
Memòria d’activitats 

d’
2018

Memòria d’activitats

SOCIETAT ECONÒMICA BARCELONESA
D’AMICS DEL PAÍS -1822-

AMICS DEL PAÍS

d’ AMICS DEL PAÍS
2018



3

1. Organigrama SEBAP

Les comissions de treball i els seus òrgans 
de govern

La Societat Econòmica Barcelonesa d’AMICS DEL
PAÍS, entitat declarada d’interès públic, és una corpo-
ració 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 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 nos-
tra 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 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’ac-
tes i conferències. 
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President: 
Miquel Roca i Junyent

Vicepresident primer: 
Javier Godó, Comte de Godó 
Vicepresident segon: 
Jaume Giró i Ribas

Secretari: 
Antonio Muntañola i Castelló
Comptador: 
Joan Majó i Cruzate
Vicesecretari: 
Lourdes Amigó de Bonet Ibañes

Vocals: 
Josep Caminal i Badia
Carles Duarte i Montserrat 
Martí Parellada i Sabata
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 Tecnològic de Catalunya.

Amics del País centra la seva tasca en les diferents
àrees de treball temàtic que desenvolupa. Aquestes, 
constituïdes en comissions, són l’enzim de l’activitat
que genera l’entitat. Les diferents comissions de tre-
ball 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’Educació: 
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

Comissió Glocal:
Javier Zamora López

Cercle Financer: 
Isidre Fainé i Casas
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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 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 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 d’Esport i Olimpisme

• “El Barça de Kubala, Kocsis i Czibor: impacte espor-
tiu, social i econòmic”, conferència a càrrec de l’Hble.
Sr. Barnabás Kovacs, Cònsol General d’Hongria a
Barcelona i presentada pel Dr. Josep A. Pujante, presi-
dent de la comissió d’Esport i Olimpisme.
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Comissió de Salut i Economia

• “La Neurolingüística, llenguatge de l’inconscient.
Influència en les nostres decisions”, conferència a càrrec
de la Sra. Eulàlia Robert, vicepresidenta de l’Associació
Espanyola de PNL (AEPNL), i presentada pel Dr. Antoni
Guerrero, president de la Comissió de Salut i Economia.

• “Sofrologia, ciència de la consciència: passat, present i
futur”, conferència a càrrec de la Dra. Natalia Caycedo,
psiquiatra i presidenta de Sofrocay, i filla del Dr. Alfonso
Caycedo, fundador de Sofrologia, i presentada pel Dr.
Antoni Guerrero, president de la Comissió de Salut i
Economia.

• “La morfopsicologia com a eina complementària per a
la diagnosi ràpida i l’autoconeixement”, debat amb la Sra.
Ana Lladó, diplomada en Morfopsicologia, i moderat pel
Sr. Rudolf Helmbrecht, periodista i secretari de la
Comissió Salut i Economia.

• “L’epigenètica a la salut i la malaltia”, conferència a
càrrec del Dr. Manel Esteller, director del programa
d’Epigenètica i Biologia del Càncer a l’IDIBELL i direc-
tor de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras, i presentada pel Dr. Antoni Guerrero, presi-
dent de la Comissió de Salut i Economia.

Comissió de Cultura

• “Art i museus al segle XXI: una mirada pròpia, perspec-
tiva internacional?”. Taula rodona presentada i modera-
da per la Sra. Rosa Maria Malet, membre de la Junta de
la SEBAP, i que comptà amb les intervencions del Sr.
Ferran Barenblit, director del MACBA; Sra. Marta Gili,
directora del Museu Jeu de Paume, i Sr. Pepe Serra,
director del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

• Presentació del “Jardí dels Tarongers” a càrrec del Sr.
Josep Maria Busquets, president del Consell Català de la
Música, on exposà l’experiència que es porta a terme al
Jardí dels Tarongers per tal d’impulsar la cultura musical
dels joves del nostre país. La presentació de l’acte fou a
càrrec del Sr. Carles Gasòliba, economista i soci de la
SEBAP. 

