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1. Presentació

Un any més, els socis teniu a les vostres mans la
memòria d’activitats de la SEBAP. Aquesta ens serveix
per fer balanç i ens ajuda a fer una retrospectiva de
les activitats dutes a terme i del seu impacte. 

La SEBAP no és aliena al moment que viu el país. El
debat nacional i la crisi econòmica monopolitzen els
debats i paralitzen moltes iniciatives i projectes. No
ens en queixem i ho acceptem, però constatem que en
aquests temps que ens toca viure fomentar el debat,
l’intercanvi d’idees i generar projectes no és tasca
fàcil. Amb tot, no ens hi conformem. El país i la nos-
tra societat necessita (potser més que mai) el debat, el
diàleg, generar iniciatives noves i capacitat per tirar-
les endavant. I també, cal dir-ho, entitats fortes.

Per tant, a la SEBAP hi trobareu tota la receptivitat
positiva per a tal tasca. Durant molts moments de la
nostra història hem estat dinamitzadors de grans
empreses i projectes, i ho volem continuar sent. Han
sigut projectes de llarga permanència i en sintonia
amb les necessitats del país, i no podem fer més que
continuar amb aquest voluntat. Volem que us en feu
partícips i que penseu en la SEBAP, no tan sols com un
lloc on anar a escoltar o assistir, sinó un espai on pro-
posar i impulsar. Per la nostra part procurarem conti-
nuar sent fidels al compromís amb l’entitat i amb tots
vosaltres.  

Miquel Roca i Junyent



5

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.

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 nos-
tra 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 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
de l’entitat que segueix portant a terme les seves
habituals activitats com a tribuna qualificada per a
tot tipus d’actes i conferències. També ho són la
incorporació del Cercle per al Coneixement o les
activitats de Barcelona Tribuna.
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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, cons-

tituïdes 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’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. Josep Brugada i Terradelles

Comissió Glocal:
Javier Zamora López

Cercle Financer: 
Isidre Fainé i Casas

Barcelona Tribuna: 
Jaume Giró i Ribas
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Comissió Cercle per al Coneixement: 
Josep Maria Vilà i Solanes

3. Recull d’activitats de l’any

3.1. 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 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 for-
mat 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’Educació

· “Disrupció educativa: també a la universitat?”, taula
rodona moderada pel Sr. Eduard Vallory, i amb les
intervencions de la Sra. Marta Aymerich, professora de
Medicina i Vicerectora de Planificació estratègica i
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Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya; el Sr.
David Bueno, professor de Genètica i expert en neuro-
educació de la Universitat de Barcelona; i el Sr. Pelegrí
Viader, professor de Matemàtiques i Secretari general
de la Universitat Pompeu Fabra.

Comissió d’Esport i Olimpisme

· “La Volta Ciclista a Catalunya: èxit esportiu, repte
econòmic”, conferència a càrrec del Sr. Rubén Peris i
Latorre, Director General de la Volta Ciclista a Catalunya.

· “Anàlisi econòmic d’un clàssic: Barcelona Open Banc
Sabadell – Torneig Conde de Godó de tennis", amb les
intervencions del Sr. Albert Agustí, President del R.C.
Barcelona-1899 i President de Barcelona Sport Cultura;
i el Sr. Albert Costa, exjugador, excapità de Copa Davis,
Director esportiu del R. C. Tennis Barcelona-1899 i
Director del torneig Conde de Godó.

Comissió de Salut i economia

· “La recerca mèdica en xarxa. Una necessitat del segle
XXI “. Taula rodona moderada per la Sra. Mar Meneses,
i amb les intervencions dels Sr. Manel Esteller, Director
del programa d’Epigenètica i biologia del càncer (IDI-
BELL);  el Sr. Elías Campo, Director d’investigació de
l’Hospital Clínic de Barcelona; i el Dr. Ramon Gomis,
Director de l’IDIBAPS.

