla20

Les eleccions europees del mes de maig van ser un
clar senyal d’advertiment. Partits i moviments de
caràcter populista i anti-Brussel·les van guanyar a
França i Gran Bretanya, obtenint importants resultats a Itàlia, Holanda o Finlàndia, entre d’altres països.
A Grècia va guanyar l’esquerra anti-austeritat i a Espanya per primera vegada des del 1977 els dos partits
principals no assolien la suma del 50% del vots, entrant en escena una nova formació, que posteriorment ha començat a sotraguejar les enquestes. Amb
tot, però, no hi ha hagut l’apocalipsi que alguns observadors pronosticaven. Estem, per tant, davant un
quadre de simptomatologies nacionals que condicionen la política institucional europea, sense provocarne el col·lapse, de moment.
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A més a més, de la greu crisi econòmica i financera
del projecte europeu, les tensions europees han conegut el 2014 un nou factor de risc: la crisi amb Rússia a propòsit d’Ucraïna. La geopolítica reapareix i ha
tornat en un moment d’anèmia de l’ ideal europeista.
En aquest context, des del punt de vista de l’ortodòxia
econòmica europea Espanya “ha fet els deures”. L’any
14 així ho certifica. Espanya ha ajustat molt, sense
una reacció social irada en un primer moment. Amb
tot, les contusions s’acaben fent evidents. Més que
una gran protesta social, Espanya ha experimentat
els darrers tres anys un constant desgast del prestigi
de les institucions i del sistema de partits. A més a
més, hem de tenir present que la meitat del sistema
financer ha quedat desenquadernat (la crisi de la
gran majoria de les caixes d’estalvi) , amb la conseqüent ruptura de vells vincles de confiança social i de
fabricació de consens polític en l’escala local i regional.
Avui a Espanya hi ha una forta reclamació que comença a tenir certa amplitud en la societat espanyola,
amb propostes i propòsits ben diferents i fins i tot contradictoris, que fan imprevisible l’evolució política i
electoral del país a curt i mitjà termini. La societat espanyola, en el seu conjunt, sembla tenallada per una
doble pulsió o desig: vol canvis i vol seguretat; vol renovació i vol protecció; vol un nou ordre cívic i a la vegada no vol més incerteses. Vol una correcció sense
grans riscos. De l’interior d’aquesta contradicció, desigualment plantejada en els diversos territoris, en sortiran els equilibris o desequilibris polítics del futur. Una
crisi com l’espanyola exigia des del primer dia una
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constant política de pacte polític, de pacte territorial i
de diàleg social, però lamentablement de moment no
ha estat així.
I finalment, Catalunya. Catalunya ha esdevingut la
principal pedra de toc de la crisi política i institucional
espanyola. El ‘dret a decidir’, ha seguit guanyant adhesions, afavorit per una reacció de dignitat davant del
que corrents significatius de la població catalana viuen
com una manca de respecte a la personalitat col·lectiva
de Catalunya. Tres Onzes de Setembre consecutius
(2012, 2013 i 2014) han estat exemplars des del punt
de vista de la mobilització cívica i democràtica, esdevenint un fet inèdit a Europa. El 9 de novembre va culminar aquesta seqüència amb una participació més
que notable: 2,3 milions de persones.
La Catalunya que ha pres partit per la modificació del
nexe amb Espanya està molt mobilitzada. Viu el seu
moment polític amb veritable passió, arrossega a sectors molt dinàmics de la població i fabrica canals
d’expressió cívica i política de baix a dalt, conforme
al signe del temps. Podem dir que aquest corrent general de canvi polític-cultural ha trobat a Catalunya
una traducció local intensa, gràcies a la tradició cívica i democràtica del país. El cas dels catalans és
avui un referent internacional.
El nostre és un país que periòdicament es planteja
grans reptes, però és una societat de persones humanes, de gent de carn i ossos, que també participen de
la malaltia del cos europeu: vol canvis, somnia amb
grans solucions i a la vegada vol seguretats. El debat
públic ha esdevingut molt intens a Catalunya. Feia
23

anys que la gent del país no se sentia tant implicada
en els esdeveniments polítics. És un debat lliure,
obert, apassionat, civilitzat, un debat que incorpora
la mirada i el punt de vista de les noves generacions,
educades en llibertat i democràcia.
Tot i sabent que els propers mesos estaran en bona
mesura condicionats per a la competició electoral –a
Espanya i també a Catalunya– i essent conscients que
un cicle electoral no és terreny abonat pel compromís
i pel pacte, no hem de deixar de confiar en la via del
diàleg, que en definitiva és la via europea de resolució
dels problemes polítics. La discussió és intensa, les
posicions semblen irreconciliables, algunes emocions
estan a flor de pell, però hem de mantenir viva la línia
europea: la perspectiva de la negociació i del pacte.

3.6. 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 organitzades durant l’any 2014:
· “¿Qué está cambiando ya en la geopolítica energé-

tica?”, a càrrec del Dr. Mariano Marzo, catedràtic de
Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona.

En conclusió, l’any 2014 s’ha caracteritzat per la complexitat de les situacions plantejades, tant en l’ordre
internacional, com a nivell d’Estat i de Catalunya.
Però, aquesta conflictivitat no amaga, referint-nos
molt concretament a Catalunya, un important dinamisme de la nostra societat. La importància de la crisi
conviu amb un fort impuls en el camp cultural, cívic,
associatiu i també econòmic, ple d’iniciatives i de voluntat de superar les dificultats del moment. Moltes
famílies estan afectades per un impacte molt important de les seves economies domèstiques, però això no
ha d’amagar el conjunt iniciatives que defineixen un
futur més esperançat. cal confiar en la capacitat de cohesionar entre tots un projecte col·lectiu que doni resposta a les ambicions del país, entès com una unitat
que trobi la seva força en el reconeixement de la seva
pluralitat i diversitat.
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· “Després de la crisi: el futur del treball i la distribució
de la renda”, a càrrec del Sr. Alfredo Pastor, professor
de l’IESE.
· “Reformas para la competitividad y el fomento del em-

pleo”, a càrrec de l’Excm. Sra. Fàtima Báñez, ministra
d’Ocupació i Seguretat Social.
· “Propiedad, insolvencia y gobierno corporativo: una

aproximación jurídica”, a càrrec del l’Il·lm. Sr. Miguel
Temboury, subsecretari d’Economia i Competitivitat.
· “CNMC: un regulador para una nueva etapa”, a càrrec
del Sr. José María Marín Quemada, president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
· “Present i futur en el tractament del càncer: de la re-

cerca al model sanitari”, a càrrec del Sr. Josep Baselga,
Physician-in-Chief and Chief Medical Officer in Memorial Sloan Kettering Cancer Center i Catedràtic de Medicina del Weill Cornel Medical College de New York.
· “Bases per la recuperació econòmica”, a càrrec de
l‘Excm. Sr. José Manuel Soria, ministre d’Indústria,
Energia i Turisme.
· “Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo”, a
càrrec del Sr. Manuel Lagares, catedràtic d’Hisenda
Pública i president de la Comissió per la Reforma Tributària.
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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

