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2.1. RE-CITY

El programa Re-City, iniciat el 2017 per la Fundació, és una plataforma internaci-
onal per a la Sostenibilitat Social que vol fer front als grans reptes globals d’avui i 
aportar propostes de canvi i transformació real. És un projecte que neix per repen-
sar, replantejar i reaccionar des de les ciutats als principals desafiaments econòmics, 
socials i mediambientals que afecten el planeta.

Aquests són els quatre grans reptes en els quals es fixa Re-City:

l «Combatre les desigualtats» (2017-18)
l «Fem front al canvi climàtic» (2018-19)
l «Per un futur intercultural» (2019-20)
l «Revolució tecnològica, revolució social» (2020-21)

Cada repte es tracta amb un cicle de conferències, seminaris acadèmics i trobades 
empresarials amb ponents de reconegut prestigi internacional en cada àmbit temà-
tic amb la voluntat d’oferir un espai plural de diàleg per generar un discurs cons-
tructiu que es pugui traslladar en el debat públic i provocar un canvi en les políti-
ques i en la percepció de cada un dels reptes. A més, el programa preveu un pla de 
formació per regidors i tècnics d’ajuntaments amb l’objectiu d’incidir directament 
als municipis. Finalment es treballa també en l’anàlisi d’un Observatori per cada un 
dels reptes, per ara s’ha començat amb l’observatori de desigualtats, com una eina 
d’observació periòdica i diagnosi que permeti avaluar la situació de les ciutats en re-
lació a diferents temes clau que les condicionen. L’observatori també ha de ser una 
eina de seguiment de les polítiques i mesures, tant públiques com d’iniciativa social 
o privades que es porten a terme per fer front als reptes actuals. 

El programa re-city compta amb un espai web amb tota la informació i documen-
tació: 

PROGRAMES I ACTIVITAT02

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/
https://www.re-city.net/ca/
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2.1.1. Cicle “Combatre les desigualtats:  
el gran repte global”

La desigualtat com a fenomen endèmic de les societats contemporànies d'arreu del 
món precisa reflexió, debat i conscienciació de les societats per tal de frenar la seva 
evolució i reduir el seu impacte en les properes dècades. És per això que la Fundació, 
amb el suport l’Obra social “la Caixa”, l’oficina del Club de Roma a Barcelona, l’AMB, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han dut a terme aquest pro-
jecte amb l’objectiu de:

l  Generar un debat públic sobre la desigualtat
l  Fer-lo present en l’agenda pública catalana i internacional
l  Identificar els temes claus
l  Elaborar propostes i instruments a compartir amb els actors locals i globals

Durant el 2018 s’han realitzat 5 sessions, que junt amb les 4 sessions realitzades al 
2017 fan un total de 9 conferències realitzades dins del cicle de “Combatre les desi-
gualtats”. Cada sessió ha inclòs una conferència pública, un seminari acadèmic i una 
trobada empresarial, totes elles realitzades al Palau Macaya:

7 de febrer de 2018 - “Innovació social i urbana per lluitar contra les desi-
gualtats” amb Frank Moulaert i Marisol Garcia.

La innovació social 
per lluitar contra les 
desigualtats s’orienta 
a crear processos i ac-
cions que capaciten a 
la ciutadania, generant 
noves relacions socials 
i de cooperació sos-
tenibles i equitatives. 
La innovació social es 
centra en les persones 
com a motor de canvi 
i desenvolupament i 
és en les ciutats com a 
espai urbà i col·lectiu 
més idoni on la trans-

formació social és possible. Podeu llegir la crònica de la conferència i veure vídeo 
aquí 

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/activitats/3/frank-moulaert-i-marisol-garc%C3%ADa.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/3/frank-moulaert-i-marisol-garc%C3%ADa.html
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8 de març de 2018 - “Podem reformar el sistema neoliberal?”  
amb Colin Crouch

La desigualtat creixent i la 
concentració de la riquesa 
en mans de l’anomenat 1 % 
qüestiona els fonaments i la 
sostenibilitat dels sistemes 
liberals democràtics. Són di-
verses les veus que afirmen 
que la desigualtat creixent fa 
inviable qualsevol realització 
dels ideals democràtics, i fou 
Colin Crouch qui ha concep-
tualitzat el terme postdemo-
cràcia per descriure el mo-

ment actual. Ara el mateix Crouch es pregunta: “És reformable el sistema neoliberal 
global?”. Podeu llegir la crònica de la conferència i veure vídeo aquí

30 de maig de 2018 - “Desigualtat social i comunicació digital”  
amb Manuel Castells

L’última dècada s’ha carac-
teritzat per un extraordinari 
desenvolupament tecnològic 
basat en tecnologies d’infor-
mació i comunicació, al ma-
teix temps que s’ha accentuat 
la desigualtat social. Però per 
Manuel Castells no hi ha rela-
ció directa entre els dos pro-
cessos. I la divisòria digital en 
termes d’accés a Internet es 
va dissipant. La desigualtat 
fonamental prové de la dife-

rent capacitat cultural i educativa de les persones per gestionar de manera eficaç 
l’economia de la informació i la cultural digital. El repte està en la modernització 
innovadora del sistema d’ensenyament. Podeu llegir la crònica de la conferència i 
veure vídeo aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/activitats/2/colin-crouch.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/2/colin-crouch.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/1/manuel-castells.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/1/manuel-castells.html
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26 de setembre de 2018 – “Canvi climàtic, salut i desigualtats”  
amb Marc Fleurbaey

Fleurbaey va fer una 
comparació de la tem-
peratura global, des de 
1900 fins al 2017, mos-
trant com en els últims 
30 anys hi ha hagut un 
increment dramàtic de 
la temperatura mitjana 
a nivell planetari. Fleur-
baey defensa que el can-
vi climàtic no només té 
un impacte en la salut 
de les persones, sinó que 
castiga especialment a 

les societats que es troben en situacions més vulnerables. Podeu llegir la crònica de 
la conferència i veure vídeo aquí