· “Ictus, la primera causa de depèndencia a la nostra
societat”. Taula rodona moderada pel Dr. Josep

Brugada, i amb les intervencions del Dr. Miquel
Gallofré, Director Pla director de malaltia vascular
cerebral, Departament de Salut; la Dra. Monserrat
Bernabeu, Cap de l'Àrea mèdica, Institut Guttmann; i la
Dra. Conxita Closa, Directora assistencial de Corpo-
ració Fisiogestión.

Altres activitats i debats:

· “Espanya en el Consell de Seguretat de les Nacions
Unides: balanç de 2015 i prioritats per al 2016”. Debat
amb  el Sr. Javier Sanabria, Director general de Nacions
Unides i Drets Humans del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, i
el Dr. Xavier Pons Ràfols, Catedràtic de Dret internacio-
nal públic de la Universitat de Barcelona (activitat orga-
nitzada conjuntament amb l’ANUE, Associació per les
Nacions Unides a Espanya).

· Jornada “Col·laboració público-privada: estat de la qües-
tió”. Jornada organitzada conjuntament amb ESADE que
va servir per dissertar sobre diferents experiències i
punts de vista de la col·laboració público-privada en la
gestió pública, i que va comptar amb la participació de:

· Koldo Echebarría, representant a Xile del Banco       
Interamericano de Desarrollo i professor del 
Centro de Gobernanza Pública (ESADEgov) d’ESADE.

· Iza Lejárraga, Head of Unit, Investment Policy Link-
ages - Investment Division - Directorate for Financial 
and Enterprise Affairs de la OCDE. 
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• Tamyko Ysa, Vicedegana d’Investigació d’ESADE  
i professora del Centro de Gobernanza Pública
de ESADE. 

• David Vegara, Professor associat del Departament 
d’Economia, Finances i Comptabilitat d’ESADE.      

• Ambroise Fayolle, Vicepresident del Banc Europeu 
d’Inversions (BEI).  

•  Antoni Llardén, ENAGAS, President executiu. 
• Francisco Reynés, ABERTIS, Vicepresident 

i Conseller delegat.
• Àngel Simon, AGBAR, President.
•  Rafael Villaseca, GAS NATURAL, Conseller delegat.
• Jaume Giró, Director general de la Fundació 

“La  Caixa”.  
• Francisco de la Torre,  President de la Comissió de

Pressupostos al Congrès de Diputats, Ciudadanos.
• Enric Millo, Portaveu al Parlament, PPC.
•  Gerardo Pisarello, Primer Tinent d’Alcalde,

Ajuntament de Barcelona.
•  Jordi Sevilla, Exministre d’Administracions                   

Públiques.
•  Francisco Longo, Director general adjunt d’ESADE. 



3.2. Activitats del Cercle per al Coneixement

Comissió 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:

• VI Nit del Cercle 2016, un punt de trobada anual
del món empresarial català que pretén reconèixer
l’esforç de la indústria del nostre país a l’hora d’im-
pulsar Catalunya cap a posicions d’excel·lència i
competitivitat a través del lliurament del Premi Nit
del Cercle. Enguany, la multinacional FICOSA i la
consultora AIS van recollir el premi en reconeixe-
ment d’una trajectòria empresarial basada en la ges-
tió del talent, la innovació i l’aposta clara per la
internacionalització. El conseller d’Empresa i
Coneixement, l’Hble. Sr. Jordi Baiget, va ser l’enca-
rregat de lliurar els premis.

• Acte de commemoració del 15è aniversari del Bar-
celona Breakfast, que comptà amb la ponència del
Sr. Ramon Pastor, Vicepresident i Director general
de Hewlett Packard, i amb les intervencions del Sr.
Xavier Marcet, primer president i membre fundador

del Barcelona Breakfast, del Sr. Joan Majó,
President del Cercle per al Coneixement i membre
de la junta de la Societat Econòmica d’Amics del País
(SEBAP), i del Sr. Enric Fossas, Rector de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

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 pre-
sència de càrrecs institucionals, empresarials i repre-
sentants de la societat civil barcelonina i catalana.

