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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 incor-
poració 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: 
Jaume Giró i Ribas

Secretari: 
Antonio Muntañola i Castelló
Comptador: 
Joaquim Calvo i Jaques
Vicesecretari: 
Lourdes Amigó de Bonet Ibañes

Vocals: 
Josep Caminal 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 d’Esport i Olimpisme

· “Nou model de governança de l’esport català”, confe-
rència a càrrec de Gerard Figueras, secretari general
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, i presentada
pel Dr. Josep A. Pujante, president de la comissió d’Es-
port i Olimpisme.
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Comissió de Salut i Economia

· “Organitzacions humanitàries internacionals. Una pers-
pectiva actual.” Taula rodona moderada Dr. Josep Bru-
gada, cardiòleg de l’Hospital Clínic i president de la
comissió de Salut i Economia, i amb les intervencions de
l’Il·lm. Sr. D. Álvaro de la Serna, delegat de l’Ordre de
Malta a Catalunya; Anna Folch, presidenta d’Unicef
Catalunya, i  Antoni Aguilera, president de la Creu Roja
Catalunya.

Comissió de Cultura

· “Barcelona, ciutat del coneixement”. Taula rodona
moderada per Jordi Cabré, president de la comissió de
Cultura, i amb les intervencions de Jaume Ciurana,
extinent d’alcalde de Cultura, Coneixement i Creativitat
de l’Ajuntament de Barcelona (2011-2015); Marta La-
cambra, directora general de la Fundació Catalunya-
La Pedrera; i Roger Guasch, director del Teatre del
Liceu.

Cicle de diàlegs “El procès creatiu”. Cicle de diàlegs i
converses sobre la creació, organitzat amb la col·labora-
ció del CoNCa, i que va voler exposar de primera mà el
procès creatiu artístic en el camp de la música, les arts
plàstiques i la literatura. El cicle el van conformar tres
actes que van comptar amb interencions de primer
nivell:

· “Forma i emoció en la Música. El procès creatiu”, amb
el compositor i musicòleg Benet Casablancas, conse-

ller artístic del Conservatori Superior de Música del
Liceu.

· “Misteri i atzar”, amb l’artista plàstic Joan-Pere Vilade-
cans.

· “Tots volem ser Sherezade”, amb l’escriptora Carme
Riera.

Altres activitats i debats:

· “La marca personal. La gestió de la pròpia marca per-
sonal”. Conferència a càrrec de Francesc Domingo, soci
de Barton Consultants.

· Presentació del 3er Informe sobre el canvi climàtic a
Catalunya. Estat de la qüestió”. Taula rodona que comp-
tà amb la participació d’Arnau Queralt, director del Con-
sell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya; i de Javier Martín-Vide, catedràtic de
Geografia Física de la UB i coordinador de l’informe.

· Jornada “L’harmonització de l’impost de societats a la
UE”, fòrum fiscal organitzat conjuntament entre l’Institut
d’Economia de Barcelona i la SEBAP i que va comptar
amb les ponències i intervencions de:

· Salvador Alemany, president Fundació IEB.
· Miquel Roca, president SEBAP.
· Marta Espasa, directora general de Tributs 
de la Geneneralitat de Catalunya.

· José Mª Durán, IEB-Universitat de Barcelona.      
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· Alejandro Esteller, IEB-Universitat de Barcelona.
· Clemens Fuest, University of Munich, 
President CESifo
· Begoña García-Rozado, PwC.
· Jaume Menéndez, Gas Natural Fenosa.
· Valentí Pich, Consejo General de Economistas 
de España.
· Eduardo Sanz Gadea, Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

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:

• VII Nit del Cercle 2017, un punt de trobada empre-
sarial català 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 competitivi-
tat del nostre país al món. En aquesta ocasió, comp-
tàrem amb la conferència titulada “Les incerteses
globals i locals en el món econòmic i financer” de
Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de
la UPF, i amb la presència de la Il·lma. Sra Mercè
Conesa, Presidenta de la Diputació de Barcelona,
que va ser l’encarregada de lliurar el premi. Les
empreses reconegudes d’aquesta edició foren:
Semillas Fitó, empresa amb més de 130 anys d’ex-
periència en investigació i millora de llavors agrà-
ries; Scytl, empresa pionera en el camp del vot elec-
trònic; i Gutmar, empresa d’enginyeria mecànica de
precisió.
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• “Reptes de ciberseguretat a Catalunya 2017”.
Debat moderat per Josep M. Vilà, secretari del
Cercle per al Coneixement, i amb la participació de
Ramon Palacio, director de l’Observatori de Ciber-
seguretat 2016 de l’IDES; Josep M. Servent, repre-
sentant de l’Institut d’Estudis de Seguretat; i de
Xavier Gatius, director general del CESICAT.

• “Disrupció quàntica: amenaces i oportunitats em-
presarials”. Taula rodona moderada per Mar Galtés,
periodista de La Vanguardia, i amb les intervencions
de José Ignacio Latorre, catedràtic de Física Quàn-
tica de la UB; i de Toni Juan Hormigo, CEO de
Metempsy.

