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U
n any més, vist des del mirador 
específic i interessant de la 
Fundació Catalunya Europa, 
el món ens envia senyals con-
tradictoris però no per això 

menys estimulants i exigents.
Parlem, és clar, d’aquesta nostra Catalu-

nya que segueix afegint raons i voluntats 
en el camí del seu futur nacional.

Però també d’aquesta Europa que no 
sabem si ens ajuda o ens perjudica a l’hora 
d’afrontar els reptes socials i econòmics que 
segueixen oberts i sense resposta positiva 
a curt o mig termini.

D’una banda, la crisi econòmica sem-
bla instal·lar-se en una aparent estabilitat 
negativa. Uns incipients i molt menors 
indicis de recuperació, acompanyats d’una 
realitat, atur-desprotecció-pèrdua de drets 
individuals, cada cop més dura i socialment 
inacceptable. 

No apareixen, en canvi, iniciatives ni 
mesures prou clares provinents de les 
institucions europees, que ens obrin expec-
tatives raonables de millora amb efectes 
tangibles i positius en la nostra societat. 

El domini de les posicions més conser-
vadores que segueixen situant l’equilibri 
pressupostari com un principi immutable 
i absolut i el servei al deute acumulat com 
una obligació inamovible, està produint 
efectes molt negatius en el conjunt de 
l’economia europea i, molt especialment, 
en els països del Sud i el Mediterrani.

ERNEST MARAGALL I MIRA
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PRESENTACIÓ DEL 
VICEPRESIDENT

Tampoc, diguem-ho tot, es formulen alter-
natives prou creïbles des de la perspectiva 
progressista que siguin enteses i suportades 
per uns ciutadans cada cop més instal·lats, 
per contra, en l’escepticisme o proclius a 
caure en la temptació dels plantejaments 
populistes i anti-europeus.

D’altra banda, la societat catalana se-
gueix expressant de forma ben clara la seva 
determinació per assolir l’autogovern ple, 
tot i l’evident actitud negativa que l’Estat 
espanyol retorna sistemàticament. 

Al llarg del 2013 hem constatat un i altre 
cop, fins a quin punt la societat catalana 
encapçala i omple de contingut el procés 
d’afirmació que es va posar en marxa ja fa 
prop de quatre anys. I fins a quin punt el 
sistema democràtic i institucional, incloent 
partits, govern i parlament, poc més pot fer 
que tractar de seguir el pas que marquen 
els ciutadans. 

Certament, això comporta dissonàncies 
i errors en la conducció del procés català. 
S’han produït avenços, però també apa-
reixen divisions i enfrontaments que ens 
afebleixen. En tot cas, la perspectiva d’una 
consulta plenament democràtica segueix 
centrant iniciatives, debats i maniobres 
contràries més o menys legítimes. 

Vivim, siguem-ne conscients, una situació 
excepcional que demana trobar respostes i 
solucions, en bona mesura, també excepci-
onals. En algun sentit, Catalunya està cre-
ant un nou motlle europeu d’acció política 
col·lectiva, d’impuls propi i de compromís 

amb objectius compartits, sembla, de forma 
majoritària. 

I això representa un valor afegit indiscu-
tible en aquest període en que tot es posa 
en qüestió, des del propi concepte d’Europa 
com a societat i com a actor polític global, 
fins a la nova i urgent definició de drets, 
seguretats i rols per persones, entitats i or-
ganitzacions públiques o privades.

L’única via acceptable avui a Catalunya 
és la de la verificació democràtica de la 
lliure voluntat dels catalans i catalanes. La 
condició de subjecte polític per Catalunya 
no és renunciable ni negociable. A partir 
d’aquí tot és objecte de diàleg, si es dóna la 
imprescindible interlocució i disponibilitat 
per ambdues parts.

El 2013, doncs, els conceptes que ens 
donen nom, Catalunya i Europa, han estat 
al centre de l’atenció i el debat social. 

Des de la Fundació hem tractat de ser-hi 
presents, d’afegir reflexió i coneixement. 

El Consell Assessor i els col·laboradors 
puntuals, l’equip de gestió i direcció, d’excel-
lència contrastada i creixent, tot ens parla 
d’una entitat consolidada i amb navegació 
estable que pot afrontar els reptes que la 
pròpia realitat ens planteja.

És el que hem intentat i, crec, assolit en 
bona mesura: nous formats, nous escenaris, 
cooperació amb institucions públiques i 
privades, llançament de nous projectes que 
ens enorgulleixen. 

En les pàgines que segueixen hi trobareu 
el millor resum i l’explicació completa.
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L
’any 2013 ha estat un any difícil  
per a la ciutadania europea, es-
pecialment en els països del Sud 
d’Europa, i la ciutadania catalana 
no ha estat una excepció a aquesta 

tendència. Tot i  que en el moment d’escriu-
re aquestes notes, sembla que hi ha algunes 
senyals de recuperació econòmica, falta 
veure si l’incipient optimisme en alguns 
indicadors macroeconòmics tindran efec-
tes en el curt-mig termini sobre els nivells 
d’atur, la demanda interna o la situació de 
vulnerabilitat econòmica i social en la que 
viu bona part de la població. En aquest 
sentit, Europa ha estat en el punt de mira 
durant el passat 2013 per les reformes que 
s’han dut a terme en el sector bancari. En 
l’àmbit polític, el debat sobre la transició 
nacional a Catalunya i el procés iniciat per 
part del govern de la Generalitat ha situat 
a la Unió Europea com l’emparament i el 
marc institucional de referència per a donar 
una resposta a les aspiracions col·lectives. 
Tot això en un any que ha estat l’any de 
la Ciutadania Europea. Aquest 2013 ha 
estat caracteritzat per diverses activitats, 
seminaris i xerrades, en els que la Fundació 
ha pogut participar activament, orientats 
a comunicar la noció de ciutadania i les 
seves implicacions jurídiques. L’avenç més 
rellevant en aquest àmbit ha estat l’evolu-
ció positiva de les iniciatives legislatives 
ciutadanes, principal eina de què disposa 
la ciutadania europea per a participar en 
el procés legislatiu. La Fundació, en aquest 
any, ha continuat desenvolupant les seves 
activitats de generació de coneixement, 
difusió i divulgació al voltant dels seus 4 
grans eixos de treball: economia i benestar, 

MAX VIVES-FIERRO PLANAS
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cultura i societat, governança i democràcia, i 
ciutats i territoris. En tots ells, com es podrà 
llegir en les pàgines que segueixen, s’han 
aconseguit fites importants, producte de 
l’esforç i dedicació de l’equip de la Funda-
ció i el cada vegada més nombrós grup de 
professionals i investigadors que l’envolten.

