
anys
Memòria d’activitats d’ 2022



Un any més us tornem a presentar la memòria d’acti-
vitats de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics 
del País, i aquest cop és especial ja que us presentem la 
memòria d’activitats de l’any que ha fet 200 en la nostra 
història. Una història humil però destacada, d’ideals i 
accions, de constribucions importants i d’iniciatives du-
radores, i, sobretot, de fidelitat al país i al seu progrés.

Poc a poc anem deixant enrere la pandèmia i anem su-
perant les seves conseqüències; conseqüències que en 
molts casos han obert nous contextos i nous paradigmes. 
Ens molts aspectes la greu pandèmia global ens ha fet 
replantejar formes d’organització i de governança, i ha 
obert la porta a nous canvis que han accelerat la seva arri-
bada i implantació a la societat. Però no ha sigut només 
la pandèmia, altres crisis també afecten i se superposen 
amb la mateixa força o potser encara més: la crisi ener-
gètica i de materials, la crisi climàtica i ambiental, nous 
conflictes militars d’implicacions mundials, i que tot ple-
gat ens porta a conseqüències que cada cop es fan més 
grans, greus i evidents: un augment dels populismes i 
autoritarismes arreu del món, i una greu crisi de des-
igualtat social. Estem, doncs, en un moment important i 
molt trascendent de la nostra història, que requereix una 
bona comprensió i anàlisi, noves solucions i aportacions 
a debatre, un impuls i suport en la ciència i el progrés, i 
sobretot una gran dosi de consens i diàleg. 

I en aquest punt és on hi trobareu sempre els Amics del 
País, en generar espais de trobada i de diàleg, afavorint 
l’entesa i la construcció de consensos, sent promotors 
d’iniciatives o col·laboradors de projectes. En definiti-
va, identificant velles muralles que calgui enderrocar 
i dibuixant sempre nous horitzons que ens permetin 
avançar i progressar. 

Han sigut 200 anys d’història densa i prolífica; comptem 
amb vosaltres per seguir treballant els propers 200 amb 
la mateixa dedicació, compromís i responsabilitat.
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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.

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 Tecnològic de Catalunya. 
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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

Entrevista enregistrada amb el Dr. Álvaro Pas-
cual-Leone, catedràtic de Neurologia a Harvard i di-
rector de l’Institut Guttman. Entrevista a càrrec del Dr. 
Antoni Guerrero president de la comissió de Salut i 
Economia de la SEBAP.
 
“Crisi post-COVID19 y rehabilitació física. Com ens 
adaptem cap al futur?”. Conferència a càrrec de la Dra. 
Conxita Closa, doctora en Medicina, especialista en re-
habilitació. Presidenta de la Societat Catalana de Medi-

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: 
(vacant)

Comissió d’Economia: 
Martí Parellada i Sabata

Comissió d’Ensenyament: 
Enric Masllorens

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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cina Física i Rehabilitació. Directora Assistencial de la 
Corporació Fisiogestión. Presentà i moderà l’acte el Dr. 
Antoni Guerrero, president de la comissió de Salut i 
Economia de la SEBAP

“Pandèmia de COVID-19: escenaris de futur” a càrrec 
del Dr. Antoni Trilla, epidemiòleg de l’Hospital Clínic, 
Catedràtic de Salut Pública de la Universitat de Barcelo-
na i investigador de ISGlobal. Presentà i moderà l’acte el 
Dr. Antoni Guerrero, president de la comissió de Salut 
i Economia.

“Sistema sanitari en temps de crisi i professió mè-
dica”, debat amb el Dr. Jaume Padrós, president del 
Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), i el Sr. Gui-
llem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia de la 
UPF. L’acte fou presentat i moderat pel Dr. Antoni Gue-
rrero, president de la comissió de Salut i Economia.

“L’exercici físic, la millor estrategia d’envelliment ac-
tiu”. Conferència a càrrec de Joaquim Llucià i Poma-
res, llicenciat en INEF i director tècnic de Corposalut. 
Presentació a càrrec del Dr. Antoni Guerrero, president 
de la comissió de Salut i Economia.

