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1. Presentació
Aquesta Memòria dóna compte a tots els nostres associats de l’activitat portada a terme per la Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País durant l’any
2009. I les paraules que resumeixen aquesta tasca són
les de l’agraïment i esperança. Agraïment per tot el que
s’ha fet per part dels responsables de les Comissions
diverses de la Societat i agraïment, també, a tots els
associats que hi han participat amb la seva presència.
Però a la vegada, també esperança. La Societat porta un
bon camí, cada cop més present en la vida social i cívica del País, constituint un escenari de referència per a
tot tipus de debats relacionats amb els temes que més
interessen al conjunt de la ciutadania. S’està fent un
bon camí i això és mèrit de tots i, com a President de
l’Entitat, em correspon deixar-ne agraïda constància.
Els Amics del País creixen i aquesta Memòria n’és un
bon exemple. Però m’agradaria aprofitar-ne la seva
presentació per demanar a tots els associats un esforç
més de cara a l’enfortiment de la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País, atesa la necessitat que té
el país de comptar amb entitats que cohesionin i donin
un renovat impuls a les tasques col·lectives. La nostra
Entitat ha sabut donar resposta al llarg de la seva història a les situacions més crítiques viscudes pel País.
Ha estat un motor de dinamisme social i civil quan més
s’ha necessitat.
I ara, és evident que el País ho torna a necessitar i la
SEBAP no pot fallar en la seva voluntat d’ajudar,
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impulsar les grans idees i els valors que han de permetre mirar l’horitzó des de l’esperança. Necessitem debatre idees, obrir vies de reflexió col·lectiva, apuntar a
nous camins que aportin al moment present el punt
d’il·lusió que molt sovint es troba a faltar. Com dèiem
l’any passat en ocasió de la darrera Assemblea General,
encara ens queden moltes muralles per enderrocar. Ja
no són muralles físiques, són d’altra naturalesa, però
que constitueixen un repte per Catalunya i el seu futur.
Hem d’obrir-nos al món i a les noves condicions que
ens planteja la globalització; hem de construir ponts en
totes direccions, capaços de generar escenaris de convivència, tolerància i civisme com avantsala del progrés del País.
Això ha mogut sempre l’acció de la SEBAP i en aquesta
línia ens proposem seguir avançant.
Miquel Roca i Junyent
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2. 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 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.
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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:
Santi Pagès i Carballeda
Vocals:
Josep M. Via i Redons
Josep Caminal i Badia
Carles Duarte i Montserrat
Martí Parellada i Sabata
Macià Alavedra i Moner
Joan Majó i Cruzate
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

memo?ria09-SEBAP-3 :Maquetación 1

16/3/10

13:29

Página 7

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 Ciutat i País:
Joan Oliveras i Bagués
Comissió de Cultura:
Carles Duarte i Montserrat
Comissió d’Economia:
Martí Parellada i Sabata
Comissió d’Ensenyament:
Xavier Melgarejo i Draper
Comissió d’Estudis Fiscals:
Alexandre Pedrós i Abelló
Comissió de Recerca:
Joan J. Guinovart
Comissió de Societat de la Informació:
Jordi Alvinyà i Rovira
Comissió de Cohesió Social:
Ignasi Farreras i Bochaca
Comissió d’Esport i Olimpisme:
Josep Antoni Pujante i Conesa
Cercle Financer:
Isidre Fainé i Casas
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A més a més, destaca l’existència de l’Observatori Ciutat i
País, un espai de treball annex a la Comissió Ciutat i País.
L’Observatori Ciutat i País és un ens creat amb l’objectiu
de dinamitzar el debat sobre el grans reptes del país en
diferents temàtiques, centrant-se en el seu anàlisi i discussió mitjançant l’elaboració de treballs monogràfics
duts a terme per a professionals reconeguts i especialistes dels quals s’espera que tinguin una notable repercussió. La coordinació de les activitats de l’Observatori
Ciutat i País correspon al seu Consell de Direcció, compost per diferents membres provinents d’entitats com la
pròpia SEBAP, el Grup Godó, el Consorci Zona Franca, la
Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de
Catalunya i l’Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya.
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3. Recull d’activitats de l’any
El 2009 ha estat un any de molta activitat generada des
de la SEBAP. Ha estat una activitat plena de continguts,
en diferents formats i amb la presència de reconeguts
experts i representants institucionals. A tot això hi hem
d’afegir la permanent reestructuració i adaptació de la
seu social, millorant les seves condicions per a desenvolupar les seves activitats i els espais de treball per a l’estructura tècnica de l’entitat.