Per aquest exercici, cal destacar el llança-
ment del programa Llegat Pasqual Margall. 
Els principals objectius del Programa són  
revisar, estudiar, investigar i ordenar l’obra 
política i el pensament del President de la 
Fundació, al llarg de la seva vida política. 
En l’impuls d’aquest programa, cal agrair 
formalment l’ajut que ha rebut la Fundació 
per part del Departament de Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, per a finançar 
la planificació i execució del programa du-
rant el 2013. 

També mereix una menció especial la 
producció dels informes de la Fundació. 
Els informes que publiquem anualment 
són documents d’anàlisi i prospectiva que 
aborden desafiaments sectorials en perspec-
tiva comparada. Aquest any, s’ha publicat 
un informe sobre la Política Energètica en 
l’Europa Meridional, emparat pel Consell 
Acadèmic Assessor de la Fundació. També 
s’ha publicat un segon informe relatiu a la 
Formació Professional. 

Pel que fa a les activitats de divulgació i 
presència en la societat catalana, aquest 2013 
destaca la iniciativa conjunta impulsada 
entre la Fundació i el Centre d’Estudis Jordi 
Pujol: el Cicle Horitzó 2020. Aquest cicle de 
sis conferències ha aplegat experts recone-
guts de diferents disciplines i àmbits –tant 
acadèmic com polític- per a reflexionar al 
voltant de l’agenda del catalanisme polític 

en l’horitzó de l’Europa del 2020.
Cal agrair també als professionals que 

han participat en els Workshops Europeus, 
dirigits per David Espiga i Pere Almeda, 
articulats al voltant de deu ponències con-
duïdes per experts de referència, que han 
resultat en un conjunt de documents de 
síntesi. Els seminaris han abordat, en format 
de petit grup de discussió, els principals 
debats econòmics, socials i polítics del pro-
jecte europeu en l’actualitat. I en darrer lloc, 
també vull destacar  l’activitat en el quart 
eix de la Fundació, aquell que té a veure 
amb les ciutats i els territoris. Aquest eix 
de treball combina la tasca d’anàlisi teòrica 
sobre el paper de les ciutats i les polítiques 
locals, amb les activitats d’assessorament 
i intercanvi d’experiències internacionals 
a partir de les iniciatives catalanes d’èxit. 
Durant el 2013, l’activitat en aquest àmbit 
s’ha desenvolupat a Brasil, Perú, Polònia i el 
Mediterrani. Mereix una menció especial, 
l’aplicació del Conveni signat amb la Fun-
daçao Getulio Vargas i la signatura amb la 
ciutat de Tarragona per a assessorar amb tot 
allò que té a veure amb l’organització dels 
Jocs del Mediterrani.

Finalment, la Fundació Catalunya Europa 
vol agrair, l’excel·lent feina feta per la Dra. 
Laia Jorba, qui ha estat coordinant les activi-
tats de la Fundació en aquests darrers anys. 
També, i especialment en aquests moments, 
l’ajuda i el suport financer dels socis, patrons 
i mecenes que permeten el desenvolupament 
progressiu i la continuïtat de l’activitat de 
la nostra organització i faciliten un debat 
rellevant per a la construcció d’una Europa 
més sòlida, solidària i conscient de les seves 
potencialitats i responsabilitats en el món.

PRESENTACIÓ  
DEL DIRECTOR
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03.1 ///EQUIP DE DIRECCIÓ 

Pasqual Maragall i Mira | PRESIDENT

Ernest Maragall i Mira | VICEPRESIDENT

Max Vives-Fierro i Planas | DIRECTOR

03.2 ///EQUIP TÈCNIC

Laia Jorba Galdós | COORDINACIÓ DE PROJECTES

Mireia Santacreu Esteban | SECRETARIA TÈCNICA

COL·LABORADORS

Claudia van der Kraan | DISSENY 

BECARIS EN PRÀCTIQUES

Enric Rodon Lara
Néstor Ventura Iglesias
Tara Opalinski
Sílvia Bosch Queralt

ÒRGANS DE GOVERN  
I EQUIP DE TREBALL
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Antoni Castells Oliveres 
President

03.3 ///CONSELL ASSESSOR

Pere Almeda Samaranch
Jaume Badia Pujol
Germà Bel Queralt 
Jaume Bellmunt Padró
Josep Maria Bricall i Masip
Gabriel Colomé Garcia 
Antoni Comín Oliveras 
Anton Costas Comesañas 
Lluís Foix i Carnicé
Ramon Folch Guillén 
Beth Galí Camprubí
Jaume Galofré Crespi
Joan Majó i Cruzate
Ferran Mascarell Canalda 
Jordi Mercader Farrés 
Francesc Morata Tierra 
Pedro Nueno Iniesta 
Joan Manuel del Pozo i Álvarez
Isona Passola Vidal
Joaquim Prats Cuevas 
Josep Ramoneda i Molins
Gemma Sendra Planas
Josep M. Vallès i Casadevall
Eduard Vallory Subirà
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Meritxell Josa Campoamor
Secretària del patronat

Ramon Armengol Torrent
Núria Basi Moré
Olivier Benielli
Josep M. Besora Balcells
Antoni Brufau Niubó
Antoni Castells i Oliveres
Joaquim Coello Brufau
Diana Garrigosa Laspeñas
Sergi Loughney Castells 
Ernest Maragall i Mira 
Pasqual Maragall i Mira
Josep M. Milà Mencos
Juan Molins Amat
Josep Joan Moreso Mateos
Andreu Morillas Antolín
Francesc Xavier Muñoz Pujol
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Josep Puigpelat Pallarès
Ricardo Rodrigo Amar
Manel Royes i Vila
Guerau Ruiz Pena
Josep M. Tremoleda Álvarez-Castrillón
Jordi Valls i Riera

 03.4 ///PATRONS DE LA FUNDACIÓ
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03.5 ///MECENES I COL·LABORADORS  
  DE LA FUNDACIÓ

Abertis Infraestructuras 

Fundación Repsol 

Grupo RBA

Obra Social “la Caixa”