19 de novembre de 2018 – “Per què ens preocupa la desigualtat”  
amb Andrew Williams i Paula Casal

Des de fa anys, els cien-
tífics socials estudien les 
causes i les conseqüèn-
cies de les desigualtats, 
però des de l’àmbit de la 
filosofia del dret es plan-
teja una nova pregunta: 
Per què, a nivell moral, 
considerem inaccepta-
ble la desigualtat o certs 
nivells de desigualtat? 
Podeu llegir la crònica 
de la conferència i veure 
vídeo aquí 

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/activitats/8/marc-fleurbaey.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/8/marc-fleurbaey.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/16/andrew-williams-i-paula-casal.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/16/andrew-williams-i-paula-casal.html
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2.1.2. Cicle “Fem front al canvi climàtic”

L’any 2014, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) 
posava de manifest que l’activitat humana és la causa principal de l’escalfament 
global i que el canvi climàtic representa una amenaça immediata i amb efectes po-
tencialment irreversibles. El canvi climàtic és percebut avui com el major repte de la 
nostra època, els efectes adversos que provoca estan posant en risc el funcionament 
actual del planeta, i el seu impacte amenaça la supervivència de moltes societats i 
sistemes biològics.

El repte de canvi climàtic compta amb el suport de: l’AMB, Ajuntament de Barcelo-
na, Generalitat de Catalunya i BBVA.

Dins del 2018 s’han celebrat 6 conferències del cicle “Fem front al canvi climàtic” 
amb la participació la participació d'experts reconeguts a nivell internacional a nivell 
internacional: Peter Newman, Kevin Winter, Koen de Ridder, Alistair Woodward, 
John Roemer, Rob Hopkins i Ana Huertas. Cada conferència ha anat acompanyada 
d’un posterior seminari amb acadèmics i una trobada amb líders empresarials per 
tal d’explorar els límits del consens:

8 d’octubre de 2018 – “L’impacte de les ciutats en el canvi climàtic:  
nexe urbà-rural” amb Peter Newman

“El canvi climàtic és lo-
cal i global”, va advertir 
Peter Newman. Tots 
compartim un món 
que s’està escalfant. Tot 
i que les conseqüènci-
es poden ser diferents 
depenent del punt del 
planeta on visquem el 
cert és que els efectes 
del canvi climàtic ens 
impliquen a tots. Això 
implica grans canvis, 
va explicar Newman, 
en el sistema actual 

d’energia, transport, ciutats, indústria i explotació de la terra per assolir l’objectiu 
d’un augment màxim de la temperatura mitjana en 1,5°C. Aquests grans canvis 
passen pel decoupling, és a dir, deixar de dependre dels combustibles fòssils per 
mantenir el creixement econòmic. Podeu llegir la crònica de la conferència i veure 
vídeo aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/activitats/9/peter-newman.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/9/peter-newman.html


| 10 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA | MEMÒRIA ///2018

25 d’octubre de 2018 – “Guerra per l’aigua i nexe amb l’energia i la justícia 
social” amb Kevin Winter

“Una ciutat sense aigua se-
ria un desastre sense prece-
dents”. Així de contundent 
es va mostrar Kevin Win-
ter, professor de Ciències 
Ambientals la Universitat 
de Ciutat del Cap i expert 
en gestió de l’aigua. Kevin 
Winter va explicar la seva 
experiència a Ciutat del 
Cap, la primera gran ciutat 
del món que s’ha enfrontat 
al temut “dia zero”, el mo-
ment en què podria deixar 

de sortir aigua de les aixetes com a conseqüència de la sequera i el canvi climàtic. 
Podeu llegir la crònica de la conferència i veure vídeo aquí

15 de novembre de 2018 – “Les ciutats, motor del canvi climàtic?”  
amb Koen de Ridder

L’expert en clima urbà i 
qualitat de l’aire, Koen De 
Ridder, ha desenvolupat 
a l’Institut VITO el model 
UrbClim, un dels pocs que 
ofereixen informació en 
detall en l’àmbit local so-
bre indicadors com clima, 
temperatura, contamina-
ció, canvis meteorològics 
extrems o les anomenades 
illes de calor a les ciutats 
(Urban Heat Island, UHI) 
que comporten temperatu-

res fins 10ºC més altes que el seu entorn rural amb efectes directes sobre la salut i 
el benestar de les ciutats. A diferència d’aquest model, la majoria dels existents no-
més ofereixen dades macro en l’àmbit regional o global. Podeu llegir la crònica de la 
conferència i veure vídeo aquí 

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/activitats/14/kevin-winter.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/14/kevin-winter.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/15/koen-de-ridder.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/15/koen-de-ridder.html
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22 de novembre de 2018 – “Canvi climàtic i salut” amb Alistair Woodward

Alistair Woodward va afir-
mar que “el canvi climàtic 
és un canvi disruptiu molt 
perillós perquè s’està pro-
duint a una gran velocitat i, 
a més, està passant a gran 
escala. Ja estem patint els 
seus efectes d’una forma 
clara”. Alguns exemples són 
l’augment de malalties co-
ronàries o respiratòries per 
la mala qualitat de l’aire; 
l’increment de les inundaci-
ons, ara sis cops més proba-

bles que a finals del segle XX; o les malalties produïdes pels mosquits que s’estan 
expandint com a conseqüència de la calor, com demostra el primer cas de dengue 
autòcton detectat recentment a Barcelona, el sisè produït a l’estat espanyol en poc 
temps. Podeu llegir la crònica de la conferència i veure vídeo aquí

