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D
eixeu-me, d’entrada, una mínima i 
personal expansió. Aquest primer 
any, per a mi, de coneixement i 
implicació creixent en el dia a dia 
i en els projectes de la Fundació 

Catalunya Europa ha estat un autèntic privilegi. 
Pel que significa la pròpia entitat però, molt 
més important, per les persones que li donen 
caràcter, que la fan ser com és, que fan possible 
la seva continuïtat tant com la seva projecció: 
Max Vives, Laia Jorba i Mireia Santacreu en 
formen l’estructura fixa però, sobre tot, en són 
l’ànima i la millor representació. 

No ha estat un any senzill. Hem canviat: hem 
formulat una nova estratègia, hem modificat i 
renovat els òrgans centrals de l’entitat, hem definit 
noves funcions i responsabilitats. En les pàgines 
que segueixen hi trobareu les dades i concrecions 
que a aquesta Memòria li pertoca registrar.

El que jo vull ressaltar, abans que hi arribeu, és 
que l’equip humà del que us parlo, les persones 
que acabo d’esmentar, han fet molt més que 
adaptar-se o sostenir el ritme vital imprescin-
dible. Han millorat el projecte, hi han afegit 
contingut, reflexió, gestió i resultats. 

En tot període de canvis, molt probablement, es 
produeixen desequilibris, aspectes que en surten 
reforçats o millorats i d’altres que semblen per-
dre’s o difuminar-se. Però, diguem-ho ben clar: 
la Fundació segueix sent la mateixa que Pasqual 

missatge Del  
ViCepresiDent

Honorable  
ernest Maragall i Mira

01
Maragall va voler impulsar ara fa ja cinc anys. Amb 
els valors i principis que la van definir al néixer, 
amb l’explícita voluntat de connectar amb el país 
real, però també d’entrar en contacte, d’aprendre 
de tot el que ens envolta, de les experiències, els 
errors i encerts que aquesta meravella anomenada 
Europa produeix contínuament. 

Dic “meravella” per referir-me a Europa amb plena 
consciència que el concepte pateix una degradació 
només comparable a la notorietat, al primer pla 
persistent, que la crisi actual ha comportat. 

I ho dic perquè les evidents dificultats per fer 
avançar el somni europeu li donen encara més 
vigència i, crec, més urgència.

És ara quan més intensament ens adonem de 
l’Europa que ens falta, del Govern europeu en-
cara pendent de construir, de les decisions que 
el Banc Central Europeu encara no pot prendre, 
del Pressupost encara insuficient que impedeix 
desplegar polítiques globals efectives.
I és aquí on pren tota la significació l’orientació 
que la Fundació ha adoptat:
•	 Aprofundir en l’elaboració de coneixement 

amb valor afegit propi, formar part de la 
nombrosa però selectiva xarxa d’institucions 
conegudes i reconegudes pel producte que 
ofereixen a les seves societats, als seus països.

•	 Ser present, enviar missatges regulars i 
solvents sobre les qüestions de major relle-
vància, tractar d’influir positivament en la 

configuració de criteris i opinions. Missatges, 
doncs, que acaben per traduir-se en decisi-
ons a càrrec de les instàncies públiques o 
privades, a qui correspon prendre-les.

Ambdues activitats són part necessària de la res-
posta que Europa, i dins d’ella Catalunya, busca 
i necessita. Una resposta complexa, diversa, que 
ha d’explorar molts àmbits diferenciats: política, 
economia, cohesió social, institucions, llibertat, 
convivència i diversitat cultural, governació i 
representació, democràcia i mercat...

I és exactament aquí on la Fundació haurà 
d’encertar. En la tria de les línees de treball, en 
la selecció de qüestions sobre les que emetre 
opinió, en la formulació d’encàrrecs als millors 
exponents acadèmics o professionals en cada cas.

És, en fi, per tot això que la tasca duta a ter-
me aquest 2011 pren també significació. Amb 
l’enfortiment i diversificació del Patronat hem 
guanyat en independència i en potència. Amb el 
nou Consell Assessor, sota la Presidència d’An-
toni Castells, ampliem horitzó, connexió amb 
el país real i possibilitat de compartir reflexió 
amb els millors cervells de tot Europa. 

Ha estat, doncs, un any d’acumulació de forces, 
de càrrega de bateries. Ara ens toca demostrar 
que aquest esforç es tradueix en retorn útil, 
en prestigi per a la institució i en aportació 
positiva per a Catalunya. 
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De forma paradoxal, l’adveniment de la crisi 
econòmica ha comportat una major presència, 
o com a mínim visibilitat, del que representa 
Europa. Per bé o per mal, com a escut per atu-
rar les envestides de la crisi mundial o com a 
excusa de les polítiques macroeconòmiques de 
compressió, la Unió Europea apareix molt més 
sovint en els debats de casa nostra. Molt sovint 
aquesta presència no es fa amb veu pròpia, en el 
sentit que els interlocutors, portaveus i mitjans 
de comunicació europeus tenen dificultats per 
contrarestar les veus nacionals que interpreten 
el que es diu a Brussel·les. Europa segueix essent, 
malgrat tot, una realitat llunyana, poc compresa 
i sempre filtrada per l’òptica nacional i estatal.