Fundació Banc Sabadell

Damm

Fundació Agbar

MECENES

LA FUNDACIÓ HA REBUT LA COL·LABORACIÓ  

I SUPORT EN PROGRAMES
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03.6 ///EMPRESES I ENTITATS 
COL·LABORADORES

      El Periódico de Catalunya

eldiario.es

Representació del Parlament  
Europeu a Barcelona

Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona

Associació d’Amics de la UAB

 

Ateneu Barcelonès

Càtedra Pasqual Maragall

Indra

Iber-geo

Benecé produccions

AC Hotels
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PROGRAMA D’ACOLLIMENT  
D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 

LA FUNDACIÓ FORMA PART DE: 

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Autònoma de 
Barcelona

Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals

Universitat de Barcelona

Universitat Ramon Llull - 
Blanquerna

Consell Català del Moviment 
Europeu (CCMEUR)

Barcelona Global
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XARXA D’ENTITATS  
EUROPEISTES DE CATALUNYA

Fundació Catalunya Europa 
(FCE) 

   

Horitzó Europa (HE)
 
  

Associació de Periodistes 
Europeus de Catalunya 

(APEC)

  

 

Joventut Europea Federalista 
de Catalunya 

Associació de Diplomats 
Cursos per la Unió Europea 

(ADICEC) 

Associació Endavant Europa 
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Durant el 2013 la Fundació Catalunya Europa ha donat continuïtat i ha anat consolidant 
els programes en els quals treballa des de la seva creació l’any 2007, incorporant nous 
cicles de conferències i noves col·laboracions. De totes maneres, el principal canvi d’aquest 
2013 és la incorporació d’un nou programa de recerca i reflexió, Llegat Pasqual Maragall, 
que pretén ser l’eix vertebral de la resta d’activitats i programes de la Fundació.

04.1. LLEGAT PASQUAL MARAGALL

L’any 2013 la Fundació Catalunya Europa ha posat en marxa el programa de recerca i 
reflexió Llegat Pasqual Maragall amb l’objectiu de posar en valor la trajectòria política, 
acadèmica i institucional de l’exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat de 
Catalunya.
L’objecte del nou programa és el pensament de Pasqual Maragall entès en sentit ampli, 
comprensiu de la paraula i l’acció. La primera font és el seu fons documental, un amplíssim 
i divers catàleg de material sobre el qual s’ha fet una feina prèvia de recopilació i endreça 
que l’ha posat en condicions de ser processat sistemàticament. Però també ho és el con-
junt divers de relacions, amistats i aportacions externes que s’hi han sumat gràcies a un 
dels trets personals més característics de Pasqual Maragall, la seva capacitat d’ampliació 
inclusiva d’equips, idees i persones.

El nou programa de la Fundació Catalunya Europa és fruit de l’encàrrec que va rebre 
del mateix Pasqual Maragall, el mes de setembre de 2012, de gestionar i projectar el seu 
llegat personal.
El nou programa de la Fundació Catalunya Europa està format per les línies de treball 
següents:

 1. Anàlisi estructural. Treball d’investigació del fons documental de l’arxiu i memòria 
de Pasqual Maragall
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Nou programa 
de recerca  
i reflexió
FuNdació cataluNya Europa

Equip responsable
→ Coordinador del Programa:
Fidel Bellmunt

→ investigador PrinCiPal:
Eloi Serrano

→ Consell aCadèmiC:
Germà Bel, Catedràtic d’economia aplicada  
de la Universitat de Barcelona i director de  
la Càtedra Pasqual maragall
Josep M. Bricall, Catedràtric d’economia Política 
de la Universitat de Barcelona
Isidre Molas, Catedràtic de dret Constitucional 
de la Universitat autònoma de Barcelona
Ferran Requejo, Catedràtic de Ciència Política de 
la Universitat Pompeu Fabra i director del grup 
de recerca en teoria Política
Borja de Riquer, Catedràtic d’Història 
Contemporània de la Universitat autònoma  
de Barcelona i director del grup d’Història  
del Parlamentarisme
Carles Sudrià, Catedràtic d’Història i institucions 
econòmiques de la Universitat de Barcelona
Josep M. Vallès, Catedràtic de Ciència Política i 
de l’administració de la Universitat autònoma de 
Barcelona
Eulàlia Vintró, Catedràtica de Filologia grega  
de la Universitat de Barcelona

la Fundació catalunya Europa, 
darrere l’ideal europeu 
d’excel·lència
la Fundació Catalunya europa neix l’any 
2007 amb el propòsit d’invertir en la recerca 
dels coneixements i de les bones pràctiques 
que configuren l’ideal europeu d’excel·lència 
democràtica, cívica, econòmica i social. amb 
la certesa que Catalunya pot aportar molt, 
però aprendre encara més. l’activitat de la 
Fundació es guia per la convicció que la lliure 
circulació d’idees, de projectes i d’experiències és 
necessària per estimular la creativitat i l’emulació.
l’equip de direcció de la Fundació Catalunya 
europa està format per Pasqual maragall i mira 
com a president, ernest maragall i mira com a 
vicepresident i max vives-Fierro i Planas com a 
director. Compta amb un Patronat i també amb 
un Consell assessor presidit per antoni Castells 
i oliveres, catedràtic d’Hisenda Pública de la 
Universitat de Barcelona.

l’activitat de la Fundació Catalunya europa 
s’articula en quatre eixos temàtics:

→ economia i benestar

→ governança i democràcia

→ societat i cultura

→ Ciutats i territoris

Barcelona, 3 de desembre de 2013

Amb la col·laboració

PROGRAMES  
I ACTIVITATS

Nou programa de recerca  i reflexióLLegat PasquaL MaragaLL

L’equip professional 
responsable

Coordinador del Programa:

Fidel Bellmuntinvestigador PrinCiPal:
Eloi SerranoConsell aCadèmiC:

Germà Bel (Catedràtic d’economia aplicada  

de la Universitat de Barcelona i director de  

la Càtedra Pasqual maragall)
Isidre Molas (Catedràtic de dret Constitucional 

de la Universitat autònoma de Barcelona)

Ferran Requejo (Catedràtic de Ciència Política 

de la Universitat Pompeu Fabra i director 

del grup de recerca en teoria Política)

Borja de Riquer (Catedràtic d’Història 

Contemporània de la Universitat autònoma  

de Barcelona i director del grup d’Història  

del Parlamentarisme)
Carles Sudrià (Catedràtic d’Història i institucions 

econòmiques de la Universitat de Barcelona)