11 de desembre de 2018 – “L’ètica del canvi climàtic” amb John Roemer
 

“Negar l’existència del can-
vi climàtic és el principal 
problema per començar a 
trobar una solució”. L’eco-
nomista nord-americà es 
referia als qui, com el pre-
sident del seu país, Donald 
Trump, qüestionen l’exis-
tència del canvi climàtic 
i s’oposen a la cooperació 
entre els països per lluitar 
junts contra els seus efec-
tes. Segons John Roemer, 
sense cooperació serà molt 

difícil complir amb els Acords de Paris i reduir l’emissió de gasos amb efecte hiver-
nacle. Podeu llegir la crònica de la conferència i veure vídeo aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/activitats/17/alistair-woodward.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/17/alistair-woodward.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/18/john-roemer.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/18/john-roemer.html
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13 de desembre de 2018 – “Una nova societat per un nou clima” 
amb Rob Hopkins i Ana Huertas

“Els governs i els poders eco-
nòmics ens han imposat el re-
lat que vivim en un món fan-
tàstic i que no hi ha res millor. 
Però no és cert, hi ha altres 
models alternatius de ciutats 
més amables i respectuoses 
amb el medi ambient, espais 
verds i sense cotxes, que pro-
mouen l’economia local i on 
les persones poden viure més 
connectades”, va explicar Rob 

Hopkins resumint els principis del Moviment de Transició que vol avançar cap a 
un món sense petroli i més sostenible, promoure iniciatives locals i altres maneres 
d’imaginar el futur de les ciutats, els nostres barris i comunitats locals. Podeu llegir 
la crònica de la conferència i veure vídeo aquí

2.2. LLEGAT PASQUAL MARAGALL

Des del 2013 la FCE treballa en el desenvolupament del programa Llegat Pasqual 
Maragall que té per objectiu promoure el pensament i acció de Pasqual Maragall. 
El programa inclou diferents línies per tal de treballar el llegat des de diferents ves-
sants com la recerca i l’anàlisi o l’obra biogràfica i recull de testimoniatge, la cata-
logació dels seus discursos i escrits, la reflexió a través de seminaris i conferències. 

Durant el 2018 el programa ha comptat amb la continuïtat del suport del Departa-
ment de Presidència del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona i  
amb la col·laboració per projectes puntuals de la Diputació de Girona i la Diputa-
ció de Lleida. El programa compta amb un Consell Acadèmic Assessor format per: 
Germà Bel; Josep M. Bricall; Isidre Molas; Ferran Requejo; Borja de Riquer; Carles 
Sudrià; Josep M. Vallès; Eulàlia Vintró.

LLEGIR  

+
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/activitats/19/ana-huertas-i-rob-hopkins.html
https://www.re-city.net/ca/activitats/19/ana-huertas-i-rob-hopkins.html
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Recerca

l Resolució de la convocatòria d’ajut a la recerca Llegat Pasqual Maragall 2018 a fa-
vor de Javier Martínez Cantó per dur a terme la recerca “Partidisme i (des)lleialtat 
federal en l’estat autonòmic espanyol”.

l S’ha entregat la recerca “Estructura Urbana i segregació: un segle a Barcelona” a 
càrrec dels guanyadors de l’ajut 2017 Rosella Nicolini, Miquel Àngel García-López 
i José Luis Roig Sabaté. La publicació i presentació es presentarà el 2019.

Publicacions
l Publicació de la recerca Europa en l’horitzó: Bar-
celona i Catalunya en l’articulació i la construc-
ció europea de Javi Martín, Dept. de Geografia de 
la UdG. Podeu consultar el working paper aquí 

l Publicació de la recerca “El territori en l’acció 
política de Pasqual Maragall” de Josep Antoni 
Báguena, membre del grup d’estudis sobre ener-
gia, territori i societat GURB-UAB. Podeu consul-
tar el working paper aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/4099c-espai-transfronterer-javi-martin.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/4099c-espai-transfronterer-javi-martin.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/07bd2-workingpaper_ok.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/07bd2-workingpaper_ok.pdf
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l Publicació informe “Abandonament escolar 
prematur i qualitat de govern a les regions euro-
pees” de Francesc Colomé, Clara Martínez i Marc 
Tataret. Podeu consultar el working paper aquí

A més, durant el 2018 s’han encarregat les se-
güents publicacions que estaran disponibles a la 
web durant el 2019:

l “40 anys de política internacional a l’Ajunta-
ment de Barcelona” d’Agustí Fernández de Losa-
da

l “De l’autodeterminació a la sobirania compar-
tida: objectius i principis per a Europa al segle 
XXI” de Simon Toubeau

l “Agenda dels principals reptes de la UE” de Carme Colomina

l “Nous reptes i nova governança municipal” d’Eliseo Aja

l “Diversitat i convivència intercultural” de Gemma Pinyol

Seminaris
27 de febrer de 2018 - Seminari “ Girona, progrés social a dues velocitats”

Les comarques de la costa gi-
ronina estan perdent el tren 
de l’avanç social. Així ho 
constata l’estudi sobre l’Ín-
dex de Progrés Social a les 
Comarques Gironines publi-
cat per la FCE amb el suport 
de la Diputació de Girona. 
Podeu llegir nota de l’acte i 
accedir a la publicació aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/12176-informe_qualitat-de-govern-i-abandonament-escolar-prematur.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/12176-informe_qualitat-de-govern-i-abandonament-escolar-prematur.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/12/giro-na-progr%C3%A9s-social-a-dues-velocitats.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/12/giro-na-progr%C3%A9s-social-a-dues-velocitats.html
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2 de març de 2018 - Seminari “Reclamant l’Estat” amb Bill Mitchell i Tho-
mas Fazi

Els autors de la publi-
cació “Reclaiming the 
State” expliquen com el 
neoliberalisme ha impo-
sat la seva agenda elimi-
nant les competències 
que l’estat fa servir per 
protegir els seus ciuta-
dans i per mantenir l’es-
tat del benestar. Podeu 
llegir la relatoria del se-
minari aquí