3.1. Els Debats de la SEBAP
D’acord amb la seva missió fundacional 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 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 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 temàtiques d’interès d’aquestes. La relació de debats celebrats enguany
ha estat la següent:
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Comissió Ciutat i País. Observatori Ciutat i País
· El debat públic de les infraestructures. El cas francès
amb la presència de l’Honorable Sr. Pascal Brice
(Cònsol de França a Barcelona), Sr. Josep Martínez
Vila (Director General de Negocis i Operacions
d’Abertis) i el Sr. Joan Prats (President de l’Associació
Internacional per la Governança, la Ciutadania i
l’Empresa).
Comissió de Cultura
· Polítiques Culturals i llibertat de creació amb el
Conseller de Cultura, l’Honorable Sr. Joan Manuel
Tresseras.
· L’obra cultural de les caixes d’estalvis en el context de crisi
amb la Sra. Fina Soto (Directora Técnica de la Fundació
Caixa Girona), Marta Lacambra (Directora de la
Fundació Caixa Manresa), Ignasi Miró (Director de l’Àrea
Cultural de la Fundació “la Caixa”) i Àlex Susanna
(Director-Gerent de la Fundació Caixa Catalunya).
· Festivals de Música: continuïtat i revisió d’un model amb
la presència de la Sra. Pilar Parcerisas (Vicepresidenta
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts), Lluís
Gendrau (Director Editorial Grup Enderrock), Josep
Lloret (Ex-director artístic del Festival de Músiques de
Torroella de Montgrí) i Marina Rossell (Cantant).
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Comissió d’Economia
· Gestió de l’aigua i cohesió territorial a Catalunya amb
la presència del Sr. Gabriel Borràs (Director de planificació de l’Agència Catalana de l’Aigua), Josep Dolz
(Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports) i Ignasi
Aldomà, Josep M. Escribà, i Jaume Sellés (grup cívic
Compromís per Lleida).
· Mesures per a incentivar la creació d’empreses amb els
Srs. Christian Fernàndez (Conseller Delegat de BCNEMPREN SCR), Xavier Ferràs (Director del Centre
d’Innovació Empresarial de la Generalitat de Catalunya
- ACCIO), Marc Ingla (Soci de Nauta Capital i membre
del International Advisory Board de la Generalitat de
Catalunya) i Víctor Torrents (Director d’Informació i
Assessorament de la Cambra de Comerç de Barcelona).
Comissió d’Ensenyament
· L’Informe PISA. Conclusions i propostes de millora del
sistema educatiu català i espanyol amb els Srs.
Joaquim Prats (President del Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya i responsable de l’Informe Pisa a Catalunya) i Enrique
Roca (President del Instituto de Evaluación de España
i responsable de l’Informe Pisa a nivell estatal).
Comissió d’Estudis Fiscals
· Els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2010. Aspectes
econòmics i fiscals amb la presència dels Srs. Salvador
Guillermo (Director d’Estudis Econòmics i Fiscals de
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Foment del Treball Nacional) i Josep M. Duran i
Cabré (Professor agregat d’hisenda Pública de la
Universitat de Barcelona).
Comissió de Recerca
· Dins el cicle Enderroquem les muralles, construïm la
ciutat del coneixement s’han dut a terme els següents
debats:
· Els generadors del coneixement, amb els Srs. Ramon
Gomis (Director de l’IDIBAPS-Hospital Clínic i Professor
de la UB), Josep Joan Moreso (Rector de la Universitat
Pompeu Fabra) i Lluís Torner (Director de l’ICFOInstitut de Ciències Fotòniques i Professor de la UPC).
· Coneixement, per a què? amb els Srs. Jordi Camí
(Director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona),
José M. Palacios (Director de l’Agència de Valorització i
Comercialització dels Resultats de la Investigació–Grup
UB) i Francesc Solé Parellada (Parc de Recerca i
Innovació UPC).
· La crisi, la universitat i la recerca amb el Sr. Andreu
Mas-Colell (President de la Barcelona GSE, Catedràtic
de la UPF i pròxim secretari general del European
Research Council).
· La globalització de la recerca amb els Srs. Enric Banda
(President d’Euroscience), Salvador Barberà (Catedràtic
d’Economia de la UAB i Vicepresident de la Barcelona
GSE.) i Xavier Pujol (Director del diari científic digital
“Global”).
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Comissió d’Esport i Olimpisme
· Medicina i futbol amb els Srs. Ricard Pruna (Cap Mèdic
del primer equip del F.C. Barcelona), Carles Rexach (exjugador i entrenador de futbol), Ignasi Sitges (Cap Mèdic
del primer equip del R.D.C. Espanyol) i José Mª Villalón
(Cap Mèdic del Atlético de Madrid C.F.).
· L’USAP, el Rugby, Valors, Cultura i Societat amb els Srs.
Raymond Rebujent (Membre de la Junta Directiva. Antic
“talonnier” de l’USAP), Gerard Merou (Responsable des
Services de la Jeunesse et des Sports des Pyrénées
Orientales), Pierre Becque (Advocat de l’USAP.
Conseiller Régional del Llenguadoc-Rosselló) i Ignasi
Planas (President de la Federació Catalana de Rugby).
· A més a més, també en el marc dels Debats de la
SEBAP, l’any 2009 hem celebrat altres debats no vinculats directament a cap de les comissions de treball pròpies de l’entitat però igualment interessants al voltant
de diferents aspectes. Aquests debats han estat:
· La capitalitat euromediterrània de Barcelona: un repte
de país amb la presència del Sr. Jordi Vaquer (Director
de la Fundació CIDOB);
· Estratègies, objectius i projectes del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona a càrrec de II·lustríssim Sr.
Jordi William Carnes (President de la comissió delegada del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Barcelona).
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· Situació actual i perspectives econòmiques de l’empresa familiar a Catalunya, acte de presentació de l’estudi
corresponent al primer volum de la Col·lecció
Baròmetre de l’Empresa Familiar a Catalunya a iniciativa de la Fundació Jaume Casademont. L’acte va
comptar amb la participació de Sr. Miquel Valls,
President de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sr.
Juan Corona, Director acadèmic de l’Instituto de la
Empresa Familiar i Sr. Frederic Borràs, Soci responsable de KPMG per Catalunya.