Josep Maria Vallès (Catedràtic de Ciència 

Política i de l’administració de la Universitat 

autònoma de Barcelona)
Eulàlia Vintró (Catedràtica de Filologia grega  

de la Universitat de Barcelona)La Fundació Catalunya Europa, 

darrere l’ideal europeu 
d’excel·lència

la Fundació Catalunya 
europa neix l’any 2007 amb 
el propòsit d’invertir en la 
recerca dels coneixements i 
de les bones pràctiques que 
configuren l’ideal europeu 
d’excel·lència democràtica, 

cívica, econòmica i social. amb la certesa que 

Catalunya pot aportar molt, però aprendre 

encara més. l’activitat de la Fundació es guia 

per la convicció que la lliure circulació d’idees, 

de projectes i d’experiències és necessària per 

estimular la creativitat i l’emulació.

l’equip de direcció de la Fundació Catalunya 

europa està format per Pasqual maragall i mira 

com a president, ernest maragall i mira com a 

vicepresident i max vives-Fierro i Planas com a 

director. Compta amb un Patronat i també amb 

un Consell assessor presidit per antoni Castells 

oliveres, catedràtic d’Hisenda Pública de la 

Universitat de Barcelona.
l’activitat de la Fundació Catalunya europa 

s’articula en quatre eixos temàtics:
→ economia i benestar→ governança i democràcia

→ societat i cultura→ Ciutats i territoris
Barcelona, 3 de desembre de 2013

 2. Recerca Pasqual Maragall. Convocatòria oberta de recerca dirigida a investigadors 
sobre el pensament i l’acció política vinculada a Pasqual Maragall

 3. Seminaris/Debats Pasqual Maragall. Espai de presentació i discussió dels resultats 
de la Recerca anterior.

 4. Testimonis. Compilació, en format d’entrevista, del testimoni de persones que han 
compartit parts de la trajectòria de Pasqual Maragall.

 5. Arxiu digital i divulgació. Divulgació a través del desenvolupament de l’arxiu digital 
amb la documentació més rellevant i de més interès públic.

*Aquest programa ha rebut la col·laboració de la Càtedra Pasqual Maragall i una subvenció 
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
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 19/09/2013 
Antoni Comín, PROFESSOR D’ESADE I EXDIPUTAT AL PARLAMENT

Ferran Requejo, CATEDRÀTIC DE CIÈNCIA POLÍTICA A LA UPF

Mònica Terribas, PERIODISTA I PROFESSORA A LA UPF

MODERA: Antoni Gutiérrez-Rubí, ASSESSOR POLÍTIC I DE 

COMUNICACIÓ

 03/10/2013 
Miquel Caminal, PROFESSOR DE TEORIA POLÍTICA A LA UB

Joan Manel Tresserras, PROFESSOR DEL DEPARTAMENT DE 

MITJANS, COMUNICACIÓ I CULTURA A LA UAB

Josep Maria Vallès, CATEDRÀTIC EMÈRIT DE CIÈNCIA POLÍTICA A LA 

UAB

MODERA: Joaquim Colominas, PROFESSOR DE CIÈNCIA POLÍTICA 

A LA UB

04.2. DEBATS
OBJECTIUS:
Fomentar la reflexió, el debat i l’intercanvi d’opinions entre diferents actors i veus relle-
vants a nivell europeu i català (polítics, empresaris, acadèmics i intel·lectuals) sobre la 
realitat europea.

Pensar i debatre sobre els models i projectes de futur de Catalunya i d’Europa a nivell 
econòmic, polític i social, sobre els seus rols en el món i l’articulació amb les regions i 
estats que integren la Unió Europea.

04.2.1. CICLE HORITZÓ 2020. EL PROJECTE 
DEL CATALANISME POLÍTIC EN L’HORITZÓ 
DE L’EUROPA DEL 2020
Conjunt de taules rodones organitzades per la Fundació Catalunya Europa conjuntament 
amb el Centre d’Estudis Jordi Pujol amb l’objectiu de promoure el debat i la reflexió sobre 
la renovació i la redefinició del catalanisme polític, en el marc del context actual i l’ho-
ritzó de l’Europa del 2020. El cicle, que s’ha realitzat a l’Auditori de l’Ateneu Barcelonès, 
ha comptat amb les següents sis taules de debat formades per tres ponents de diferents 
àmbits i trajectòries.
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 17/10/2013 
Miquel Iceta, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ RAFAEL 

CAMPALANS

Ignasi Llorente, CONSULTOR EN COMUNICACIÓ I 

EXPORTAVEU D’ERC

Vicenç Villatoro, DIRECTOR DE L’INSTITUT RAMON LLULL

MODERA: Antoni Gutiérrez-Rubí, ASSESSOR POLÍTIC I 

DE COMUNICACIÓ 

 07/11/2013 
Carles Boix, CATEDRÀTIC DE CIÈNCIA POLÍTICA I AFERS 

PÚBLICS A LA UNIVERSITAT DE PRINCETON 
Isona Passola, PRESIDENTA DE L’INSTITUT DEL CINEMA 

CATALÀ

Joan Ridao, PROFESSOR DE DRET CONSTITUCIONAL I 

CIÈNCIA POLÍTICA A LA UB I ESADE-URL

MODERA: Joaquim Colominas, PROFESSOR DE CIÈNCIA 

POLÍTICA A LA UB

 21/11/2013 
Josep Lluís Carod-Rovira, DIRECTOR DE LA CÀTEDRA 

UPF SOBRE DIVERSITAT SOCIAL

Joaquim Llimona, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ PIMEC 
Àngel Castiñeira, DIRECTOR DE LA CÀTEDRA LIDERATGES 

I GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA D’ESADE

MODERA: Joaquim Colominas, PROFESSOR DE CIÈNCIA 

POLÍTICA A LA UB

 12/12/2013 
Antoni Castells, CATEDRÀTIC D’ECONOMIA A LA UB 

I PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE LA FUNDACIÓ 

CATALUNYA EUROPA

Pere Pugès i Dorca, RESPONSABLE DE RELACIONS 

POLÍTIQUES I INSTITUCIONALS DE L’ANC

Imma Tubella, CATEDRÀTICA DE LA UOC I DEL COLLÈGE 

D’ÉTUDES MONDIALES DE PARÍS

MODERA: Antoni Gutiérrez-Rubí, ASSESSOR POLÍTIC I 

DE COMUNICACIÓ
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04.2.2. CONFERÈNCIES PENSEM EUROPA
Aquest 2013 s’han realitzat 3 conferències dins del marc “Pensem Europa” amb l’objectiu 
de debatre i apropar al ciutadà temes d’actualitat europea.