31 de maig de 2018 - Seminari “Barcelona, 40 anys de Relacions 
Internacionals”

Barcelona ha estat des 
dels primers anys de la 
democràcia tauler de joc 
de la política internacio-
nal. Així ho van reconèi-
xer els participants al 
seminari entre els quals 
hi havia els alcaldes en 
actiu de l’època demo-
cràtica, Narcís Serra, 
Joan Clos, Jordi Hereu 
i Xavier Trias. Gerardo 
Pisarello, primer tinent 
d’alcaldia de l’Ajunta-
ment de Barcelona, va 
ser l’encarregat de tra-

çar les línies generals de la política internacional de l’actual consistori. Podeu llegir 
nota de l’acte aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/11/reclamant-l-estat-seminari-amb-bill-mitchell-i-thomas-fazi.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/11/reclamant-l-estat-seminari-amb-bill-mitchell-i-thomas-fazi.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/72/barcelona-40-anys-de-relacions-internacionals.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/72/barcelona-40-anys-de-relacions-internacionals.html
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21 de setembre de 2018 - Seminari “De l’Autodeterminació a la Sobirania 
Compartida: Objectius i Principis per a Europa al segle XXI”

El seminari, que ha 
comptat amb la partici-
pació d’acadèmics inter-
nacionals i també d’ex-
perts locals, es proposa-
va definir i actualitzar 
els termes de sobirania 
i autodeterminació. Po-
deu llegir nota de l’acte 
aquí

30 de novembre de 2018 - Seminari “La política i l’acció transfronterera 
catalana a debat”

Seminari que ha comp-
tat amb la participació 
d’acadèmics i represen-
tants de diverses ins-
titucions públiques i 
sindicats amb l’objectiu 
de posar sobre la taula 
l’estat de la cooperació 
transfronterera a dife-
rents escales. L’acte s’ha 
realitzat a la Universitat 
de Girona amb el suport 
de la Diputació de Giro-
na. Podeu llegir nota de 
l’acte aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/83/de-l-autodeterminaci%C3%B3-a-la-sobirania-compartida-ob-jectius-i-principis-per-a-euro-pa-al-segle-xxi.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/83/de-l-autodeterminaci%C3%B3-a-la-sobirania-compartida-ob-jectius-i-principis-per-a-euro-pa-al-segle-xxi.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/agenda/84/la-pol%C3%ADtica-i-l-acci%C3%B3-transfronterera-catalana-a-debat.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/agenda/84/la-pol%C3%ADtica-i-l-acci%C3%B3-transfronterera-catalana-a-debat.html
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4 de desembre de 2018 - Seminari “Estructura urbana i segregació: un 
segle a Barcelona”

Després d’un any de feina, l’equip de professors del departament d’economia apli-
cada de la Universitat Autònoma de Barcelona, format per Miguel Àngel García-
López, Rosella Nicolini i José-Luis Roig Sabaté, guanyadors de l’Ajut a la Recerca 
Llegat Pasqual Maragall 2017, ha presentat els primers resultats de l’estudi sobre 
estructura urbana i segregació a Barcelona, a l’espera de la publicació definitiva de 
la recerca completa. Precisament la temàtica entronca perfectament amb un dels 
camps d’interès més importants de Pasqual Maragall, que va abordar el preu del sòl 
a Barcelona en la seva tesi doctoral, amb un estudi empíric dels preus a partir de les 
tesis dels autors clàssics. Podeu llegir la nota de l’acte aquí

5 de desembre de 2018 - Seminari “Innovar en el sector agroalimentari: 
quins reptes i quines oportunitats?

El seminari celebrat a la Uni-
versitat de Lleida, amb la col-
laboració de la Diputació de 
Lleida, va comptar amb les 
ponències de Joaquim Bru-
fau, Director del Mas Bové 
(IRTA) i Agustí Segarra, cate-
dràtic d’economia aplicada a 
la Universitat Rovira i Virgili 
amb l’objectiu de compartir 
idees i bones pràctiques en-
tre professionals i experts del 
sector. Podeu llegir la nota de 
l’acte aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/95/estructura-urbana-i-segregaci%C3%B3-un-segle-a-barcelona.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/95/estructura-urbana-i-segregaci%C3%B3-un-segle-a-barcelona.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/94/innovar-en-el-sector-agroalimentari-quins-reptes-i-quines-opor-tunitats.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/94/innovar-en-el-sector-agroalimentari-quins-reptes-i-quines-opor-tunitats.html
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Divulgació i arxiu

Acte de presentació de l’obra política de PM a Madrid – 12 d’abril de 2018

De la figura pública de Pas-
qual Maragall se n’ha par-
lat molt – més encara en els 
darrers temps – per això la 
presentació de la versió en 
castellà del llibre “Pasqual 
Maragall: pensamiento y 
acción” de RBA a Madrid es 
plantejava com una ocasió 
única per acostar el perso-
natge de Pasqual Maragall, 
analitzada tant des d’una 
perspectiva ideològica com 
d’acció política. Podeu lle-
gir la nota de l’acte aquí 

Conferència anual “Política i passions” amb Chantal Mouffe – 12 de 
desembre de 2018

“El conflicte no hauria de 
ser eradicat, perquè l’espe-
cificitat de les democràcies 
pluralistes resideix precisa-
ment en el conflicte, el que 
la democràcia requereix és 
que els altres no siguin vis-
tos com a enemics que han 
d’intentar destruir, sinó com 
a adversaris, les idees dels 
quals seran combatudes, 
però a qui mai es negarà el 
dret a defensar-les”. Ho deia 
Chantal Mouffe, politòloga i 
filòsofa i una de les iniciado-

res del corrent postmarxista, que va ser la ponent convidada a la conferència anual 
del llegat Pasqual Maragall del 2018. Podeu llegir la nota de l’acte i veure el vídeo 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/100/la-figura-heterodoxa-de-pasqual-maragall-presentada-a-madrid.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/100/la-figura-heterodoxa-de-pasqual-maragall-presentada-a-madrid.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/96/chantal-mouffe-la-resposta-al-populisme-d-extre-ma-dreta-ha-de-ser-pol%C3%ADtica-i-no-moral.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/96/chantal-mouffe-la-resposta-al-populisme-d-extre-ma-dreta-ha-de-ser-pol%C3%ADtica-i-no-moral.html
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Testimonis i Documental

Durant el 2018 s’ha donat continuïtat a 
l’enregistrament de persones que han 
compartit etapes rellevants amb Pas-
qual Maragall, arribant a una col·lecció 
de 44. D’aquests se n’han publicat 39 a 
la pàgina web de la FCE i es seguiran 
publicant mensualment la resta. 

