Què és la SEBAP?

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.

Organigrama
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
Joan Majó i Cruzate
Josep Maria Vilà i Solanes

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.

La SEBAP 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 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: 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. Josep Brugada i Terradellas

Comissió Glocal: Javier Zamora López

Cercle Financer: Isidre Fainé i Casas

Tribuna Barcelona: Jaume Giró i Ribas

Comissió Cercle per al Coneixement: Josep Maria Vilà i Solanes

Nota de Premsa
Acte de lliurament dels Premis SEBAP

• La Societat Econòmica Barcelonesa d’AMICS DEL
PAÍS i la Fundació Barcelonesa d’Amics del País
atorguen 15 beques de mobilitat a personal docent
i investigador de Catalunya i a estudiants de
doctorat vinculats a universitats i centres de
recerca
• Banc dels Aliments recull el Premi Llegat Valdejuli
BARCELONA, 7 de març de 2016. - La Societat Econòmica Barcelonesa d’AMICS
DEL PAÍS (SEBAP) ha celebrat avui al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, i
en presència del primer tinent d’alcalde, el Sr. Gerardo Pisarello, una nova edició del
Premi Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics i Fundació Barcelonesa d’Amics del
País, ajuts de beca adreçats al personal docent i investigador de Catalunya i als
estudiants de doctorat vinculats a universitats i centres de recerca, CREA de
Catalunya, per fer una estada mínima de tres mesos en centres de recerca i
universitats estrangeres. La SEBAP ha atorgat 15 beques dotades de 4.200 euros
cadascuna amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de la investigació i la
docència de la universitat catalana. Els premiats d’aquesta primera edició han estat
Andreu Termes, Barbara Guidalli, Ramon Bastida, Boris Vazquez, Bru Laín,
Elena Costas, Emma Quiles, Èric Gómez, Guillem Brea, Marina Pera, Marina
Serrat, Míriam Cabré, Sergi Vall, Sílvia Majó i Gianko Michailidis.

Avui també s’ha lliurat el tradicional Premi Llegat Valdejuli, dotat en 20.000 euros, a
Banc dels Aliments, en reconeixement de la seva tasca en l’atenció a les
persones més necessitades. Ha recollit el premi el Sr. Eduard Arruga, president de
l’entitat, que ha emfatitzat i agraït el caràcter solidari del poble català, que permet que
entitats sense ànim de lucre com el Banc dels Aliments pugui desenvolupar la seva
missió.

L’acte de lliurament dels Premis de la SEBAP ha comptat enguany amb el Sr. Enrico
Letta, degà de la Paris School of International Affairs i ex-primer ministre d’Itàlia, que
ha pronunciat el tradicional discurs d’obertura titulat “How to be in love (again) with
Europe”. Letta ha afirmat que “el futur és Europa”. Que davant els reptes globals del
canvi climàtic, el comerç internacional, l’augment de la població mundial i l’amenaça
del terrorisme, “cal que Europa defensi els seus valors a la taula de negociació, els
valors ambientals, els drets humans, els drets dels treballadors i el valor de l’empresa”.
Però avisa que només units podrem ser decisius. I per continuar units “cal que Europa
recuperi la solidaritat i la situï al centre de la vida europea”, calen reforçar els
mecanismes democràtics de les institucions europees i, la més urgent, “cal que Europa
torni a ser vista pels ciutadans com una veritable oportunitat de desenvolupament”.

Nota de premsa
Acte de commemoració 15è aniversari Barcelona Breakfast

• Barcelona Breakfast celebra 15 anys al costat de
l’economia del coneixement
• Ramon