Comissió d’Educació

“Llengua i escola”, conferència a càrrec de la Sra. Ire-
ne Rigau, docent i exconsellera de Benestar Social i En-
senyament de la Generalitat de Catalunya. Presentació a 
càrrec de Lluís Font, membre de la comissió d’Educació.

Cercle Financer

El Cercle Financer de la Caixa, comissió específica de 
la SEBAP, enguany ha recuperat les seves habituals 
activitats de tribuna qualificada del país per a tot tipus 

d’actes i conferències. En concret, en aquesta nova etapa 
post-pandèmica i amb voluntat de continuïtat el Cercle 
Financer ha organitzat la següent activitat:

“El mundo que viene a la vista de la situación geopo-
lítica”, col·loqui amb el Sr. Javier Solana, president 
d’ESADEGeo – Center for Global Economy and Geopoli-
tics, i el Sr. Juan José López-Burniol, viepresident de la 
Fundació La Caixa.

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’asso-
ciació 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), el Grupo Godó-La Vanguardia i la Fundació “La 
Caixa”, i el patrocini d’Agbar, el Consorci de la Zona 
Franca i Deloitte.

Durant el 2022, Barcelona Tribuna ha organitzat 6 ac-
tes, tots ells celebrats amb presencialitat al Caixafòrum 
Macaya de la Fundació “la Caixa” o l’Hotel Melià Sarrià.

Els actes de Barcelona Tribuna que s’han dut a terme 
durant el 2022 són els següents:

“La democràcia a Europa. És possible l’esperança? La 
veu de França i Alemanya”. Debat amb el Sr. Wolfgang 
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Dold, ambaixador d’Alemanya, i el Sr. Jean-Michel 
Casa, ambaixador de França. Presentació a càrrec de 
Miquel Roca, president d’Amics del País, i debat mo-
derat per Enric Juliana, periodista de La Vanguardia. 
Aquest acte va coincidir amb la presidència francesa del 
Consell de la Unió Europea.

“Les Illes Balears, avançant-nos al futur”. Conferèn-
cia de la Molt Honorable Sra. Francina Armengol, 
presidenta del Govern de les Illes Balears. Presentació 
a càrrec de Miquel Roca, president d’Amics del País, i 
debat moderat per Enric Sierra, periodista de La Van-
guardia.

“Barcelona, la ciutat del talent”. Conferència i diàleg 
amb Aurora Catà, presidenta de Barcelona Global. Pre-
sentació a càrrec de Miquel Roca, president d’Amics del 
País, i debat moderat per Enric Sierra, periodista de La 
Vanguardia.

“Desenvolupament i equitat, el compromís metropo-
lità”. Conferència a càrrec del Sr. Antoni Balmón, vi-
cepresident executiu de l’AMB i alcalde de Cornellà de 
Llobregat. Presentació a càrrec de Xavier Trias, exalcal-
de de Barcelona (2011-2015), i debat moderat per Enric 
Sierra, periodista de La Vanguardia.

“En defensa de la política útil y de consenso frente a 
la política que confronta e insulta”. Conferència del 
Sr. Alberto Núñez Feijóo, president del Partido Popular. 
Presentació a càrrec del Sr. Josep Piqué, economista, 
empresari i exministre, i debat moderat per Enric Sie-
rra, periodista de La Vanguardia.

“Reindustrialitzem Catalunya”. Conferència del M. 
Hble. Sr. Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball 
de la Generalitat de Catalunya. Presentació a càrrec de 
Miquel Roca, president d’Amics del País, i debat mode-
rat per Manel Pérez, periodista de La Vanguardia.

Paral·lelament, en motiu de la celebració dels 200 anys 
de l’entitat, s’ha organitzat un cicle de debats sota el títol 
“Les noves muralles”. Aquest cicle s’ha celebrat al Palau 
Macaya de la Fundació La Caixa i ha constat de sis tau-
les rodones i debats i una conferència inicial. Els actes 
corresponents a aquest cicle també s’han inserit dins del 
format d’actes del Barcelona Tribuna i han comptat amb 
el suport en la seva difusió de La Vanguardia i dels patro-
cinadors habituals. Així, doncs, els actes d’aquest cicle 
han sigut els següents:

“Influències de la SEBAP en el món financer”, con-
ferència a càrrec del Sr. Isidre Fainé, president de la 
Fundació La Caixa. Presentació per part de Miquel Roca, 
president d’Amics del País.