Jacint Ros Hombravella, Isidre Molas, 
JA García Durán, Eulàlia Vintró, Oriol 
Bohigas, Narcís Serra, Marta Grabulo-
sa, JM Vegara, Xavier Rubert de Ven-
tós, Anna Ramon i Lluís Izquierdo, JM 

Bricall, Xavier Muñoz, Manuela de Madre, JA González Casanova, Jordi Borja, Mar-
garita Obiols, JM Vallès, Montserrat Tura, Xavier Roig, Joaquim Nadal, JA Acebillo, 
Raimon Obiols, José Montilla, Antoni Castells, Artur Mas, Joan Saura, Josep Lluís 
Carod Rovira, Manuel Huerga, Ernest Maragall, Manel Vila, Javier Mariscal, Cus-
todia Moreno, Lluís Bassat, Mary Ann Newman, Enric Truñó, Manel Royes, Josep 
Ramoneda, Àngela Vinent i Daniel Cando.

PENDENTS DE PUBLICAR

Joan Clos, M. Teresa Fernández de la Vega, Iñaki Gabilondo, Jordi Pujol, Carme Valls.

Podeu veure les entrevistes de la col·lecció Testimonis fent click aquí

Dins la part d’audiovisual també es dóna continuïtat a la realització del Documental 
“Pasqual i la Lluna” amb un guió de David Cirici i Carmen Fernández Villalba i la 
productora Benecé. Es preveu que el rodatge es finalitzi durant el 2019. S’ha obert 
una campanya de crowdfunding per recolzar el projecte de documental, a través 
d’aquest enllaç: 

l Arxiu digital

Durant el 2018 s’ha estat treballant en un nou espai web (es preveu que estigui 
obert al públic a principis del 2019) que inclourà l’arxiu digital amb documentació 
de Pasqual Maragall dins l’apartat Llegat Pasqual Maragall de la web de la Fundació. 
Es preveu fer un acte públic on es presentarà el contingut i impacte d’aquest espai.

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/
http://maragallilalluna.com/
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Col·loquis Claris

Trobades amb grups reduïts de diferents actors socials per debatre amb un expert 
sobre temes d’actualitat política i social.

l 15 de març de 2018 - “I ara què? Catalunya després del 21 D” amb Jordi Amat

l 8 de maig de 2018 - “Qui governa Itàlia? El laberint postelectoral” amb Andrea 
Noferini

l 30 d’octubre de 2018 - “La política en el temps de la confusió” amb Enric Juliana

l 15 de novembre de 2018 - “ICANN a Barcelona: pot haver-hi internet sense po-
lítica?” amb Nacho Amadoz

2.3. EUROPA

l 27 de febrer de 2018 - Presentació de l’informe de la FCE publicat el 2017 “Pu-
blic Spending on Culture in Europe, 2007-2015”, davant del Comitè de Cultura i 
Educació del Parlament Europeu, emmarcat a la sessió “Structural and Financial 
Barriers in the Access to Culture”. Podeu llegir la nota de l’acte i informe aquí

l 30 d’octubre de 2018 - Debat obert a la ciutadania per elevar propostes pel pres-
supost 2021-2027: “Com es gasten els euros a Europa?”. Acte organitzat amb la 
XEEC al Recinte Modernista de Sant Pau. Podeu llegir la nota de l’acte aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/13/la-fundaci%C3%B3-catalunya-europa-presenta-un-estudi-sobre-despesa-p%C3%BAblica-cultural-al-parlament-europeu.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/13/la-fundaci%C3%B3-catalunya-europa-presenta-un-estudi-sobre-despesa-p%C3%BAblica-cultural-al-parlament-europeu.html
https://xeecblog.wordpress.com/2018/12/20/europa-necessita-mes-independencia-pressupostaria/
https://xeecblog.wordpress.com/2018/12/20/europa-necessita-mes-independencia-pressupostaria/


| 21 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA | MEMÒRIA ///2018

l 7a edició del Premi “Catalunya Europa Segle XXI”

En aquesta setena edició del premi s’han modificat les bases amb dos grans canvis: 
s’amplien els àmbits temàtics i la dotació del Premi és de 10.000€. 

El premi Europa Segle XXI reconeix els treballs que tenen una aproximació analí-
tica original, orientada a conèixer i entendre el futur d’Europa i la seva governabi-
litat en un món globalitzat i interdependent. Les recerques han de ser de temàtica 
europea i es valoraran especialment els treballs que abordin la formació i el treball, 
la sostenibilitat ambiental, la ciència i la tecnologia i l’Europa social, política, econò-
mica i cultural. 