Pastor

“Estem

davant

d’una

nova

revolució industrial, però haurem d’arriscar per
poder aprofitar les oportunitats que aquesta
ofereix. Només qui arrisca té premi”
Divendres 22 d’abril, Barcelona. – Avui, a l’Aula Màster de la UPC, s’ha celebrat
l’acte commemoratiu del 15è aniversari del Barcelona Breakfast. L’acte, que ha
estat presidit pel rector de la UPC, el Sr. Enric Fossas, ha estat un punt de retrobada
d’ antics membres i amics i, alhora, un reclam per rellançar i projectar el Barcelona
Breakfast del futur. Davant un auditori de prop d’un centenar de persones provinents
sobretot del món empresarial i acadèmic, Xavier Marcet, primer president i membre
fundador del Barcelona Breakfast, ha lamentat que des de Barcelona, com a capital
catalana, es perdés l’oportunitat de liderar el canvi tecnològic de la darrera dècada. No
obstant, ha ressaltat que durant aquests 15 anys “hem après coses, no partim de zero,
tenim al país projectes sòlids que ens han de servir de palanca per poder
aprofitar les oportunitats que ofereix la nova revolució industrial 4.0”, i ha posat
com a exemple el centre mundial d’impressió 3D que HP ha creat a Sant Cugat. Al seu
torn, Joan Majó, president del Cercle per al Coneixement i membre de la junta de la
Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, ha afirmat que “la base de la
competitivitat del futur és la productivitat del capital humà”, i que ja no s’entén
desenvolupament econòmic sense cohesió social.

Ramon Pastor, vicepresident i director general d’HP, durant la seva ponència titulada
“Impressió 3D: una nova revolució industrial?”, ha descrit el nou paradigma que
planteja la impressió 3D: la deslocalització de la producció allà on hi ha la demanda, la
democratització de la producció amb la disminució dels costos fixos i l’eliminació de
barreres d’entrada i l’acceleració de la innovació, incrementant l’eficiència i reduint els

costos ecològics. És per aquest motiu que Ramon Pastor ha afirmat que som davant
d’una nova revolució, en la que “haurem d’arriscar per aprofitar les oportunitats
de lideratge que aquesta ofereix. Només qui arrisca té premi” ha sentenciat.

Barcelona Breakfast per a l’Economia del Coneixement es va fundar el 2001 de la
mà d’un grup d’emprenedors, directius i tecnòlegs que van unir esforços i recursos per
crear un espai de debat sobre la nova realitat que oferien les tecnologies de la
informació i comunicació (TIC) en el desenvolupament econòmic. Van entendre que la
societat industrial tradicional estava en una transformació que permetia afegir valor
econòmic i humà a la societat catalana. Amb aquesta missió van crear una plataforma
oberta de debat i opinió entre la universitat, les administracions i el mercat. Les seves
accions es concretaven en unes sessions en format esmorzar-conferència,
organitzades conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a la
seu del Rectorat de la pròpia UPC, on un ponent de renom en el sector obria una rica
tertúlia d’interacció que brindava l’oportunitat de fer xarxa al voltant d’aquest nou
sector econòmic emergent.

Recull de Premsa
Barcelona Tribuna amb Joaquim Gay de Montellà

Recull de Premsa
Barcelona Tribuna amb Josep Maria Bartomeu

Convocatòria de Premsa
Nit del Cercle 2016

FICOSA i AIS Group guanyen la sisena edició del
premi Nit del Cercle per la seva contribució al
desenvolupament del país a través d'una trajectòria
empresarial amb visió global i innovadora
•

L’encarregat de lliurar el premi serà l’Hble Sr. Jordi Baiget, conseller
d’Empresa i Coneixement.

La comissió Cercle per al Coneixement de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics
del País celebra la sisena edició de la Nit del Cercle, acte de lliurament del Premi
Nit del Cercle. Enguany, les empreses que rebran el guardó són FICOSA i AIS Group
per la seva contribució al desenvolupament del nostre país a través de la trajectòria
empresarial. El jurat valora l’aposta internacional de FICOSA iniciada als anys 70, que
l'ha convertit en proveïdor oficial i soci tecnològic de la majoria dels fabricants de
vehicles a tot el món. Per la seva banda, AIS és reconeguda pel jurat per la seva
activitat empresarial basada en la innovació, la gestió del talent i la internacionalització.
Arribant a la sisena edició, la Nit del Cercle es consolida com un punt de trobada entre
empresaris per posar en valor la generació de talent a través de l'esforç, la dedicació i
el treball en xarxa per fomentar la recerca i augmentar la competitivitat del nostre país
al món. En aquesta ocasió, comptarem amb la ponència 'Un bon país no és un país
low cost' del Sr. Miquel Puig, doctor en Economia, i amb la presència de l'Hble. Sr.
Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement, que serà l'encarregat de lliurar el
premi.
PROGRAMA:
19:30h. Registre
20:00h. Benvinguda del Sr. Joan Majó, president del Cercle per al Coneixement
20:05h. Conferència del Sr. Miquel Puig, doctor en Economia, 'Un bon país no és un
país low cost'
20:30h. Lliurament del Premi Nit del Cercle per part de l'Hble. Sr. Jordi Baiget,
conseller d'Empresa i Coneixement
20:55h. Cloenda del Sr. Miquel Roca, president de la Societat Econòmica Barcelonesa
d'Amics del País
21:00h. Còctel a la terrassa de l'Hotel

