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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.

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

2. Recull d’activitats de l’any

2.1. 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 de Cultura  

· “Canvi cultural a Catalunya”. Debat amb les interven-
cions del Sr. Albert Castellon, directiu, especialista en
màrqueting, conseller estratègic de cerveses Moritz i de
la companyia telefònica Parlem; Sr. Roger Guasch, 
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Director general del Liceu; i el Sr. Jofre Llombart, Sots-
director de "El Món a RAC1”.· 

· “Nova cultura, nova gestió, nous valors”. Taula rodona
amb la presència del Sr. Pepe Serra, Director del MNAC;
Sr. Nacho Orovio, Cap de Cultura de La Vanguardia; i el
Sr. Enric Vila, escriptor i periodista.

· “Política cultural, nació i estat”. Taula rodona amb la
presència del Sr. Jordi Cabré, escriptor i advocat; Sr.
Jordi Amat, escriptor i filòleg;  i el Sr. Xavier Bru de
Sala, escriptor.

· Presentació del llibre “El canvi cultural a Catalunya.
Retrat d'una generació” a càrrec del Sr.  Jordi Cabré,
coordinador de l'obra, i amb les intervencions del Sr.
Roger Guasch, Director general del Gran Teatre del
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Liceu; la Sra. Bel Olid, Presidenta de l’Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana; i el Sr. Jofre Llombart,
Sots-director de “El Món a RAC1”.

Comissió d’Economia

· “España, 2015: el año de los tres tests”. Conferència a
càrrec del Sr. José Luis García Delgado, Catedràtic
Emèrit d’Economia Aplicada, Universidad Complutense.

Comissió d’Esport i Olimpisme

· “El Sistema Esportiu de Catalunya: Temps de decidir,
temps de sumar”. Conferència a càrrec del Sr. Gerard
Esteva, President de la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC).

Comissió de Salut i Economia

· “Noves teràpies farmacològiques i estabilitat del sis-
tema”. Taula rodona amb la participació del Sr.
Antoni Gilabert, Gerent. Gerència de Farmàcia i
Medicament, CatSalut; Sr. Jorge Ramentol, CEO de
Ferrer, expresident de Farmaindústria; Dr. Xavier
Forn, Cap de la Unitat d’Hepatitis de l’Hospital
Clínic, investigador de l’IDIBAPS i del “Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas” (CIBEREHD).
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Dins les activitats del Vespre:
· “Algunes reflexions sobre la crisi i el futur del país”
amb el Sr. Antoni Castells, doctor en Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials i catedràtic d’Hisenda Pú-
blica de la Universitat de Barcelona.

A més a més, també durant aquest any el Cercle per
al Coneixement ha presentat el llibre digital que
recopila els articles publicats en el marc del Cicle

2.2. 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:

V Nit del Cercle 2015, un punt de trobada anual del
món empresarial català que pretén reconèixer l’es-
forç de la indústria del nostre país a l’hora d’impul-
sar Catalunya cap a posicions d’excel·lència i compe-
titivitat a través del lliurement del Premi Nit del
Cercle. Aquest any el premi s’ha concedit a l’empre-
sa Lucta, fundada el 1949 i amb seu a Montornès del
Vallès, que es dedica a la investigació, disseny, fabri-
cació i comercialització d’aromes per a l’alimentació
humana, fragàncies per a productes domèstics i
additius per a nutrició animal.

· Cicle “Mobilitat i estratègies disruptives”, Breakfast
amb:
Sr. Agustí Cordón, Director general de Fira de
Barcelona i Vicepresident de Mobile World Capital
Barcelona.
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2.3. 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 eco-
nòmic, 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 aques-
ta 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 2015 són els següents:

· “Nuevas realidades, nuevas soluciones”, amb l’Excm.
Sr. Antonio Garrigues Walker, president de la Fun-
dación Garrigues.

· “Un alcalde d’esquerres per a Barcelona”, amb el Sr.
Jaume Collboni, candidat a l’alcaldia de Barcelona 
pel PSC.

d’Ètica, un cicle de publicacions a través del web de
l’entitat. El Cicle d’Ètica va ser una iniciativa que el
Cercle per al Coneixement  va voler iniciar fruit de 
les inquietuds generades en aquest llarg context de
crisi i les més que visibles causes i conseqüències
que hem viscut durant tot aquest temps en diferents
camps d’activitat social, professional o pública. El
total d’articles publicats, 29, tracten sobre els com-
portaments ètics en diverses activitats socials o pro-
fessionals, des de l’empresa fins a la salut, des de les
finances fins als mitjans de comunicació, des de la
ciència fins a la política. La SEBAP va decidir com-
pilar-los tots en una sola publicació per tal que fos-
sin de més fàcil lectura.