2.3. 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’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 re-
presentants de la societat civil barcelonina i catalana.

Els dinars-conferències que s’han dut a terme
durant el 2017 són els següents:

• “Quines infraestructures per a quin país?”, amb
l’Hble. Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

• Conferència-dinar-col·loqui amb l’Excma. Sra.
Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía.
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• “Equitat i excel·lència: el binomi educatiu del pro-
grés a Catalunya”, amb l’Hble. Sra. Meritxell Ruiz,
Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

• “150 anys fent ciutat. L’experiència al servei del futur”,
amb Àngel Simon, president executiu d’Agbar.

• “Política en temps de populismes”, amb l’Hble. Sr.
Santi Vila, Conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

• “El mundo de hoy: un diagnóstico geopolítico”, amb
l’Excm. Sr. Javier Solana, president de l’ESADE
Center for Global Economy and Geopolitics.

• “Els monestirs en l’Europa actual. Paràsits o arte-
sans d’humanisme?”, amb el Rvm. P. Josep Maria
Soler, Abat de Montserrat.

• “Corredors humanitaris”, amb el professor Andrea
Ricardi, fundador de la Comunitat de Sant Egidi i his-
toriador.

• “Catalunya-Espanya: una mirada barcelonina”, amb
l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde
d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions
Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona.

I dins del cicle “Eleccions 21-D al Parlament de
Catalunya”, sessions amb:

Miquel Iceta, primer secretari del PSC.

Xavier García Albiol, president del Partit Popular de
Catalunya.

Inés Arrimadas, candidata a la presidència de la
Generalitat per C’s.

Josep Rull, candidat de Junts per Catalunya.

Marta Rovira, secretària general d’ERC.

Xavier Domènech, candidat a la presidència de la
Generalitat per En Comú Podem.
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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. Enguany el convi-
dat fou el Dr. Antón Costas Comesaña, catedràtic de
Política Econòmica de la UB i president del Cercle
d’Economia de l’any 2013 al 2016, que va pronunciar
una conferència sota el títol “Contra el pesimismo”.

La convocatòria de l’any 2017 ha seguit amb els canvis
en la modalitat dels premis proposats a les darreres
edicions.. 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
tres mesos a universitats internacionals. Cada ajut de
beca està dotat de 4200 euros i en total se’n han conce-
dit quinze. 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.
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Juntament amb els ajuts de beca de mobilitat, la
SEBAP ha continuat amb el tradicional Premi Vall-
dejuli, dotat amb 20.000 euros i destinat al reconeixe-
ment d’entitats del tercer sector social que hagin des-
tacat en l’atenció a les persones més necessitades,
sobretot en el camp de l’assistència familiar. L’entitat
guanyadora d’aquest any ha estat la Federació
Catalana de Salut Mental.

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
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 2017, el
premi va ser concedit a l’investigador Esteban
García-Miralles, del Banc d’Espanya.

2.5. 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 2017:

· “La cuarta Revolución Industrial y el cambio climáti-
co”. Debat amb Sonia Castañeda, directora de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Dr. Ra-
mon Folch, president de l’Estudi Ramon Folch i
Associats i conseller d’Aigües de Barcelona; i el Dr.
Martí Boada, professor i investigador del Depar-
tament de Geografia i de l’Institut de Ciència i Tecno-
logia Ambientals (ICTA) de la UAB, i Associate Expert
Ecological and Earth Sciences Division, de l’Unesco.

· “An adult Europe after Brexit and Trump”. Enrico
Letta, ex-primer ministre d’Itàlia i director de la
Paris School of International Affairs Sciences Po.

· “Un nuevo modelo de competitividad”. Günter
Pauli, president de la Fundació Zeri i autor del best
seller ‘The Blue Economy’.

· “El valor de la ciència, la recerca i la salut a la socie-
tat actual”. Debat amb els científics Dr. Valentí
Fuster, director general del Centro Nacional de

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.
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Investigaciones Cardiovasculares Carlos III; el Dr.
Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia; i la Dra. Mara Dierssen, investigadora
principal de Neurobiologia Cel·lular i Sistemes del
Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.

· “Consolidación del nuevo modelo de crecimiento de
la economía española ante los retos de la economía
mundial”. Excm. Sr. Luis de Guindos, Ministre
d’Economia, Indústria i Competitivitat.

· “Una mirada a la economía”. Debat amb el Dr.
Emilio Ontiveros, fundador i president d’Analistas
Financieros Internacionales i catedràtic d’Economia
de l’Empresa a la Universidad de Madrid, i el Dr.
Juan José Toribio, professor emèrit d’Economia
d’IESE i president del Center for International
Finance.

· “Una mirada a la actualidad”. Debat entre els perio-
distes Lluís Foix, de La Vanguardia; José Antonio
Zarzalejos, de El Confidencial; i Vicenç Villatoro,
director del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB).
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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
14h i de 16h a 20h, i els divendres de 9:30h a 14h.

Telèfon centraleta: 93 319 28 54

Fax: 93 319 04 76

Adreça electrònica general: info@sebap.com

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

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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