Els dinars-conferències que s’han dut a terme
durant el 2016 són els següents:

14 15
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• “Una economia oberta per una societat que canvia”,
amb el Sr. Joaquim Gay de Montellà, President de
Foment del Treball. 

• “L’impacte del F.C. Barcelona al món”, amb el Sr.
Josep Maria Bartomeu, President del F.C. Barcelona.

• Conferència-dinar-col·loqui  amb el Molt Honorable
Sr. Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana.

• “Per una economia amb valors al servei de les perso-
nes”, amb l’Excm. i Rvdm. Mons. Joan Josep Omella,
Arquebisbe de Barcelona.

• “Brexit?”, amb el Sr. Andreu Mas-Colell, professor
d’Economia de la UPF i President del Barcelona
Institute of Science and Technology (BIST).

• “Catalunya i Espanya: El moment decisiu”, amb el
Sr. Miquel Iceta, Primer secretari del PSC i President
del Grup Parlamentari Socialista.

3.4. 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. El convidat de
l’any 2016 va ser el Sr. Enrico Letta, Degà de la Paris
School of International Affairs i ex-primer Ministre
italià, que versà una conferència sota el títol “Com
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tornar-se a enamorar d’Europa? ”.
La convocatòria de l’any 2016 ha seguit amb els can-
vis en la modalitat dels premis proposats l’any ante-
rior. Així s’ha seguit apostant pels ajuts de beca de
mobilitat per a investigadors i personal docent uni-
versitari menor de 35 anys per a fer estades de més
de 3 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 reco-
neixement d’entitats del tercer sector social que
hagin destacat en l’atenció a les persones més neces-
sitades, sobretot en el camp de l’assistència familiar.
L’entitat guanyadora d’aquest any ha estat la Banc
dels Aliments.

En total, l’import de la dotació en premis de la
SEBAP puja a més de 80.000 euros, un esforç molt
notable per part de la nostra entitat.

A més a més, enguany s’ha convocat per quarta 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
professionals i acadèmics de l’economia del sector
públic a l’Estat. En el cas de l’any 2016, el premi va
ser concedit al treball:

“What Explains Urban Inequality Disparities in Spain?
A Spatial Approach” de Míriam Hortas-Rico (Univer-
sidad Complutense) i Vicente Rios (Universidad Pú-
blica de Navarra).

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.

`

2017

Ajuts de beques de mobilitat 
per a personal docent 
i investigador universitari

`

Beques 2017
Amb el suport de
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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 posi-
cionament  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 espe-
cial èmfasi.

L’Informe anual del 2016 comença, en primer lloc,
per analitzar el fenomen del populisme i la seva
consolidació, un corrent que, sense haver desapare-
gut mai del tot de la cultura política occidental, va
emergir de manera clara amb la crisi econòmica.
L’auge del populisme i de les opcions populistes és
en molts casos una contradicció entre els problemes
existents i les solucions que es proposen, però la
situació de desesperació d’importants capes de la
societat fa que no siguin conscients de les pròpies
contradiccions.

La immigració, una conseqüència important del
greu context de crisi econòmica, és un dels princi-
pals elements discursius del populisme. Però tot i
així, la immigració  també suposa un repte per a la
societat d’acollida. El xoc entre la cultura d’acollida i

la dels nouvinguts té un component encara més sen-
sible quan el factor de diferència és la religió. Encara
que el pensament políticament correcte rebaixi el to
del debat europeu, el fet és que el xoc entre les socie-
tats laiques europees i una versió fanàtica o molt
retrògrada de l’Islam és potencialment perillós.

Els estats són impotents davant l’economia global,
però les democràcies tenen com a marc únic la nació-
estat. A l’hora de la veritat però, és a dir, a l’hora de
governar, els estats són moltes vegades impotents per
corregir, compensar o contrapesar les inèrcies de l’e-
conomia global. Això fomenta la decepció, causa irri-
tació en amplis sectors socials, desprestigia la política,
contribueix a fomentar l’antipolítica i acaba afavorint
l’aparició de corrents extremosos a dreta i esquerra.
La tendència de les elits a propugnar amb supèrbia
solucions abstractes a la problemàtica de la globalit-
zació s’expressa de moltes maneres. En la tendència
al despotisme il·lustrat en la legislació i la gestió euro-
pea,  per exemple, que, al marge dels interessos i les
opinions del votant, decideix què és convenient o
inconvenient per a l’economia, la salut, la cultura o el
benestar.