L’acte va comptar amb les intervencions de la Sra.
Victòria Camps, filòsofa; el Sr. J.M. Lozano, profes-
sor del Departament de Ciències Socials d’ESADE, i
investigador sènior en RSE de l’Institut d’Innovació
Social; i el Sr. Joan Majó, president del Cercle per al
Coneixement.
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· “La Barcelona de l’èxit compartit”, amb el Sr. Alfred
Bosch, candidat a l’alcaldia de Barcelona per ERC. 

· “Un govern fort per seguir millorant la ciutat”, amb
l’Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona i can-
didat a l’alcaldia de Barcelona per CiU.

· “Una nova Catalunya per a tothom”, amb la Sra.
Inés Arrimadas, candidata a la presidència de la
Generalitat de Catalunya per Ciutadans.

· “Unió, la força del seny”, amb el Sr. Ramon
Espadaler, candidat a la presidència de la Generalitat
de Catalunya per Unió Democràtica de Catalunya.

· “Per una Catalunya millor en una Espanya dife-
rent”, amb el Sr. Miquel Iceta, candidat a la presi-
dència de la Generalitat de Catalunya pel PSC.

· Sr. Pablo Iglesias, candidat de Podemos a la presi-
dència del Govern.

· “Solucions”, amb el Sr. Josep Antoni Duran i
Lleida, candidat a la presidència del Govern per
Unió Democràtica de Catalunya.

· “Per un nou país, just i emprenedor”, amb el Sr.
Gabriel Rufián, cap de llista d’ERC a les eleccions
generals.

· “Ho podem fer possible”, amb el Sr. Francesc
Homs, cap de llista de Democràcia i Llibertat a les
eleccions generals.

· Excm. Sr. Mariano Rajoy, president del Govern i
candidat del Partit Popular a la presidència del
Govern.

· Sr. Albert Rivera, candidat de Ciutadans a la presi-
dència del Govern.

· Sr. Pedro Sánchez, candidat a la presidència del
Govern pel PSOE.
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2.4. 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 2015 va ser el Sr. Enric Juliana, periodista i
director adjunt de La Vanguardia, que versà una
conferència sota el títol “Any 15, entre la recuperació
i la indignació”.
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de la Caixa (i comissió de la SEBAP), és un reconei-
xement al millor treball presentat a la Trobada
Anual d’Economia Pública que s’organitza any rera
any i acull una representació important dels profes-
sionals i acadèmics de l’economia del sector públic a
l’Estat. En el cas de l’any 2015, el premi va ser con-
cedit al treball:

“A Toolkit to Strengthen Government Budget Surveillance”,
de Diego J. Pedregal Tercero (Universidad de Castilla la
Mancha), Javier  Pérez García (Banco de España) i Antonio
J. Sánchez Fuentes (Universidad Complutense de Madrid).

La convocatòria de l’any 2015 ha comportat uns can-
vis en la modalitat dels premis. Enguany, la SEBAP
ha definit una nova modalitat, ajuts de beca de
mobilitat per a investigadors i personal docent
universitari 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 21. Aquesta iniciativa lliga amb la
idea de voler fomentar l’excel·lència investigadora al
nostre país alhora que poder oferir unes majors pos-
sibilitats 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
Fundació Pere Tarrés.

En total, l’import de la dotació en premis de la
SEBAP puja a més de 100.000 euros, un esforç molt
notable per part de la nostra entitat.

A més a més, enguany s’ha convocat per quarta
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

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.

`

2016

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

`

Beques 2016
Amb el suport de
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· “Recuperación y futuro de la economía española”, a
càrrec del Sr. Álvaro Nadal, Secretari d’Estat, Direc-
tor de l’Oficina Econòmica del President del Govern.

· “La criminalidad económica y la integridad del siste-
ma financiero”, a càrrec del Sr. Juan Manuel Vega,
Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias (SEPBLAC).

2.5. 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. 

Aquest és el recull de les seves conferències organit-
zades durant l’any 2015:

· “The role of banks in society”, amb el Sr. Andrea
Enria, President de la European Banking Authority
(EBA) 

· “El nuevo marco de la gobernanza empresarial”, a
càrrec de la Sra. María Elvira Rodríguez Herrer,
Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

· “El sector financiero ante la Unión Bancaria”, a
càrrec del  Sr. Fernando Restoy, subgovernador del
Banc d’Espanya.

· “Reparació social, recuperació de la confiança,
reconstrucció econòmica”, a càrrec de l’Hble. Sr.
Felip Puig i Godes, conseller d'Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.

· “Ciència del càncer”, a càrrec del Dr. Joan Mas-
sagué, Director del Sloan Kettering Institute de Nova
York (USA) i President del Comitè Científic
Internacional de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona).



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 14
hores.

Telèfon centraleta: 93 319 28 54
Fax: 93 319 04 76

Adreça electrònica general: info@sebap.com

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

Twitter: 
@amicspais, @cercle_cat, @BcnTribuna
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