• “Barcelona: marca, imatge, cultura”, taula rodona que,
presentada i moderada pel Sr. Jordi Cabré, president de
la Comissió de Cultura, comptà amb les intervencions
del Sr. Gabriel Jené, president de Barcelona Oberta; Sra.
Cristina Salvador, directora de l’agència de comunica-
ció aPortada i del Culthunting Day; i el Sr. Alberto
Guijarro, director del festival Primavera Sound. 
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Comissió d’Economia

• “Perspectives econòmiques per al 2019: condicions
financeres, geopolítica i populismes”. Una presentació
de CaixaBank Research amb intervencions dels senyors
Enric Fernández, economista en cap; Oriol Aspachs,
director de macroeconomia i mercats; i la Sra. Clàudia
Canals, economista sènior. L’acte fou presentat pel Sr.
Martí Parellada, president de la comissió d’Economia.
de la SEBAP.

2.2. 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 cen-
tres d’organitzacions o empreses punteres; els
Vespres, sopars de tertúlia de format reduït; i els
Breakfast, esmorzars tècnics de presentacions d’ex-
periències amb responsables d’empresa o entitats de
referència en nous models de producció amb un alt
contingut tecnològic. Aquí teniu un detall de les acti-
vitats realitzades aquest any:

• VIII Nit del Cercle 2018, un punt de trobada empre-
sarial per posar en valor la generació de talent a través
de l’esforç, la dedicació i el treball en xarxa per fomen-
tar la recerca i augmentar la competitivitat del nostre
país al món. En aquesta ocasió, comptàrem amb una
conferència del Dr. Ramon Pascual, president hono-
rífic del consorci del Sincrotró ALBA, que va ressaltar
la importància de les infraestructures científiques com
a motor de desenvolupament i innovació. L’acte va
comptar amb la presència i també intervenció de la
secretària general del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Sra.
Marta Felip, que va ser l’encarregada de lliurar el
premi. Les empreses reconegudes d’aquesta edició
foren: MAT Holding, Relats i Seidor, tres empreses
catalanes que han apostat pel coneixement com a ele-
ment clau per competir al mercat global.
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• Presentació de l’informe sobre seguretat industrial
“Una mirada a la ciberseguretat industrial”, a càrrec
del Sr. Tomàs Roy, director d’Estratègia de la segure-
tat del CESICAT. Posteriorment es celebrà una taula
rodona amb la presència dels senyors Benito Cerrillo,
CIO de Vichy Catalan i president d’ASSCII; Carlos
Valderrama, expert en cibertseguretat; i Juan Cau-
bet, director de l’àrea de ciberseguretat d’EURECAT.

• “Demografia i postveritat”, debat arran de la publi-
cació del llibre Demografía y postverdad amb el seu
editor i autor Sr. Andreu Domingo, subdirector del
Centre d’Estudis Demogràfics (CED); i dels senyors
Pau Miret i Iñaki Permanyer, co-autors del llibre i
investigadors del Centre d’Estudis Demogràfics. El
debat fou moderat pel Sr. Joan Majó, president de la
comissó Cercle per al Coneixement.

2.3. 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
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 pre-
sència de càrrecs institucionals, empresarials i re-
presentants de la societat civil barcelonina i catalana.
Cal destacar que enguany s’han celebrat sis sessions
i s’han superat més de sis-cents assistents entre totes
elles.

Els dinars-conferències que s’han dut a terme
durant el 2018 són els següents:

• Conferència i dinar-col·loqui “Visions de Catalunya
des de Barcelona”, amb el Sr. Gay de Montellà, pre-
sident de Foment del Treball. Presentació a càrrec del
Sr. Joan Hortalà, president de Borsa de Barcelona.
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• Conferència i dinar-col·loqui “Visions de Catalunya
des de Barcelona”, amb el Sr.Miquel Valls, president
de la Cambra de Comerç de Barcelona. Presentació a
càrrec del Sr. Miquel Roca, president de la Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.

• “Desafiaments de present i reptes de futur”, amb el Sr.
Heinz-Peter Tempel, ambaixador de la República
Federal Alemanya. Presentació a càrrec del Sr. Miquel
Roca, president de la Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País.

• “Desafiaments de present i reptes de futur”, amb el
Sr. Simon Manley, ambaixador del Regne Unit a
Espanya. Acte emmarcat en el cicle sobre la Unió
Europea. Presentació a càrrec del Sr. Miquel Roca,
president de la Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País.