No és un bon encert el rampell populista que tendeix
a condemnar les elits. Però tampoc, ho és governar
les societats amb un discurs abstracte i il·lustrat que
ha acabat semblant que no era sinó un bell embolcall
dels interessos propis. Les elits –tant les econòmi-
ques com les culturals- han de fer un esforç d’empa-
tia amb els sectors més castigats per la globalització,
han de fomentar la pedagogia democràtica, han de
propugnar un  repartiment equitatiu dels costos  de



2322

l’ortodòxia econòmica i, sobretot, han de començar a
generar mecanismes per fomentar valors col·lectius.

En una segona part, el manifest d’enguany analitza
l’afectació d’aquest greu context de crisi polítics i
econòmica en el bloqueig a l’estat espanyol. La crisi
econòmica va fer naufragar la utopia del retorn
d’Espanya a la primera fila del concert de les
nacions. Els anys de la crisi han generat una doble
frustració: per les privacions objectives que ha
imposat, però també per la pèrdua d’aquell patriotis-
me optimista i expansiu. La pèrdua s’expressa amb
irritació contra el catalanisme, l’únic factor poderós
de dissidència nacional. El fet és que no s’ha sabut
proposar una visió i un projecte alternatiu. Aquesta
posició ha reforçat simbòlicament el vell mite de les
dues Espanyes. La negació del factor català és una
conseqüència més de la impossibilitat d’associar en
un discurs integrador els diferents components que
la realitat espanyola presenta.

La negativitat, que només en els anys de la transició
va ser corregida, caracteritza aquí la vida política
espanyola. Malgrat això,  l’economia espanyola no
ha anat malament en el 2016. La dada és indiscuti-
ble: des de maig de 2012 fins al juliol de 2016, l’eco-
nomia exportadora i els ingressos turístics han per-
mès recuperar 121.000 milions de l’immens forat de
deute que l’economia espanyola va acumular en el
període de la bombolla immobiliària. Les reformes
han afavorit la competitivitat en el món global i les
exportacions baten rècords històrics. Persistir en
aquest camí permetria superar en els propers 10
anys les condicions negatives que endeuten la nostra

economia. Però per això caldria convergir en un pro-
jecte també econòmicament integrador a fi i efecte
que el reclamat pla d’infraestructures no respongués
a criteris arbitraris, sinó a la necessitat de reforçar la
(re)industrialització. La multipolaritat espanyola és
la pura realitat. Adaptar la realitat política espanyo-
la a la realitat econòmica i a la diferència cultural és
l’única resresposta coherent a una realitat que sem-
pre torna.política espanyola a la realitat econòmica i
a la diferència cultural és l’única 

Finalment, en una tercera part, el manifest anual del
2016 analitza la qüestió territorial i el procés català.
Aquest 2016 ha viscut un primer tast dels problemes
que es poden produir a Catalunya. Persistir en el
camí de la desobediència té molts riscos. Un d’ells és
el de  fer impossible l’ordre, una condició bàsica del
progrés i de la democràcia. Si s’acaba identificant
desobediència i catalanisme, hi sortirà perdent el
catalanisme. A la curta o a la llarga l’hegemonia que
ara té el catalanisme sobiranista, generaria tants
anticossos a l’interior de la societat catalana que es
podria produir l’efecte contrari del que es persegueix. 

L’economia no s’ha ressentit de l’aparició de l’inde-
pendentisme com a ideologia central. Malgrat els
pronòstics apocalíptics fets en aquest sentit, la desin-
versió no ha arribat a Catalunya. Ara bé: entrar en la
via de la desobediència generarà problemes, causa-
rà dificultats, suscitarà tensions, i situarà una bona
part de la societat entre dues legalitats. Tot plegat,
crearà inevitablement un estrès que no sembla que
hagi de ser positiu per al dinamisme econòmic i cul-
tural.