06/02/2013
LLOC: Institut Francès de Barcelona

SITUACIÓ ACTUAL I FUTUR  
DE LES SALES D’EXHIBICIÓ  
A EUROPA
Sr. Claude Eric Poiroux 
DIRECTOR D’EUROPA CINÉMAS

MODERADOR: 
Sr. Paco Poch, PRODUCTOR MALLERICH FILMS 

SUMARI: Acte organitzat amb l’Acadèmica 
del Cinema Català. Davant la crisi econòmica 
i les noves tecnologies que apareixen, les 
sales de cinema s’han vist afectades i per 
això cal parlar i debatre sobre aquest tema i 
pensar en el seu futur. Poiroux defensà un 
nou model de sales de cinema, una nova 
dinàmica més interactiva amb els ciutadans, 
un espai de debat, amb més capacitat de 
mobilitzar el públic.

28/02/2013
LLOC: Aula Europa

EL PERIODISME A EUROPA: UN 
LENT PROCÉS CAP A UN ESPAI 
MEDIÀTIC COMÚ
Sr. Xavier Vidal-Folch, PERIODISTA I 

DIRECTOR ADJUNT DEL DIARI EL PAÍS

Sr. Jaume Duch, PORTAVEU DEL PARLAMENT 

EUROPEU

Sr. Carles Prats, PRESENTADOR TN MIGDIA A 

TV3 I EX CORRESPONSAL A BRUSSEL·LES

MODERADOR: Ernest Maragall, 
VICEPRESIDENT DE LA FCE

SUMARI: La necessitat de mediatitzar 
la UE i la crisi del periodisme lligat a la 
desaparició de l’estat-nació van ser els 
eixos sobre els quals va girar la xerrada. 
Tots van coincidir que els mitjans 
públics i privats tenen el deure d’apropar 
Europa a la ciutadania atès que els diaris 
nacionals sovint no posen prou èmfasis 
en les notícies que no pertanyen a 
l’àmbit local i nacional.
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28/05/2013
LLOC: Ateneu Barcelonès

FINANÇAMENT ALTERNATIU 
A L’ERA DIGITAL: CROWD-
FUNDING I XARXES 
D’INTERCANVIS
Sr. Javier Ramos 
INVESTIGADOR UNIVERSITAT DE ZURICH I UPF

Sr. Andreu Honzawa 
COORDINADOR DE PROJECTES A SOCIAL  

TRADE ORGANISATION

MODERADOR: Sr. Pere Almeda, JURISTA I 

POLITÒLEG I MEMBRE DEL CONSELL ASSESSOR 

DE LA FCE

SUMARI: Davant l’actual període de crisi 
econòmica han sorgit moltes i variades 
alternatives de finançament per a 
dur a terme projectes. Per un costat el 
professor Ramos va exposar la situació 
actual del CF, d’on sorgeix aquesta 
iniciativa, variants, i va apuntar algunes 
xifres. D’altra banda Honzawa va centrar-
se en una altra iniciativa com són les 
xarxes d’intercanvis del segle XXI com a 
noves maneres de fer i gestionar creant 
beneficis mutus.
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04.2.3. CLUB EUROPA
El Club Europa és un espai informal de conversa i debat obert que té la vocació de debatre 
temes de l’actualitat europea més immediata en un ambient distès:

 05/04/2013 - Europa i creixement: són actualment 
incompatibles? amb Ben Hall, periodista, cap d’in-
formació europea de Financial Times i Ariadna Tri-
llas, periodista econòmica de la revista Alternativas 
Económicas.

EUROPEAN
Workshops
EUROPEAN

Workshops
EUROPEAN

Workshops
EUROPEAN

Workshops

04.3. SEMINARIS
OBJECTIUS:
Les diverses sessions de seminaris organitzades per la Fundació Catalunya Europa neixen 
amb l’objectiu de treballar i analitzar els principals eixos d’articulació de la Unió Europea, 
així com els reptes més apressants, per tal de formular propostes que permetin articular 
un discurs propi a partir de l’ideari de la Fundació. 

04.3.1 EUROPEAN WORKSHOPS

Sessions coordinades per Pere Almeda i David Espiga amb el suport logístic i col-
laboració de la Fundació. Els European Workshops s’han estructurat en dos blocs: per 
una banda tractar el futur del projecte europeu i democratització i per l’altra la trans-
formació del model econòmic i social europeu. Cada tema està dirigit per un ponent 
qui prepara els documents marc de discussió i es convida a un expert amb el qual es 
discuteixen les propostes. Els European Workshops, organitzats entre el 2012 i 2013  
ha tractat els següents temes:
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I. SEMINARI SOBRE EL FUTUR DEL PROJECTE EUROPEU

 1. Europa, estat de la qüestió. (Juliol 2012)
Responsable de la sessió: Esther Niubó, Politòloga
Convidat: David Chico, Màster d’Estudis Europeus pel Col·legi d’Europa

 2. Per una ciutadania europea. (Novembre 2012)
Responsable de la sessió: Josep Lluís Martí, Doctor en Filosofia del Dret
Convidat: Álex Sáiz Arnáiz, Catedràtic de dret constitucional de la UPF

 3. Democratitzar la democràcia europea. (Gener 2012)
Responsable de la sessió: Michael Donaldson, Coordinador d’Acció Institucional de 
l’Ajuntament de Rubí.
Convidat: Quim Brugué, Catedràtic de Ciències Polítiques i de l’Administració de la UAB

 4. Europa 2020, l’agenda federal. (Maig 2013)
Responsable de la sessió: Xavier Bertrana, Politòleg
Convidat: Jordi Vaquer, Director de Open Society Initiative for Europe

 5. Europa i el món. (Juny 2013)
Responsable de la sessió: Pol Morillas, Politòleg
Convidat: Jordi Vaquer, Director de Open Society Initiative for Europe

II. SEMINARI SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL 
ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU

 1. L’Europa Social: Benestar i Cohesió. (Juny 2012)
Responsable de la sessió: David Lizoain, Economista
Convidat: Javier Ramos, Doctor en Ciències Polítiques 

 2. Model de Creixement. (Octubre 2012)
Responsable de la sessió: Joan Miquel Piqué, Economista
Convidat: Ignasi Nieto, Economista

 3. El Rol del Sector Públic com a Agent Econòmic i Regulador. (Desembre 2012)
Responsable de la sessió: Roman Weissmann, Economista
Convidat: Manuel Conthe, Ex Secretari d’Estat d’Economia

 4. Política Industrial, Competitivitat i Reformes Estructurals. (Març 2013)
Responsable sessió: Oriol Aspachs, Economista
Convidat: Maurici Lucena, Economista

 5. El discurs de la socialdemocràcia. (Juliol 2013)
Responsables de la sessió: Francesc Trillas, Economista i Carles Rivera, Economista
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04.3.2. SEMINARI “EL PRESSUPOST 
EUROPEU 2014-2020: QUINES 
OPORTUNITATS ENS OFEREIX ALS 
CIUTADANS I A LES EMPRESES?”