“L’accés al coneixement”, taula rodona  i debat amb el 
Sr. Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill; el Sr. 
Joan J. Guinovart, director acadèmic del Bist Dolors 
Aleu Graduate Centre; i el Sr. Lluís Torner, director de 
l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Presentació per 
part de Miquel Roca, president de la SEBAP, i moderació 
a càrrec de Josep Corbella, periodista de La Vanguardia.

“La necessària reindustrialització”, debat amb el Sr. 
Josep Gonzàlez, president d’honor de PIMEC; el Sr. 
Jordi Renom, president de l’Associació d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya; i el Sr. Josep Sànchez-Llibre, 
president de Foment del Treball . Presentació a càrrec 
de Miquel Roca, president d’Amics del País, i moderació 
per part d’Enric Sierra, periodista de La Vanguardia.

“Per un model econòmic sostenible”, debat amb el Sr. 
Antón Costas, president del Consejo Económico y Social; 
la Sra. Teresa García-Milà, director de la Barcelona Gra-
duate School; i el Sr. Carles Puig de Travy, president del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Presentació a càrrec 
de Miquel Roca, president d’Amics del País, i moderació 
per part d’Enric Sierra, periodista de La Vanguardia. 
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“L’accès al benestar”, debat amb la Sra. Francina Alsi-
na, presidenta de la Taula del Tercer Sector; el Sr. Fran-
cesc Roig, president de Càritas Catalunya; i el Sr. Marc 
Simón, subdirector de la Fundació La Caixa. Presentació 
a càrrec de Josep Caminal, membre de la junta d’Amics 
del País, i moderació per part d’Enric Sierra, periodista 
de La Vanguardia.

“De la responsabilitat social a la urgència solidària”, 
debat amb el Sr. Àngel Simón, president d’AGBAR, i el 
Sr. Àngel Castiñeira, director de l’Observatori dels Va-
lors d’ESADE. Presentació a càrrec de Miquel Roca, 
president d’Amics del País, i moderació per part d’Enric 
Sierra, periodista de La Vanguardia.

“L’ètica empresarial”, debat amb el Sr. Javier Faus, pre-
sident del Cercle d’Economia; el Sr. Koldo Echevarría, 
degà d’ESADE; i el Sr. Hanz Heukamp, director general 
d’IESE. Presentació a càrrec de Miquel Roca, president 
d’Amics del País, i moderació per part d’Enric Sierra, pe-
riodista de La Vanguardia.

Tots els actes d’Amics del País són enregistrats i es poden visionar de 
forma sencera o en un breu resum al seu perfil de Youtube.

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 prestigi 
reconegut. Enguany aquest acte va comptar amb la 
conferència del Dr. Joan Massagué, director del Sloan 
Kettering Institute, titulada “Recerca acadèmica bàsica 
i aplicada, construïm un futur de progrés”. 

La convocatòria de l’any 2022 ha seguit amb la 
modalitat dels premis proposats en anys anteriors. 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 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 Dones Mentores, projecte de 
mentoratge social amb perspectiva de gènere.

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.

Premi
Llegat 
Valldejuli 
2023 
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.
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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 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 professionals 
i acadèmics de l’economia del sector públic a l’Estat. 
En el cas de l’any 2022, el premi va ser concedit als 
investigadors Alberto Gago i Xabier Labandeira, de 
la Universidade de Vigo, i a José M. Labeaga i Xiral 
López Otero, del Departament de Teoría Econòmica i 
Economia Matemàtica de la UNED. El treball d’enguany 
duia per títol “Transport Taxes and Decarbonization in 
Spain: Distributional Impacts and Compensation”, un 
estudi les implicacions en l’aplicació de taxes ambientals 
i energètiques i el seu negatiu impacte en termes de 
distribució i equitat.

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

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



Basea 8, 1 planta  08003 Barcelona
www.amicsdelpais.com / www.barcelonatribuna.com


