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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.
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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

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



7

2. Recull d’activitats de l’any

2.1. 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 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 de Salut i economia
• “La psicoanàlisi de Jung avui” amb el Dr. Agustí
Filomeno i Mayans, psiquiatra, psicoterapeuta i neu-
ròleg. Acte presentat pel Dr. Antoni Guerrero, presi-
dent de la comissió de Salut i Economia.
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• “De la responsabilitat social al negoci responsable”,
amb la Dra. Silvia Agulló Gimeno, Directora de nego-
ci responsable i reputació de Grup DKV. Presentació a
càrrec del Dr. Antoni Guerrero, president de la comis-
sió de Salut i Economia.

• “Transtorns de la conducta alimentària: estat actual,
diagnosi i tractament” amb la Dra. Katarina Gunnard,
cap de l’Unitat de transtorns de conducta alimentària
de l’Hospital Universitari Dexeus, Quironsalud i pre-
sentada pel Dr. Antoni Guerrero, president de la
comissió de Salut i Economia.

• ‘El cervell del líder”, a càrrec del Dr. Álvaro Pascual-
Leone, assessor científic de l’Institut Guttmann i neu-
ròleg a l’Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging
Research and Center for Memory Health, Hebrew
SeniorLife, Harvard Medical School. Acte presentat pel
Dr. Antoni Guerrero, president de la comissió de Salut
i Economia.

• “Canvi climàtic i salut: efectes i vies de mitigació”
amb la física Olga Alcaraz, professora titular a la UPC
i coordinadora del Grup sobre Governament del Canvi
Climàtic (GGCC) de la UPC. i presentada a càrrec del
Dr. Antoni Guerrero, president de la comissió Salut i
Economia.

• “Invertir en Biotecnologia a Catalunya: un sector de
futur” amb el Sr. Daniel Oliver, director de Capital
Cell. Acte presentat i moderat pel Sr. Joseph de Marfà,
membre de la comissió Salut i Economia.
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Comissió de Cultura

• “El paper de la cultura en el canvi d’època” amb el Sr.
Joan Subirats, comissionat de Cultura a l’Ajuntament de
Barcelona. La presentació de l’acte fou a càrrec del Sr.
Carles Duarte, membre de la junta directiva de la
SEBAP.

Comissió d’Economia

• “El futur de les condicions financeres: canvi de para-
digma?”. Una presentació de CaixaBank Research amb
intervencions d’Oriol Aspachs, director de macroecono-
mia i mercats financers de CaixaBank Research, Javier
García-Arenas, economista sènior, i Oriol Carreras,
economista.  L’acte fou presentat i moderat pel Sr. Martí
Parellada, president de la comissió d’Economia.

• “Les causes de la polarització política”, presentació de
CaixaBank Research amb intervencions d’Oriol
Aspachs, director del Departament d’Estudis de
CaixaBank; Clàudia Canals, Economista Sènior de
CaixaBank Research; i Javier-García Arenas,
Economista Sènior de CaixaBank Research. Acte pre-
sentat i moderat pel Sr. Martí Parellada, president de la
comissió d’Economia. 

• “Present i futur dels paradisos fiscals”. Jornada orga-
nitzada per Amics del País i l’Institut d’Economia de
Barcelona (IEB) i que comptà amb les intervencions de
Martí Parellada (IEB – SEBAP), Alejandro Esteller
Moré (Universitat de Barcelona - IEB), Eduard Vila
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(Agència Tributària de Catalunya), Xavier Casanovas
(Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidà-
ria), Josep Costa (Inspector de l’AEAT) i Joan Iglesias
(Roca Junyent).

• “Perspectives econòmiques per al 2020”. Una presen-
tació de CaixaBank Research amb intervencions de
Javier García Arenas, economista sènior, Adrià
Morron, economista, i Oriol Carreras, economista.
Acte presentat pel Sr. Martí Parellada, president de la
comissió d’Economia. 

A més a més, fora del calendari de les activitats de les
comissions s’han organitzat aquestes altres activitats:

Debat “Europa nacionalpopulista” en motiu de la pre-
sentació del número 5 de la revista Política i prosa. El
debat va comptar amb les intervencions de Miquel
Roca, president de la Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País; Maite Gutiérrez, periodista; i Steven
Forti, historiador i periodista.

“Confiança, la clau de la carrera professional”.
Presentació a càrrec de Francesc Domínguez, soci de
Barton Consultants.
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2.2. Barcelona Tribuna

Des de l’any 2011, la SEBAP també organitza els dinars-
conferències de Barcelona Tribuna, un fòrum d’opi-
nió 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 quinze ses-
sions i s’han superat més de mil vuit-cents assistents
entre totes elles.

Els dinars-conferències que s’han dut a terme
durant el 2019 són els següents:

• Conferència i dinar-col·loqui amb l’Excma. Sra.
Meritxell Batet, ministra de Política Territorial i
Funció Pública del govern d’Espanya. Presentació a



12

càrrec del Sr. Miquel Iceta, primer secretari del
Partit dels Socialistes de Catalunya.