Seminari organitzat juntament amb 
el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya i Maurilia Knowledge amb 
l’objectiu de conèixer el pressupost de 
la UE, les seves principals característi-
ques i procés d’elaboració i aprovació, 
conèixer el desplegament en progra-
mes temàtics i projectes, identificar 
les prioritats i elements crítics dels 
nous fons i programes europeus per 
aconseguir una posició avantatjosa, i 
obtenir una visió general sobre com 

impulsar, planificar i gestionar projectes europeus. La sessió va comptar amb el portaveu 
de pressupostos de la Comissió Europea, el Sr. Patrizio Fiorilli, el responsable de suport 
als governs locals a l’Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona, el Sr. 
Josep Rodríguez i la consultora experta en projectes europeus, Stéphanie Horel.

04.4. SOPAR- COL·LOQUIS
04.4.1. CICLE DE CONFERÈNCIES  
TERTÚLIES-CLARIS
Fruit del conveni amb l’Associació d’Amics de la UAB i el Grup Claris, les tertúlies tenen 
per objectiu el debat i la reflexió sobre temes d’actualitat catalana i les seves implicaci-
ons a nivell europeu. Es convida personalitats de prestigi en el camp polític, econòmic i 
acadèmic amb l’objectiu de conèixer de primera mà els seus posicionaments, reflexions, 
investigacions i polítiques.

 07/02/2013 – La crisi del PSC i Barcelona - Jordi Martí Grau, president del 
grup municipal socialista a l’Ajuntament de Barcelona

 18/04/2013 – Quina regeneració democràtica és possible? - Josep Ramoneda, 
filòsof, escriptor i periodista

 06/06/2013 – La doble crisi política i econòmica que patim – Juan José López 
Burniol, notari i analista



MEMÒRIA ///2013 | 31 || 30 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

 26/09/2013 – Corrupció, crisi econòmica i justícia - Carlos Jiménez Villarejo, 
jurista i ex fiscal espanyol anticorrupció 

 10/10/2013 – La relació Alemanya Espanya dins de l’actual situació econòmica 
i en el context de les decisions que pren la UE. Reflexió postelectoral – Rein-
hard Silberberg, Ambaixador de la República Federal d’Alemanya

 07/11/2013 – El món empresarial i la qüestió catalana – Manuel Milián 
Mestres, Periodista i consultor d’empreses

04.5. PREMIS I BEQUES

04.5.1. II PREMI “CATALUNYA EUROPA  
SEGLE XXI”

Segona edició del premi “Catalunya Europa Segle XXI” que rep el suport de la Fundació 
Banc Sabadell. El certamen premia i reconeix els treballs analítics i d’investigació aplicada 
comparada que s’orientin a conèixer i entendre reptes clau de la Unió Europea contempo-
rània. La convocatòria del 2013 s’ha resolt a favor del treball: “Europe and the Petersberg 
Tasks” de l’autor Florian Lang. 

Laura Batalla, guanyadora de la 
I edició del Premi “Catalunya 
Europa Segle XXI”
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04.5.2. II EDICIÓ DE BEQUES “COMUNIQUEM 
EUROPA”
La Fundació Catalunya Europa ha convocat per segon any consecutiu una beca remune-
rada per desenvolupar Pràctiques Professionals en temes de premsa, comunicació i gestió 
de xarxes. L’objectiu fonamental és reforçar la difusió del missatge europeu a Catalunya 
i treballar per a la construcció de la ciutadania europea i un model europeu socialment 
integrat. Aquesta beca rep el suport de l’Obra Social La Caixa.
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PUBLICACIONS 

05
05.1. BONES PRÀCTIQUES EUROPEES

OBJECTIUS:
Identificar pràctiques europees reeixides a nivell europeu en diversos camps, analitzar-les 
i estudiar la viabilitat de la seva implantació en el nostre context. Aquests estudis tenen 
un format divulgatiu i pràctic per oferir propostes innovadores a reptes socials, polítics i 
econòmics a partir d’un marc legal, econòmic i cultural similar, com són molts dels països 
que conformen la Unió Europea.

Aquest any s’han publicat i presentat estudis desenvolupats en cursos acadèmics anteriors, 
així com també s’han començat a definir i dissenyar els estudis que es duran a terme en 
el proper 2014.

Finançament de partits i transparència 
democràtica. Bones pràctiques a Europa 
i Amèrica del Nord

Estudi de bones pràctiques impulsat per la Funda-
ció Catalunya Europa (FCE), sota la coordinació de 
Joan Rodríguez Teruel, Doctor Europeu en Ciència 
Política i de l’Administració per la UAB i amb la 
col·laboració de Montserrat Baras, Óscar Barberà i 
Àstrid Barrio. 

El treball tracta un dels temes pendents de regular 
com és la llei de finançament de partits a Catalu-
nya i l’Estat espanyol. Aquest estudi analitza els 
models de finançament i els mecanismes legals 
per implementar-los en diferents països europeus, 
contraposant-los al cas americà. Es fa èmfasi en les 
fonts de finançament, les limitacions i els impactes 
que aquestes normatives tenen en el funcionament 

dels partits i en l’electorat i finalment elabora un decàleg de propostes en aquesta matèria 
per aplicar a una possible llei de finançament de partits catalana.