3.2. 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. Com ja és tradicional, l’acte d’entrega dels premis es du a terme al Saló de
Cent de l’Ajuntament, en una recepció 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 preparat exclusivament per a
la cita. El convidat de l’any 2009 ha estat el Sr. Alfredo
Pastor, professor de IESE, el qual dissertà sobre el tema
Per a què hauria de servir la crisi?
A finals d’any s’ha presentat la convocatòria de premis
per a l’any vinent, proposta treballada al llarg del curs.
Aquesta és una aposta decidida per una major qualitat
i rellevància de la convocatòria dels Premis de l’entitat,
amb una major dotació econòmica i amb noves modalitats més atractives i suggerents per a la formació de
nous valors.
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La nova convocatòria de Premis de la SEBAP consta de
les següents modalitats:

Premis Carles i Enric de Godó Muntañola
1er. Premi de 2.000 euros a un estudiant de la Facultat
de Dret.
2on. Premi de 2.000 euros a un estudiant de formació
professional de Tècnica Superior Professional de
Mecànica.
Fundació La Caixa
Dos premis de 4500 euros cadascun al reconeixement de
projectes educatius escolars en barris i poblacions amb
un elevat risc d’exclusió social.
Fundació Barcelonesa d’Amics del País (D. Gubau
i Rosell Mañé)
Convocatòria de quatre premis per valor de 4500 euros
cadascun per a l’elaboració de treballs de recerca en
l’àmbit universitari relacionats amb el desenvolupament
econòmic de la ciutat de Barcelona i els seus voltants,
especialment en els camps del comerç, les noves tecnologies, i la cultura i el coneixement.
Fundació Pelfort i Xinxó
1er. Convocatòria d’ajuts per a cursar estudis de postgrau a Catalunya i Europa. En concret es convoquen:
· Dos ajuts econòmics per a cursar estudis a la London
School of Economics
· Un ajut econòmic per a cursar estudis a la Barcelona
GSE
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· Un ajut econòmic per a cursar estudis superiors a
qualsevol universitat europea.
2on. Premi de 4.000 euros a una institució privada que
treballi per a la integració social.
3er. Premi de 1.800 euros a la persona que demostri
especial dedicació a l’ofici de fuster.