També com a novetat d’aquesta edició s’ha realitzat un acte de llançament i comuni-
cació del Premi, el passat 12 de novembre de 2018, en un format de debat col·loqui 
sobre “Canvi tecnològic i noves competències” amb Elizabeth Zapata (HP) i Eduard 
Vallory (director d’Escola Nova 21). Podeu llegir la nota i veure vídeo de l’acte aquí

La convocatòria fi-
nalitza el febrer del 
2019 i per tant el 
guanyador i acte de 
presentació del pre-
mi es preveu fer el 
primer semestre del 
2019. Podeu llegir 
més informació i les 
bases aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/91/noves-compet%C3%A8ncies-pel-futur.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/91/noves-compet%C3%A8ncies-pel-futur.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/articles/46/premi-europa-segle-xxi-consulteu-les-ba-ses.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/articles/46/premi-europa-segle-xxi-consulteu-les-ba-ses.html
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També dins del 2018 s’ha realitzat l’acte d’entrega de la 6a edició del premi, que va 
comptar amb el treball treball “Ganadores y perdedores en el proceso de integra-
ción” del professor de la Universitat Pompeu Fabra, Javier Arregui com a guanyador. 
L’acte es va fer a la UPF, el 14 de març de 2018, amb la intervenció dels membres 
del jurat: Javier Solana, Antoni Castells, Joan Majó i Carles Casajuana. Podeu veure 
nota de l’acte i vídeo aquí

2.4. ALTRES ACTIVITATS
l 20 de novembre de 2018 - Presentació del llibre de Joan Armangué “Rafael Ra-

mis: catalanista, republicà, socialista i maçó” a Casa Golferichs. 

l 18 de desembre de 2018 – Presentació del llibre “Barrios y crisis: crisis económi-
ca, segregación urbana e innovación social en Cataluña, publicat per Ismael Blan-
co i Oriol Nel·lo. L’acte es va fer al COAC de Figueres i Girona. Podeu llegir nota i 
veure entrevistes amb els autors aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/8/ciutadans-gua-nyadors-i-perdedors-de-la-integraci%C3%B3-europea.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/8/ciutadans-gua-nyadors-i-perdedors-de-la-integraci%C3%B3-europea.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/98/presentaci%C3%B3-del-llibre-barrios-y-crisis-afigueres-i-girona.ht
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/98/presentaci%C3%B3-del-llibre-barrios-y-crisis-afigueres-i-girona.ht
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La Fundació Catalunya Europa s’ha comunicat durant tot el 2018 per mitjà de les 
següents vies:

l pàgina web
l blog de la Fundació (in-
tegrat dins la pàgina web)
l newsletter/butlletí 
l xarxes socials: Twitter, 
Facebook, LinkedIn
l notes de premsa

Aquest any la Fundació ha posat en marxa la Plataforma Re-City que s’ha comuni-
cat a través dels canals de la Fundació i també per mitjà dels seus propis canals:

l pàgina web
l Twitter
l Instagram

La comunicació i difusió 
de la Fundació Catalunya 
Europa parteix de la pàgi-
na web, que enguany ha 
renovat el disseny. La pà-
gina serveix de platafor-
ma per les publicacions, 
les cròniques dels esdeve-
niments, els testimonis i 
l’agenda. D’altra banda, el 
blog de la Fundació, ano-

menat “Agenda Europea” ha passat a formar part de la web de la Fundació
En aquest blog s’hi publiquen articles d’actualitat relacionats essencialment amb les 
darreres novetats de les polítiques europees, tot i que també hi tenen cabuda aspec-
tes de política internacional o temes que d’actualitat relacionats amb l’activitat de 
la Fundació. Es tracta d’un espai que la Fundació reserva especialment per articles 
publicats pels estudiants en pràctiques.  

RESSÒ MEDIÀTIC03
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A partir del contingut publicat a la web, la difusió es porta a terme a través del but-
lletí, les xarxes socials de la Fundació i, en el cas d’alguns actes, a través de notes de 
premses enviades als mitjans. 

A continuació, es poden consultar algunes dades dels resultats obtinguts per ca-
dascuna de les vies de comunicació.
 

Fundació Catalunya Europa

Pàgina web

l Usuaris de la web durant l’any: 7.700 usuaris (augment del 34% respecte l’any 
anterior)

l Número de sessions 13.000 sessions (augment del 36,8% respecte l’any anterior) 

Xarxes Socials

Twitter
És la xarxa social més utilitzada a la Fundació, s’utilitza tant per difondre l’activitat 
de l’entitat com de mitjà de comunicació de l’actualitat europea. Pel fet de ser la 
xarxa amb més seguidors ens permet un grau més elevat de comunicació i feedback 
amb persones potencialment interessades amb l’activitat de la fundació. 

l 3.526 seguidors (augment d’uns 400 seguidors respecte l’any anterior)
l 593 mencions (al llarg de l’any)
l Mitjana d’impressions mensuals (suma de les visualitzacions de tots els tweets 

emesos durant un mes): 119.200
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Facebook
Facebook s’ha utilitzat per difondre les activitats, actes i publicacions de la funda-
ció. Durant el 2018, també ha servit de plataforma per publicar anuncis a diferents 
actes que ha organitzat l’entitat.
l 961 seguidors de la pàgina

LinkedIn
La xarxa Linkedin, igual que Facebook, s’ha utilitzat per difondre activitats, actes i 
publicacions pròpies de la Fundació, amb l’objectiu de fer arribar el contingut a un 
públic d’àmbits més professionals. 

l 363 seguidors

Youtube i Vimeo
Vimeo és la plataforma on es poden trobar tots els vídeos testimonis del Llegat 
Pasqual Maragall que s’han publicat des de l’inici d’aquest programa. D’altra ban-
da, la xarxa Youtube recull tot el material audiovisual que es va generant a partir 
de les diverses activitats que s’han anat portant a terme al llarg del 2018. 
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Re-City

Pàgina web
Des que es va fer pública la web, coincidint amb la presentació de la Plataforma 
Re-City, el 5 d’octubre de 2018, la pàgina web ha rebut 1.025 usuaris i s’han obert 
1.786 sessions.