L’acte de presentació va comptar amb la participació d’Ernest Maragall, Vicepresident de 
la Fundació Catalunya Europa, Joan Botella, catedràtic de Ciència Política a la UAB, i José 
Antonio Gómez Yáñez, Doctor en Sociologia i ex vocal assessor del gabinet de presidència 
del govern espanyol, a més del propi autor i coordinador de l’estudi.
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PUBLICACIONS 

Bones pràctiques en finançament de producció audiovisual a Europa: Tax 
Shelter i Soficas

Estudi en procés durant el 2013 que pretén analitzar el context català i espanyol pel què 
fa a finançament de producció audiovisual i davant les necessitats de garantir una pro-
ducció de continguts com a part fonamental de l’oferta cultural pròpia, de trobar nous 
sistemes de finançament que aportin nous capitals al sector i alhora que la inversió en 
producció sigui atractiva per al capital privat a través d’un clar avantatge fiscal, l’estudi 
proposa models de finançament equivalents aplicats amb èxit a França amb les Soficas i 
a Bèlgica amb els Tax Shelter.

05.2. INFORMES
OBJECTIUS: 
Els informes de la Fundació Catalunya Europa tenen l’objectiu de descriure i analitzar 
l’estat de la qüestió, aprofundint en un tema concret i aportant propostes d’acció per 
a l’administració pública. Aquests estudis són redactats per una persona experta en la 
matèria i van dirigits al públic interessat en la temàtica en qüestió entre societat civil, 
decisors polítics públics i creadors d’opinió.

Elements per a una estratègia 
energètica a l’Europa meridional 

Primer informe del Consell Assessor 
presentat al Cercle d’Economia amb la 
presència d’Enric Banda, director de 
Ciència, Investigació i Medi Ambient 
de la Fundació la Caixa, Antoni Castells, 
president del Consell Assessor de la FCE, 
Josep Escarrà, consultor energètic i autor de 
l’informe i Ramon Folch, ponent del Consell 
Assessor de la FCE per a l’informe. L’estudi 
analitza la realitat de l’energia a Catalunya 
i a l’Europa mediterrània tenint en compte 
el context geopolític, la cistella energètica, 
el balanç econòmic d’importacions i 
exportacions i les estratègies que s’han 
seguit fins ara. També fa un anàlisi de 
les tendències de futur en el camp de les 
estratègies energètiques i la necessitat d’una 
estratègia compartida a la Unió Europea.

[  1 ]

[Autor:]

Josep escarrà

elements per a una 
estratègia energètica  
a l’europa meridional

[01/12]

Informes 

fundAcIó 

cAtAlunyA 

europA

Ponent del Consell Assessor de la  
Fundació Catalunya Europa per a l’informe

ramon Folch
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Formació professional: nou cicle, 
qüestió de voluntats

Informe presentat al Cercle d’Economia per 
la Fundació Catalunya Europa i coordinat 
i redactat per Josep Francí, ex-director 
general de Formació Professional i Educació 
Permanent del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. L’informe 
identifica els elements clau que poden fer 
de la Formació Professional un factor útil 
en la superació de l’actual crisi econòmica 
i del gran creixement de l’atur que ha 
generat. Planteja un procés d’integració de 
la FP liderat per l’administració educativa, 
que faci de la col·laboració entre centres de 
formació i empreses concretes el principal 
motor del seu desenvolupament. Tot 
plegat, orientant la FP a la millora de la 
competitivitat de l’economia com a motor 
de la generació d’ocupació de qualitat i 
d’enfortiment de la cohesió social.

[  1 ]

Formació ProFessional:  
nou cicle, qüestió  

de voluntats

[Autor:]

JoseP Francí

[02/13]

Informes 

fundAcIó 

cAtAlunyA 

europA

INFORMES EN CURS DURANT EL 2014

 

 La indústria agroalimentària catalana: una perspectiva empresarial 
per una nova política industrial

 Informe sobre cultura europea
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BONES PRÀCTIQUES 
INTERNACIONALS06

OBJECTIU: 

Fomentar la reciprocitat en la transferència de coneixement i experiències rellevants per 
a la vida de les ciutats a partir de l’experiència de transformació de la ciutat de Barcelona. 
Fomentar el diàleg i la col·laboració amb ciutats i territoris a nivell internacional, fent 
especial èmfasi amb Amèrica Llatina. Aquests objectius es duen a terme a través del grup 
de treball Global Barcelona Group i els subprogrames per territoris com són Barcelona 
Brasil Group i Barcelona Polònia Group

 

 Global Barcelona Group  

09.05.2013. Conveni de col·laboració amb la Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean City, amb els objectius de treballar per enfortir la presència de 
la marca Tarragona a l’exterior, especialment a la regió Euromediterrània, i, de 
l’altra, intentar que Tarragona, en el marc dels propers Jocs del Mediterrani del 
2017, assoleixi un grau de projecció internacional semblant al que va aconseguir 
Barcelona després de la transformació urbana dels Jocs del 92.
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BONES PRÀCTIQUES 
INTERNACIONALS

    

 

 Barcelona Brasil Group  

Aquest 2013 s’ha elaborat el programa de treball per a la Càtedra conjunta 
entre la Fundació Catalunya Europa i la Fundaçao Getulio Vargas. 

 

 Barcelona Polonia Group

Creació del programa Barcelona Polonia Group i primera missió empresarial 
celebrada del 2 al 9 de setembre a Polònia, amb la presentació del grup entre 
els primers think tanks del país.
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ALTRES ACTIVITATS I 
COL·LABORACIONS07

 04/10/2013
Intervenció del Director de la Fundació Catalunya Europa a les 
jornades “Building a new state” explicant l’encaix de Catalunya com a 
estat europeu.

 09/11/2013
La Fundació Catalunya Europa presenta la nova delegació a l’Empordà 
coordinada per Joan Armangué junt amb un Consell Assessor.

 16/11/2013
El Director de la Fundació participa al taller d’idees organitzat a la 
llibreria Alibri per a les eleccions al Parlament Europeu amb l’objectiu 
d’abordar alguns aspectes d’aquest procés electoral.

 27/11/2013 
Presentació del Director de la Fundació al cicle de conferències 
“Europa a debat” al Centre Cívic de Nou Barris, amb la conferència 
“Europa i els ciutadans: un impuls per a la integració europea”

 30/11/2013
Conferència – debat organitzat per la delegació de la FCE a l’Empordà 
“El futur d’Europa: economia i política” amb Joan Cals, catedràtic 
d’economia a la UAB i Antoni Castells, catedràtic d’Hisenda Pública a 
la UB i President del Consell Assessor de la FCE com a ponents.
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ALTRES ACTIVITATS I 
COL·LABORACIONS

 11/12/2013
La delegació de la FCE a Girona presenta l’informe “Formació 
Professional: nou cicle, qüestió de voluntats” de Josep Francí, amb el 
mateix autor, Joaquim Bosch, director de l’IES Narcís Xifra, i Joan Vila, 
empresari i gerent de LC Paper.
 