3.3. 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 posicionament davant d’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 cap a aquelles
qüestions que convé que no deixem de banda i que cal
seguir treballant amb especial èmfasi.
Així l’Informe Anual de l’any 2009, titulat “Pel rellançament de Catalunya”, és un anàlisi del context català,
afectat per la crisi econòmica global però també afectat
per un cert desconcert social generat per la pèrdua de
confiança en les institucions i la política. Davant d’aquest fet, l’Informe apunta cap a la reacció necessària
aportant esforç i dedicació, alhora que detecta aquells
camps imprescindibles en els que el país ha de ser fort
per tal de rellançar-se el més aviat possible i de forma
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definitiva. Aquests camps són l’educació i la formació, la
innovació i la recerca, el desenvolupament tecnològic, la
internacionalització i la competitivitat del nostre mercat,
alhora que ha de fomentar la confiança i el suport cap
als nous lideratges polítics i socials que ens han de fer
sortir d’aquesta situació.

3.4. Conferències del Cercle Financer
El Cercle Financer de la Caixa, comissió específica de la
SEBAP, segueix portant a terme les seves habituals activitats de tribuna qualificada del país per a tot tipus d’actes i conferències.
· “Respuestas de la Unión Europea a la crisis económica
y financiera”, a càrrec de l’Excm. Sr. Joaquín Almunia,
Comissari d’Assumptes Econòmics i Monetaris de la
Comissió Europea.
· “La crisis financiera: lecciones y retos”, a càrrec del Sr.
José Manuel González-Páramo, Membre del Comitè
Executiu i del Consell de Govern del Banc Central
Europeu.
· Catalunya. Política i economia avui, a càrrec del Molt
Honorable Sr. José Montilla, President de la
Generalitat de Catalunya.
· “Perspectivas para salir de la crisis económica en
España”, a càrrec de l’Excm. Sr. Carlos Ocaña, Secretari
d’Estat d’Hisenda i Pressupos-tos del Gobierno de
España.
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· “Los empresarios y la crisis”, a càrrec del Sr. Carlos
Slim.
· La Catalunya que mira endavant, a càrrec de
l’Honorable Sr. Antoni Castells, Conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.
· Una alternativa de rigor, a càrrec de l’Honorable Sr.
Josep Antoni Duran i Lleida, President del Comitè de
Govern d’Unió Democràtica de Catalunya i Portaveu
del Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió al
Congrés de Diputats.
· “Europa en el mundo”, a càrrec de l’Excm. Sr. Javier
Solana, Alt Representant de la Unió Europea per a la
Política Exterior i de Seguretat Comuna.
· Repte del segle XXI: promoure la salut cariovascular, a
càrrec del Dr. Valentí Fuster, Director General del
Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars
(CNIC) i Director de l’Institut Cardiovascular de l’hospital Mount Sinai de Nova York.
· “Comunicación y poder”, a càrrec del Sr. Manuel
Castells, Catedràtic de Sociologia i Director del Internet
Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).
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3.5. Presentació de l’estudi La mobilitat a
Catalunya
L’Observatori Ciutat i País de la SEBAP ha endegat l’anàlisi d’una sèrie de temes claus per la societat catalana. Ja ho va fer en el cas de l’energia l’any 2008, i ara ha
tractat d’abordar el tema de la mobilitat. La mobilitat és
un factor clau pel que fa a la qualitat de vida i a la competitivitat de la qualsevol territori, i per això ha esdevingut progressivament un dels temes centrals en el debat
a Catalunya. Es tracta d’un tema complex, que es pot
analitzar des de diferents punts de vista: transport privat, transport públic, dotació d’infraestructures, utilització de les infraestructures ja existents, impactes
ambientals, seguretat, noves tecnologies, tarifes per l’ús,
plans existents que incideixen en la mobilitat etc.
El moment actual està condicionat per l’entrada en
funcionament de noves infraestructures, canvis en la
titularitat de determinats serveis públics, mesures
ambientals derivades del compliment del protocol de
Kyoto, etc, factors tots ells que incidiran sobre una
mobilitat cada cop més complexa, especialment en la
Regió Metropolitana de Barcelona.
És per aquest motiu que l’Observatori Ciutat i País va
encarregar al Centre d’Innovació del Transport de la
Universitat Politècnica de Catalunya l’elaboració d’un
estudi diagnosi global sobre el tema que servís de base
per una jornada de debat que involucri a diferents
agents de la societat civil i que permeti avançar en
solucions i propostes de futur.
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L’estudi es va presentar a la seu del Col·legi de
Periodistes i va poder ser contrastat per diferents
experts i representants d’organismes encarregats de la
gestió de la mobilitat.