Xarxes socials

Twitter
L’obertura d’un compte de Twitter específic per Re-City ha contribuït a donar una 
imatge pròpia a la marca. S’ha utilitzat Twitter per informar sobre les diferents ac-
tivitats d’aquesta plataforma, compartir notícies sobre els temes tractats (tant pel 
que fa a desigualtats com a canvi climàtic) i difondre les diferents entrevistes que 
han anat fent alguns mitjans als ponents.

l 388 seguidors
l 90 mencions

Instagram
Paral·lelament a Twitter, Re-City també 
disposa d’un perfil a Instagram que serveix 
per informar sobre l’activitat que s’ha anat 
desenvolupant des d’aquesta plataforma.

l 86 seguidors
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Premsa

Al llarg de l’any, les aparicions en premsa han estat diverses. A continuació se’n fa 
un recull agrupat per diferents temàtiques

Combatre les Desigualtats
Aquest cicle, ha continuat al llarg d’aquest any. Alguns mitjans han publicat entre-
vistes dels ponents que hi han participat.

l El Nacional.cat. 12 de febrer de 2018. “Frank Moulaert: Cal recerca sobre com fer 
l’Estat més democràtic”. (En motiu de la Conferència sobre Innovació Social del 
Cicle Combatre les Desigualtats”). 

l El Nacional.cat. 10 de març de 2018. “Colin Crouch: Els tics centralistes del fran-
quisme estan vius i ben vius”. (En motiu de la Conferència sobre reformar el neo-
liberalisme del Cicle Combatre les Desigualtats). 

l Via Empresa, 4 de juliol. Entrevista a Jacob S. Hacker. “Del somni a la (des)igual-
tat de barres i estrelles”. (En motiu de la conferència de Jacob S. Hacker dins el 
cicle Combatre les Desigualtats”. 

l Marc Fleurbaey “El populismo se combate dando más poder al pueblo”. La Van-
guardia (contra). Lluís Amiguet. 9 d’octubre. 

l Marc Fleurbaey: La democràcia ha de començar a les empreses. El Periódico. Nú-
ria Navarro, 13 d’octubre. 

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.elnacional.cat/ca/cultura/frank-moulaert-innovacio-social_237384_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/colin-crouch-populisme-postdemocracia-xenofobia_246426_102.html
https://www.viaempresa.cat/economia/jacob-hacker-somni-estats-units-desigualtat_200042_102.html
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20181009/452253324902/el-populismo-se-combate-dando-mas-poder-al-pueblo.html
https://www.elperiodico.cat/ca/mes-periodico/20181013/marc-fleurbaey-les-generacions-futures-han-de-tenir-placa-en-els-parlaments-7068618
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Presentació de Re-City i cicle “Fem front al Canvi Climàtic”

La presentació de la plataforma Re-City, i l’inici del cicle “Fem front al Canvi Cli-
màtic” han generat diferents publicacions, entre les quals destaquen les entrevistes 
als diferents experts internacionals que han passat pel cicle. 

l El País, 1 d’octubre. “Ahogados en Residuos” Article d’Antoni Gutiérrez-Rubí en 
el qual es menciona el projecte Re-City. 

l “Maragall pide más poder para las urbes y aboga por democracia transformadora 
(EFE). La Vanguardia. 5 d’octubre.  

l La Fundació Catalunya Europa presenta Re-City, una plataforma internacional 
per a la sostenibilitat social. Ecodiari. 5 d’octubre 

l “Una gran plataforma reivindica el poder transformador de les ciutats”. Antonio 
Cerrillo. La Vanguardia. 6 d’octubre 

l “Com a planeta, estem al caire del precipici”. Elena Freixa. Diari Ara. 8 d’octubre 

l “Las ciudades no necesitan esperar a las leyes para actuar”. Antonio Cerrillo. La 
Vanguardia. 8 d’octubre. 

l “L’ONU alerta de danys irreversibles si no s’atura el canvi climàtic.” Sílvia Gutiér-
rez. BTV. 8 d’octubre 

l “Aturar el canvi climàtic és possible però amb un esforç extraordinari, segons 
l’IPCC”. Xavier Duran.TV3. 8 d’octubre 
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https://elpais.com/elpais/2018/09/28/planeta_futuro/1538132894_933503.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181005/452178845693/maragall-pide-mas-poder-para-las-urbes-y-aboga-por-democracia-transformadora.html
https://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/10550/fundacio/catalunya/europa/pre-senta/re-city/plataforma/internacional/sostenibilitat/social
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catal%C3
https://www.ara.cat/societat/planeta-vora-del-precipici_0_2103389675.html
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20181009/452252858581/las-ciudades-no-necesitan-esperar-a-las-leyes-para-actuar.html
https://beteve.cat/medi-ambient/canvi-climatic-temperatura-onu-informe/
https://www.ccma.cat/324/aturar-el-canvi-climatic-es-possible-pero-amb-un-esforc-extraordinari-segons-lipcc/noticia/2879644/
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l “S’imposa l’acció immediata contra l’escalfament global”. Emma Miguel. Ser. 8 
d’octubre 

l Experto pide colaboración sectores académicos para combatir cambio climático. 
Vanguardia (EFE) 8 d’octubre.  

l Peter Newman, miembro del IPCC “No debemos superar una subida de 1,5°. Cor-
responsables. Iván Sánchez, 9 d’octubre. 

l Kevin Winter: Barcelona no és al rànquing de la crisi de l’aigua però podria ser-
hi fàcilment. Betevé. Sílvia Gutiérrez. 25 d’octubre. 

l Les sequeres donen senyals del canvi climàtic. Antonio Cerrillo. La Vanguardia. 
26 d’octubre. 