• Conferència i dinar-col·loqui “Eleccions Europees
2019”, amb el Sr. Jaume Duch, portaveu i director
general de Comunicació del Parlament Europeu.
Presentació a càrrec del Sr. Enric Juliana, periodista
de La Vanguardia.

• Conferència i dinar-col·loqui “Visions de Catalunya
des de Barcelona”, amb la Sra. Mercè Conesa, presi-
denta del Port de Barcelona. Presentació a càrrec del
Sr. Jaume Giró, president de Barcelona Tribuna.

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. Enguany el convi-
dat fou el Sr. Shlomo Ben Ami, vicepresident del
Centro Internacional de Toledo para la Paz, que va
pronunciar la conferència “Europa, vicisitudes y pro-
mesas”.

La convocatòria de l’any 2018 ha seguit amb els can-
vis en la modalitat dels premis proposats a les darre-
res edicions. Així s’ha seguit apostant pels ajuts de
beca de mobilitat per a investigadors i personal docent
universitari menor de 35 anys per a fer estades de més
de tres mesos a universitats internacionals. Cada ajut
de beca està dotat de 4200 euros i en total se’n han
concedit 17. Aquesta iniciativa lliga amb la idea de
voler fomentar l’excel·lència investigadora al nostre
país alhora que poder oferir unes majors possibilitats
en la configuració del currículum dels investigadors
per tal de consolidar les seves places de recerca i
docència en els centres investigadors catalans.
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Juntament amb els ajuts de beca de mobilitat, la
SEBAP ha continuat amb el tradicional Premi Vall-
dejuli, dotat amb 20.000 euros i destinat al reconei-
xement d’entitats del tercer sector social que hagin
destacat en l’atenció a les persones més necessita-
des, sobretot en el camp de l’assistència familiar.
L’entitat guanyadora d’aquest any ha estat Amics
de la Gent Gran.

En total, l’import de la dotació en premis de la SEBAP
puja a 91.400 euros, continuant amb un esforç molt
notable per part de la nostra entitat.

A més a més, enguany s’ha convocat per cinquena
vegada el Premi Alexandre Pedrós, en record al que va
ser President de la Comissió d’Estudis Fiscals de la
SEBAP. El premiés un reconeixement al millor treball
presentat a la Trobada Anual d’Economia Pública que
s’organitza any rere any i acull una representació
important dels professionals i acadèmics de l’econo-
mia del sector públic a l’Estat. En el cas de l’any 2018,
el premi va ser concedit a l’investigador Sr. Luis
André Pinheiro de Matos, de la Universitat de
Cardiff.

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.

`

2019

2.5. 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 2018:

• “La estrategia para un modelo sostenible” amb
l’Excm. Sr. Álvaro Nadal, Ministre d’Energia, Turisme
i Agenda Digital. 

• “La agenda regulatoria tras la crisis: algunos retos
pendientes” amb el Sr. Fernando Restoy, president de
l’Institut per a l’Estabilitat Financera del Bank for
International Settlements. .

• “Password: cooperación” amb el Sr. Luca de Meo,
president de SEAT.

• “Los retos de la economia española” amb el Sr.
Josep Lluís Bonet, president de la Cámara de
Comercio de España.

• “Disrupción exponencial” amb el Sr. José Maria
Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica.

• “Los retos globales y su impacto en el sector banca-
rio” amb el Sr. José Viñals, president de Standard
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Chartered i exconseller financer del Fons Monetari
Internacional (FMI).

• Conferència commemorativa del 150è aniversari del
naixement de Francesc Moragas a càrrec del Sr. Isidre
Fainé, president de la comissió Cercle Financer.



20

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
14h i de 16h a 20h, i els divendres de 9:30h a 14h.

Telèfon centraleta: 93 319 28 54

Fax: 93 319 04 76

Adreça electrònica general: info@sebap.com

Lloc web: 
www.sebap.com
www.barcelonatribuna.com

Podeu trobar un resum de les activitats de la
SEBAP en els reculls d’activitat publicats al nostre
web o als videos que editem per a les diferents acti-
vitats al web https://vimeo.com/user18638424

També podeu veure un resum de les activitats de
Barcelona Tribuna al web
www.barcelonatribuna.com

`