3.6. Jornada Projecte Galileo
Amb l’objectiu de promoure el coneixement del projecte
espacial europeu, tant en l’entorn empresarial com acadèmic i entre els professionals interessats, i projectar
Barcelona com un lloc amb potencialitats en el desenvolupament tecnològic i la recerca aerospacial, la SEBAP, a
través de la comissió de Societat de la Informació i conjuntament amb l’empresa pública Barcelona 22@, va
organitzar al mes d’octubre una jornada de presentació i
discussió del Projecte Galileo, el projecte de satel·lització espacial europeu.
La jornada, destinada a empreses i món acadèmic dels
sectors TIC i aeroespacial, i centrada en els aspectes de
la innovació del sistema Galileo i les possibilitats per a
les empreses catalanes, es va celebrar a l’edifici de la
Llotja de Mar i va comptar amb les intervencions de
destacats representants de la Unió Europea, la
Secretària d’Estat de Transports del Ministeri de Foment
i representants empresarial del sector aeronàutic.
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3.7. Relacions amb altres entitats
. Activitats amb el Colegio Libre de Eméritos.
El Colegio Libre de Eméritos és una institució sense ànim de
lucre l’objectiu de la qual és la creació i difusió de la cultura
arreu de l’estat espanyol. El passat any 2008 la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i el Colegio Libre de
Eméritos van firmar un conveni de col·laboració per tal
de dur a terme activitats obertes organitzades de forma
conjunta i que tinguessin el màxim interès per als respectius associats i la societat en general. Durant l’any
2009 s’han desenvolupat tres activitats derivades d’aquest conveni. Es tracta de tres cursos magistrals de
vàries sessions que van dur a terme el Dr. Miquel
Siguan (El futur del llenguatge i de les llengües), Dr.
Gabriel Ferraté (Formació i aprenentatge en un món
de canvi), i el Dr. Juan Velarde (La situació econòmica
espanyola en el context de la crisis internacional).
. Suport a la creació del Catalan Observatory.
Sota la tutela de la London School of Economics and
Political Science s’ha constituït el projecte “Catalan
Observatory”. L’observatori, dirigit pel distingit pel
Professor Paul Preston i el Dr. Joan Costa Font, té per
missió promoure la recerca, l’intercanvi intel·lectual i la
cooperació en diversos aspectes relacionats amb Catalunya
i el Regne Unit. La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics
del País forma part del grup d’entitats que han donat suport
a la seva creació conjuntament amb la Generalitat de
Catalunya Mediaproducción SL, Abertis Infraestructuras SA,
Foment del Treball Nacional, la Mancomunitat de
Municipis de Barcelona, i l’Obra Social de La Caixa.
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. Convenis amb la London School of Economics and
Political Science i la Barcelona Graduate School of
Economics
Amb l’objectiu d’anar modernitzant el conjunt de la convocatòria de Premis de la SEBAP, alhora que garantir
que aquesta sigui cada cop més una convocatòria de
referència, durant el 2009 la SEBAP ha signat un conveni amb dues institucions escolars de formació de grau
superior de contrastada rellevància i significativa referència a nivell internacional. Aquests convenis permetran que a la convocatòria de premis del 2009 per a l’any
2010 hi hagin incorporats tres ajuts de beca per a cursar
estudis formatius en aquests respectius centres.
. Presentació dels nous volums de la col·lecció Katalanische Literatur des Mittelalters
En col·laboració amb la Fundació Lluís Carulla i
l’Editorial Barcino, la seu social de la SEBAP va ser el
lloc de presentació de la nova antologia poètica Gedichte
d’Ausiàs March, en traducció alemanya d’Isabel Müller,
i del nou volum Des Esels Streitrede, primera traducció a
l’alemany de la “Disputa de l’ase” d’Anselm Tur-meda,
en traducció de Robert Beier.
. Acte d’homenatge a Alexandre Cirici i Pellicer.
Conjuntament amb el Museu d’Història de Barcelona i
l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, la
SEBAP, a través de la Comissió de Cultura, va organitzar un acte d’homenatge a la figura d’Alexandre Cirici i
Pellicer, en motiu del seu llibre “Barcelona, Pam a
Pam”, un dels recorreguts a través de l’arquitectura i la
història de la ciutat més ben documentats i desenvolupats existent de la ciutat de Barcelona. A més l’acte va
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coincidir que tot just l’any passat es van complir 25 anys
de la seva mort.
L’acte, celebrat a la Sala Martí l’Humà del conjunt
monumental de la Plaça del Rei, va comptar amb la presentació del Sr. Jordi Martí, Delegat de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona, i el Sr. Miquel Roca,
President de la SEBAP, les intervencions de Daniel
Giralt-Miracle, Mercè Vidal i Xavier Rubert de
Ventós, i la moderació de Joan Roca, director de Museu
d’Història de Barcelona.