• Conferència i dinar-col·loqui “Fira de Barcelona,
una nova ambició” amb el Sr. Pau Relat, president
de Fira de Barcelona. Presentació a càrrec del Sr.
Jaume Giró, president de Barcelona Tribuna.

• “Cicle Eleccions 26-M a l’Ajuntament de Barcelona”.
Conferència i dinar-col·loqui amb els candidats:

Sr. Ernest Maragall, candidat a l’alcaldia per Esquerra
Republicana de Catalunya.
Sra. Elsa Artadi, candidata a l’alcaldia per Junts per
Catalunya.
Sr. Jaume Collboni, candidat a l’alcaldia pel Partit
dels Socialistes de Catalunya.
Sr. Josep Bou, candidat a l’alcaldia pel Partit Popular
de Catalunya.
Sr. Manuel Valls, candidat a l’alcaldia per Barcelona,
Capital Europea.
Sra. Ada Colau, candidata a l’alcaldia per Barcelona
en Comú.

• “Debat electoral 10-N, candidats per Barcelona”.
Debat moderat pel Sr. Enric Sierra, sotsdirector de
La Vanguardia i amb la presencia del Sr. Gabriel
Rufián (ERC), Sra. Meritxell Batet (PSC), Sr. Jaume
Asens (En Comú Podem), Sra. Laura Borràs (JxC),
Sra. Inés Arrimadas (C’s), Sra. Cayetana Álvarez de
Toledo (PP) i el Sr. Ignacio Garriga (VOX).
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• Conferència i dinar-col·loqui “L’Hospitalet davant
el seu gran repte històric” amb la Sra. Núria Marín,
alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat. Presentació a
càrrec del Sr. Miquel Roca, president de la Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.

• Conferència i dinar-col·loqui amb l’Hble. Sr. Pere
Aragonès, vicepresident i conseller d’Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Presentació
a càrrec del Sr. Jaume Giró, president de Barcelona
Tribuna.

• Conferència i dinar-col·loqui amb la Sra. Laura
Borràs, candidata de Junts per Catalunya a les elec-
cions generals del 28-A. Presentació a càrrec del Sr.
Miquel Roca, president de la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País.
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• ‘Europa y retos políticos actuales. Una mirada
desde Euskadi’. Conferència i dinar-col·loqui amb
l’Excm. Sr. Aitor Esteban, portaveu del PNB al
Congrés dels Diputats. Presentació a càrrec del Sr.
Jaume Giró, president de Barcelona Tribuna.

• Conferència i dinar-col·loqui ‘FGC: compromesos i
preparats per al futur’ amb el Sr. Ricard Font, presi-
dent de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Presentació a càrrec del Sr. Miquel Roca, president de
la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.

• Conferència i dinar-col·loqui ‘5G: la conectividad
del futuro’ amb el Sr. Carlos Grau, director general 
del Mobile World Capital Barcelona (MWCapital).
Presentació a càrrec del Sr. Miquel Roca, president de
la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País
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2.3. 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. Daniel Innerarity, catedràtic de
Filosofia política de la Universitat del País basc, que
va pronunciar la conferència ‘La hora de la democra-
cia compleja’.

La convocatòria de l’any 2019 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 15. 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.
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 reconei-

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
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xement 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 Casal dels
Infants del Raval.

En total, l’import de la dotació en premis de la SEBAP
puja a 83.000 euros, continuant amb un esforç molt
notable per part de la nostra entitat.

A més a més, enguany s’ha convocat per novena vega-
da 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 és 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 professio-
nals i acadèmics de l’economia del sector públic a
l’Estat. En el cas de l’any 2019, el premi va ser conce-
dit l’investigadora Mariona Mas Montserrat,  de la
Universitat de Barcelona i l’Institut d’Economia de
Barcelona. El treball d’enguany duia per títol ‘What
Happens When Dying Gets Cheaper? Behavioural
Responses to Inheritance Taxation’, on analitza els
efectes de les rebaixes en l’impost de successions, en
concret a Catalunya.
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2.4. 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 2019:

‘El mundo que nos viene’ amb el Sr. Josep Piqué, eco-
nomista, empresari i exministre.

“Anem bé?” amb el Sr. Josep Sánchez-Llibre, presi-
dent de Foment del Treball.

“Banca i societat. Mirant cap al futur”, que pronuncià
la Sra. Margarita Delgado, sotsgovernadora del
Banc d’Espanya.

‘Economía española: Apostar por la competitividad’,
amb el Sr. Antonio Garamendi, president de la CEOE.

‘Presente y futuro de la Unión del Mercado de
Capitales’, que pronuncià el Sr. Sebastián Albella,
president de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

“Un futur sense aigua”', amb el Sr. Àngel Simón, pre-
sident d’AGBAR i vicepresident executiu de SUEZ.
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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
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@amicsdelpais.com

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

Podeu trobar un resum de les activitats de la
SEBAP 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

`