El nou Govern espanyol, després de tant temps en
stand by, ha d’encarar el complexíssim programa
d’austeritat que exigeix la UE i ha d’impulsar una
política econòmica de creixement. Semblaria irra-
cional destinar les energies al xoc intern, perseguir
un ideal que una i altra vegada s’ha demostrat erro-
ni: uniformar Espanya a la manera francesa. En
canvi, semblaria molt més racional   reconèixer la
realitat tal com és, a fi i efecte de promoure la sinèr-
gia entre els territoris més dinàmics de la societat
espanyola. Una sinèrgia que permeti enfrontar amb
la màxima força els reptes colossals del present. 

El més intel·ligent seria, arribar a un pacte transaccio-
nal entre el govern d’Espanya i la Generalitat de
Catalunya que permeti desbloquejar la situació. Un
diàleg que refredi les confrontacions, però que, ara
com ara, no impliqui la renúncia de les posicions prò-
pies. Es tracta de desbloquejar, no de pactar una solu-
ció constitucional que requereix  un consens a tot
Espanya que ara com ara no sembla possible. Es trac-
ta de desbloquejar la situació amb respostes pràcti-
ques a tres qüestions bàsiques: la fiscal, la cultural o
identitària, i la de l’autogovern. Respostes fefaents,
això sí, ja que els plantejaments retòrics i les prome-
ses ara no servirien de res. Només la credibilitat en
les respostes al conflicte i les propostes sorgides del
diàleg faran desbloquejar la situació, i aquest credibi-
litat es demostra amb fets que responguin a les
demandes i no tinguin un caràcter involucionista.
Només el fets fan creïbles les promeses.

No és només el Govern espanyol qui l’ha de promou-
re fent el primer pas. També els sectors catalans par-

tidaris del diàleg hem d’intentar fer-lo, aquest pas.
Consensuar un programa català de mínims (l'eix eco-
nòmic barceloní, l’autogovern i la tradició cultural
pròpia) i negociar-lo amb el Govern d’Espanya és un
objectiu perfectament factible, tot i que, per fer-lo pos-
sible, cal una gran disposició al diàleg i bandejar tota
temptació de demonitzar l’adversari. 

El diàleg entre Catalunya i Espanya no és possible, per
descomptat, si el Govern espanyol no reconeix la iden-
titat catalana; però tampoc no hi ha diàleg si la
Generalitat catalana no vol reconèixer la realitat
espanyola tal com és. El diàleg no obliga a renunciar a
les posicions pròpies, només obliga a reconèixer les de
l’altre.
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3.6. 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 2016:

• “El papel del ICO en la recuperación económica espa-
ñola”, a càrrec de la Sra. Emma Navarro, Presidenta
de l’Instituto de Crédito Oficial (ICO).

• “America’s Unique Community Banking System”, a
càrrec del Sr. Camden R. Fine, President & CEO de
l’Independent Community Bankers of America
(ICBA).

• “Una ONU per al segle XXI: Reptes i desafiaments
d’un món en canvi”, a càrrec de la Sra. Cristina
Gallach, Secretària General Adjunta de Comunica-
cions i Informació Pública de l’Organització de les
Nacions Unides (ONU).

• “Bank competition and bank supervision”, a càrrec
del Sr. Ignazio Angeloni, Member of the Supervisory
Board, European Central Bank (ECB).

• “El desarrollo sostenible, una oportunidad para
Europa”, a càrrec del Sr. Daniel Calleja, Director
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
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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.

Adreça electrònica general: info@sebap.com

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

Twitter: 
@amicspais, @cercle_cat, @BcnTribuna

Podeu trobar un resum de les activitats de la
SEBAP en els videos que editem per a les diferents
activitats a https://vimeo.com/user18638424

`
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