Finalment, en la línia dels objectius de la comissió de
Societat de la Informació, aquesta ha canalitzat la signatura de tres convenis amb institucions especialitzades i
reconegudes en el camp de les noves tecnologies que ha
de permetre la realització de nous estudis en el sí de la
comissió de la SEBAP. En concret, aquests convenis
són:
· Conveni amb el CTecno
La Fundació CTecno és una entitat sense ànim de lucre,
que té per finalitat promoure la Societat de la
Informació i del Coneixement, esperonant la generació
d’iniciatives per a la recerca i el desenvolupament tant
de les tecnologies de la informació i la comunicació i
del seu sector d’activitat empresarial, com de la modernització dels sectors d’activitat de l’economia tradicional.
L’objectiu del conveni conjunt és establir un marc de
relació entre les entitats signants per a dur a terme
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accions concertades que tinguin per objectiu l’estudi
del desenvolupament de la Societat de la Informació a
Catalunya i l’evolució de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació i la seva aplicació als diferents àmbits de l’activitat humana.
· Conveni amb el 22@
22@Barcelona, constituïda com a òrgan de l’Ajuntament
de Barcelona per a la gestió directa de serveis i activitats
municipals al Districte d’Activitats 22@Barcelona, és una
empresa pública que promou la renovació de les àrees
industrials del Poblenou amb la finalitat, entre d’altres,
de generar les condicions òptimes per estimular i atreure activitats de nova generació basades en l’ús intensiu
de coneixement en els àmbits de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC), Disseny, Media,
Tecnologies Mèdiques i Energia. En aquest sentit, la
societat 22@Barcelona, entre altres projectes, impulsa
diferents iniciatives que tenen per objectiu l’Atracció i
Retenció de Talent en aquests àmbits.
L’objectiu del conveni entre les dues entitats és fomentar
accions concertades que tinguin per objectiu la creació i
gestió de talent en els àmbits TIC, Disseny, Media,
Tecnologies Mèdiques i Energia.
· Conveni amb el FOBSIC
La FOBSIC és una entitat de participació pública dedicada a col·laborar amb els organismes públics i privats en
l'impuls a Catalunya de la Societat de la Informació i del
Coneixement (SIC). Els seus objectius són actuar de centre de coneixement especialitzat en la SIC a Catalunya,
interpretar tendències de la SIC i transmetre-les als inte-
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ressats, fomentar la recerca i el debat en l'àmbit de la
SIC, i difondre la SIC a la societat i als agents socials.
El conveni present té per finalitat definir la col·laboració entre la SEBAP i la FOBSIC per a la realització d’un
estudi sobre l’ús i potencialitats de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació (TIC) al sistema educatiu català, amb l’objectiu d’analitzar-ne l’ús actual i
apuntar les actuacions que caldria impulsar per assolir-ne una plena incorporació, a fi de proveir els alumnes de capacitats per desenvolupar-se personalment i
professionalment en la Societat de la Informació i del
Coneixement i, alhora, impulsar la creació, enfortiment i consolidació d’una indústria catalana de continguts digitals adreçats al món educatiu.
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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
14 i de 16h a 20h, i els divendres de 9:30h a 14
hores.
Telèfon centraleta: 93 319 28 54
Fax: 93 319 04 76
Adreça electrònica general: info@sebap.com
Lloc web: www.sebap.com
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