Data i lloc:

Dilluns, 11 de juliol de 2016
Hotel Barcelona Center
C/ Balmes, 103-105
Barcelona

Registre a l’hotel:

A partir de les 19:30 hores

Reserves a sebap@sebap.com o al telèfon 933 192 854

Nota de premsa
VI Nit del Cercle. Acte lliurament premis Nit del Cercle 2016

El conseller Jordi Baiget entrega els premis Nit del
Cercle 2016 a FICOSA i AIS
• El jurat valora la trajectòria internacional de FICOSA
iniciada als anys 70, que l'ha convertit en proveïdor
oficial i soci tecnològic de la majoria dels fabricants de
vehicles a tot el món.
• AIS és reconeguda pel jurat per la seva activitat
empresarial basada en la innovació, la gestió del
talent i la internacionalització.
Ahir, 11 de juliol de 2016 a l’Hotel Barcelona Center, la comissió del Cercle per al
Coneixement de la Societat Econòmica d’AMICS DEL PAÍS, va celebrar la sisena
edició de la Nit del Cercle, l’acte de lliurament dels premis Nit del Cercle. Enguany, la
multinacional FICOSA i la consultora AIS van recollir el premi en reconeixement d’una
trajectòria empresarial basada en la gestió del talent, la innovació i l’aposta clara per la
internacionalització. El vicepresident del Cercle per al Coneixement, el Sr. Josep Maria
Vilà, va afirmar que les dues empreses són un clar exemple del teixit industrial de
Catalunya, que és generador de valor afegit a través de l’esforç, la tenacitat i
l’emprenedoria i autèntic motor de desenvolupament econòmic i social.

El conseller d’Empresa i Coneixement, l’Hble. Sr. Jordi Baiget, va ser l’encarregat de
lliurar els premis i va afirmar que la transferència de coneixement i la innovació són
dos elements indispensables que fan avançar el país cap a posicions capdavanteres
en competitivitat i economia del coneixement.

FICOSA és un grup multinacional dedicat a la recerca, el desenvolupament, la
producció i la comercialització de sistemes i components per a automòbils, vehicles

comercials i vehicles industrials. Es va fundar el 1949 amb un petit taller dedicat a la
fabricació de cables mecànics per al mercat de recanvis i actualment és proveïdor
oficial i soci tecnològic de la majoria dels fabricants de vehicles a tot el món amb el
90% de la facturació que prové de l’exterior i amb centres de producció a 19 països.
L’any 2015 va facturar 1.100 milions d’euros i va destinar un 4% de les vendes en
R+D. Per a Josep Maria Pujol, la perseverança, l’exigència, la visió estratègica i la
innovació són les claus de l’èxit empresarial.

AIS és una empresa de consultoria estratègica, financera i tecnològica que es va
fundar el 1987. La seva especialitat és la de sistemes de suport de presa de decisions
basats en la modelització estratègica i matemàtica. Una de les principals línies de
negoci és la gestió del risc de crèdit per al sector financer, incloent el càlcul i l’anàlisi
d’indicadors econòmics i sociodemogràfics. L’any 2015, la consultora va facturar
gairebé 5 milions d’euros, un creixement del 25% respecte l’any anterior, amb clients a
més de 20 països, significant el mercat internacional el 60% dels ingressos. Per a
Ramon Trias, president d’AIS, els factors imprescindibles de la trajectòria d'AIS són la
flexibilitat i la capacitat d'adaptació, la innovació, la internacionalització i una molt bona
gestió dels RRHH.