l Kevin Winter: “20 ciutats podrien afrontar el seu Dia 0 sense aigua”.  Ara. 17 de 
novembre.  
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https://cadenaser.com/emisora/2018/10/08/sercat/1539008147_050363.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181008/452244202662/experto-pide-colaboracion-sectores-academicos-para-combatir-cambio-climatico.html
http://www.corresponsables.com/actualidad/peter-newman-ipcc-no-debemos-superar-subida-15-grados
https://beteve.cat/medi-ambient/canvi-climatic-aigua-crisi-kevin-winter/
https://www.lavanguardia.com/vida/20181026/452551759469/les-sequeres-donen-senyals-del-canvi-climatic.html
https://www.ara.cat/internacional/Kevin-Winter-afrontar-Dia-Zero_0_2126787350.html
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Altres

l El Periódico, 9 de maig “Por qué celebramos el día de Europa?. Article de Max 
Vives juntament amb altres membres de la XEEC en motiu del dia d’Europa. 

l Ràdio 4, 18 de maig. Entrevista a Francesc Colomé sobre la Fundació Catalunya 
Europa. 

l El 9 TV, 18 de maig. Entrevista a Jaume Bellmunt sobre el llibre “Pasqual Mara-
gall: Pensament i Acció”. 

Presentació del llibre “Pasqual Maragall: pensamiento y acción” a 
Madrid

Després de la traducció al castellà i la presentació a Madrid del llibre “Pasqual Ma-
ragall: Pensamiento y Acción” es van publicar les següents cròniques i ressenyes:

l Crónica Global, 12 d’abril: “Maragall: una ciudad fuerte para una nación fuerte”. 
Crònica en motiu de la presentació del llibre “Pasqual Maragall: pensamiento y 
acción” a Madrid.  

l Público, 12 d’abril: “Maragall y la Cataluña que pudo ser ”. Crònica en motiu de la 
presentació del llibre “Pasqual Maragall: pensamiento y acción” a Madrid.  

l El País, 12 d’abril: “Madrid recuerda la figura “poco común” de Pasqual Maragall”. 
Crònica en motiu de la presentació del llibre “Pasqual Maragall: pensamiento y 
acción” a Madrid.  
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https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180508/por-que-celebramos-el-dia-de-europa-6807411
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SECONIX/mp3/6/9/1526636253796.mp3
https://vallesvisio.alacarta.cat/7-dies/capitol/miguel-angel-mayo-alicia-martinez-jaume-bellmunt-i-pere-figueres
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/maragall-idea-ciudad_133949_102.html
https://www.publico.es/politica/maragall-catalunya-pudo.html
https://elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523565169_393997.html
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l La Vanguardia, 17 d’abril: “Rompen Filias”. Columna d’opinió on es menciona el 
llibre “Pasqual Maragall: pensamiento y acción” (Miguel Ángel Aguilar). 

Presentació i publicació de l’informe SPI Girona

La publicació i posterior presentació de l’informe sobre l’SPI Girona va propiciar 
la publicació d’algunes notícies a diferents mitjans.

l Diari de Girona. 22 de febrer de 2018. “El turisme i la immigració creen una Giro-
na de dues velocitats”.  (En  relació a la presentació de l’informe SPI a les comar-
ques de Girona).  

l El Punt Avui. 5 de març de 2018. “Les comarques de la Costa, les pitjors en pro-
grés social”. (Presentació de l’informe SPI a les comarques de Girona).  

l El País, 8 de maig: “Els municipis turístics concentren la població amb ingressos 
més baixos”. Notícia on es menciona l’informe SPI a les comarques de Girona de 
Marc Tataret i Jordi Angusto. 
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https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20180417/281887298897709
https://www.diaridegirona.cat/economia/2018/02/22/turisme-immigracio-creen-girona-dues/897359.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1350495-les-comarques-de-la-costa-les-pitjors-en-progres-social.html
https://cat.elpais.com/cat/2018/05/05/catalunya/1525534885_598851.html
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Premi Catalunya  Europa segle XXI 

L’acte d’entrega del premi i el treball del premiat, Javier Arregui, va anar seguit de 
la publicació d’algunes notícies i entrevistes a diferents mitjans.

l La Vanguardia 14 de març: “Solana es “optimista” sobre el futuro de la UE por 
empuje de Merkel y Macron” (En motiu de l’acte d’entrega del premi Catalunya-
Europa segle XXI). 

l Terrícoles (BTV): Francisco Javier Arregui,  Professor C. Polítiques UPF. (El mo-
tiu de l’entrevista és el treball de Javier Arregui, “Ganadores y perdedores de la 
integración”.  

l El País, 27 de març: “La UE no 
puede avanzar solo con el apoyo 
de las élites”. La notícia menci-
ona i cita el treball guanayador 
del Premi Catalunya Europa 
segle XXI i el seu autor, Javier 
Arregui.  

Publicitat

La Fundació Catalunya Europa també ha aparegut a La Vanguardia i a El Periódico 
per comunicar i convidar a participar en els actes i convocatòries dels premis. 

l S’ha publicat un anunci de totes les conferències fetes al cicle “Fem front al Can-
vi Climàtic” a La Vanguardia i a El Periódico. També s’han publicat anuncis a “El 
Periódico” per alguns actes puntuals, per exemple, per la presentació del nou Pre-
mi Europa Segle XXI o l’acte dels pressupostos europeus, organitzat juntament 
amb la XEEC.

l S’ha publicat un anunci d’algunes de les conferències del cicle “Fem front al 
canvi climàtic”, així com altres actes que s’han portat a terme (seminari sobre 
innovació agroalimentària a la Universitat de Lleida, alguna de les conferències 
del cicle “Combatre les Desigualtats” o la presentació del nou premi Europa segle 
XXI).

l Aquests mateixos anuncis publicats a Facebook, també s’han publicat a Insta-
gram.
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https://www.lavanguardia.com/politica/20180314/441522693999/solana-es-optimista-sobre-el-futuro-de-la-ue-por-empuje-de-merkel-y-macron.html
https://beteve.cat/terricoles/terricoles-francisco-javier-arregui/
https://elpais.com/elpais/2018/03/26/opinion/1522089876_807231.html