 13/12/2013
II Convenció anual de la Fundació Catalunya Europa. L’eix temàtic de 
la trobada va ser el projecte d’integració europea i l’impacte de la crisi 
amb la perspectiva de les eleccions europees. Els convidats varen ser 
l’investigador principal de temes europeus del Real Instituto Elcano, 
Ignacio Molina; i el cap adjunt del Gabinet del vicepresident econòmic 
de la Comissió Europea, Amadeu Altafaj.
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OBJECTIUS:
 Fer difusió de la Fundació Catalunya Europa com a 
organització posant l’èmfasi en les activitats que s’organitzen. 
 Donar a conèixer el projecte de la Fundació. 
 Facilitar i difondre l’accés als estudis i debats desenvolupats 
des de la Fundació per tal d’expandir el públic potencial i 
permetre una reflexió més aprofundida en els temes tractats 
des de la Fundació. 
 Difondre informació i estudis relacionats amb la Unió 
Europea per augmentar el coneixement sobre aquesta entre la 
ciutadania catalana.
 Fer visible el dinamisme i activitat de la Fundació. Publicar 
posicionaments públics de la Fundació en la premsa catalana 
referents a l’activitat que aquesta desenvolupa. 
 Sensibilitzar la ciutadania catalana per incentivar la seva 
atenció a temes d’actualitat i política europea i oferir claus 
interpretatives per comprendre i entendre la realitat europea. 
 Facilitar informació intel·ligible i de fàcil accés a través de la 
pàgina web gestionada per la Fundació i altres pàgines web i 
blogs amb els quals la Fundació col·labora. 

VALORACIÓ:
Durant l’any 2013 la Fundació Catalunya Europa ha aconseguit 
mantenir la seva presència pública, tant a través de la premsa escrita 
com a través de la participació en altres mitjans de comunicació, com 
ràdios i televisions, tant de l’àmbit local, autonòmic i internacional.
Així mateix, s’ha mantingut també la comunicació de les activitats 
de la Fundació a través del seu butlletí bimestral, amb una editorial i 
apartat d’opinió, un resum de les activitats i publicacions realitzades 
i l’agenda d’activitats. A la vegada, s’ha posat l’èmfasi en seguir 
millorant els perfils de la FCE a les diverses xarxes socials on té 
presència. Amb aquest objectiu s’ha innovat la imatge corporativa 
fent-la més atractiva i coherent. Les xarxes socials representen 
un instrument per fer difusió de les activitats de la Fundació i 
articles, informes i altres publicacions emeses. El balanç anual pel 
que fa al nombre de seguidors és gratament positiu incrementant 
exponencialment el nombre de seguidors a Twitter i gradualment 
a Facebook.

COMUNICACIÓ 
I DIVULGACIÓ08
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2  
Març de 2013, ABC, 
“Corrupción en Cataluña: 
remedios conocidos para 
una enfermedad crónica”. 

1  
Març 2013
50x7 (diari digital)  
“El BCE está dispuesto 
a hacer lo que sea 
necesario para preservar 
el euro. Y créanme, será 
suficiente.”

RECULL D’ARTICLES I APARICIONS DE LA FUNDACIÓ EN PREMSA

COMUNICACIÓ 
I DIVULGACIÓ
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BTV Informatiu Migdia

17 de Setembre de 2013 
Presentació Cicle Horitzó 

2020  

El Punt Avui: 
“Els expresidents Maragall  
i Pujol uneixen esforços”
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e-notícies:  
“La independència 
uneix el pujolisme i el 
maragallisme”

19 de Setembre de 2013
Primera Taula Rodona Cicle 
Horitzó 2020 

Diari Ara: “La mort d’un 
colom a l’Ateneu”
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7 de novembre de 2013
El Periódico de 
Catalunya
Article “Inevitable fracaso 
en la cita europea” del 
Director de la FCE Max 
Vives-Fierro

21 de Novembre de 2013
Cinquena Taula Rodona 
Cicle Horitzó 2020  

Nació Digital: ‘Carod: 
“La independència te la 
declares, no te la declaren”’
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30 de Novembre de 2013
Conferència ‘El futur d’Europa’ a la Bisbal de l’Empordà  

14 de Novembre de 2013
Constitució Delegació FCE a 
l’Empordà 

El Punt Avui: “Nova 
delegació de la Fundació 
Catalunya Europa”

TotBisbal: “Antoni Castells 
defensa a la Bisbal la 
necessitat de crear un 
govern central europeu”

Bisbal TV
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3 de desembre de 2013
Presentació Programa 
Llegat Pasqual Maragall 

La Vanguardia: ‘La 
Fundació Catalunya 
Europa estudiarà el llegat 
de Maragall’

11 de desembre de 2013
Presentació de l’informe 
‘Formació Professional: Nou 
Cicle, Qüestió de Voluntats’ 

El Punt Avui: “Reclamen 
que l’oferta d’FP sigui més 
equilibrada en el territori 
gironí”
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El Punt Avui: ‘El llegat de 
Maragall’

Europa Press: ‘La Fundació 
Catalunya Europa impulsa 
un programa para estudiar el 
legado de Pasqual Maragall’
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El Diario.es: ‘Apuntes sobre 
un legado’

BTV – Informatiu Migdia
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Vilaweb: ‘La Fundació 
Catalunya Europa estudiarà 
el llegat de Pasqual Maragall’

La Vanguardia Digital: ‘La 
Fundació Catalunya Europa 
estudiará el legado y figura 
de Pasqual Maragall’

Catalunya Plural – El Diario: 
‘La Fundació Catalunya 
Europa estudiarà el llegat de 
Pasqual Maragall’
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18 de desembre 2013
El canal de televisió iraní 
IRINN (Islamic Republic 
of Iran News Network) 
entrevista al director de la 
FCE, Max Vives-Fierro 

Newsletter 
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Pàgina web

XARXES SOCIALS
Bloc Catalunya Europa  
a eldiario.es 

Facebook: Fundació Catalunya 
Europa 584 seguidors
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Twitter: 
@catalunyaeuropa 
2.140 seguidors

Vimeo

LinkedIn: més de 
500 contactes
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