La principal missió de la Fundació Catalunya 
Europa és, per tant, apropar aquesta veu, fer-la 
més comprensible per a la ciutadania, i contri-
buir a la construcció de models de futur per a 
Europa. Aquestes dimensions es reflecteixen 
en els diferents programes que es duen a terme 
des de la Fundació, des dels programes de més 
reflexió, com “Pensem Europa”, fins als de de-
senvolupament de xarxes, relacions i definició 
de models, talment fa el programa de “Bones 
pràctiques europees”. Finalment, i com a he-
rència del president de la Fundació, també es 
duen a terme programes i reflexions entorn el 
rol de les ciutats en un món global. Tots aquests 
programes contribueixen a alimentar aquell 
debat de fons que és tant necessari per definir 
l’horitzó cap al qual ens encaminem. 

presentaCió  
Del DireCtor

a
mb aquest 2011 ja són quatre els 
anys que es compleixen d’acti-
vitat de la Fundació Catalunya 
Europa en els que hem pogut 
veure una creixent importància 

i una major presència europea a Catalunya. 

La sensació d’urgència que amarava l’esperit 
europeu a l’inici de la crisi, s’ha transformat 
ara en un complex de sensacions que van des 
de l’ansietat per proposar noves polítiques 
que permetin sobreviure a curt termini, a les 
postures cíniques que aprofiten el moment per 
desmantellar les institucions sociodemocràtiques 
que tant han costat de bastir. Entre aquests dos 
pols es troba la disjuntiva del curt i llarg termini, 
de la necessitat d’abordar allò immediat sense 
perdre de vista els projectes de futur. 

Les organitzacions de la societat civil, talment 
la nostra, tenen la responsabilitat d’aportar 
elements de debat en el curt termini, però 
sobretot la responsabilitat d’alimentar el de-
bat de fons de llarg recorregut. De fet, si hom 
mira els temes que habitualment surten a la 
premsa europea, per exemple en els darrers 
dos anys, se n’adona d’una certa reiteració o 
recurrència, quelcom que indica la persistèn-
cia de debats que construeixen poc a poc els 
models que s’acabaran imposant. És per això 
que és imperatiu alimentar aquest debat de 
fons, que és precisament al que es dedica la 
Fundació Catalunya Europa. 

Max ViVes-Fierro Planas

02
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l
a Fundació Catalunya Europa, essent 
com és un punt de referència pública 
en temes europeus, ha volgut donar 
un impuls a les seves activitats i un 
major dinamisme a la seva estructura. 

Alhora, conscient que els reptes que planteja 
actualment Europa són creixents i ingents ha 
volgut renovar la seva estructura executiva, el 
Patronat i el Consell Assessor per incloure-hi una 
major diversitat de perfils. Els reptes als quals 
ens enfrontem demanen de la contribució de 
veus plurals i transversals, que sota un mínim 
comú denominador com és el progressisme, 
l’europeisme i el catalanisme, tinguin la voluntat 
d’endegar i enriquir debats delicats i necessaris 
per a la solvència del projecte europeu. Aquesta 
renovació que s’ha iniciat a mitjans del 2011, 
s’acabarà de consolidar al llarg del 2012.

Per tal de donar una major visibilitat a aquests 
canvis i augmentar la presència de la Fundació 
a l’esfera pública, s’ha fet un esforç per renovar 
i fer més atraient la pàgina web de la institució 
i les newsletters, en la que actualment es recull 
les activitats realitzades per la Fundació però 
també articles i notes de diferents col·laboradors 
de la mateixa. Alhora, s’ha augmentat l’activitat 
a través de les xarxes socials. Paral·lelament, 
s’han començat a organitzar activitats de forma 
regular fora de la capital catalana, en un intent 
de portar el discurs europeu arreu de Catalunya. 

En quant a les seves activitats, la Fundació Ca-
talunya Europa consolida els programes que ha 
vingut realitzant fins ara, en el marc de la causa 
federal i europea des d‘un projecte catalanista 
cosmopolita i projectat al món. Aquesta voluntat 
es tradueix en els quatre programes de pensament, 

estudis i propostes que ja es venien fent fins ara, 
amb l’obertura d’un nou programa i nous espais 
de trobada que enriqueixen la fenia feta.

En primer lloc, en el marc del programa de Bones 
Pràctiques Europees, que pretén donar a conèixer 
el que es realitza arreu d’Europa i la forma com 
es pot implementar a Catalunya, s’ha treballat 
entorn la transparència administrativa, publicació 
que sortirà a principis de 2012, i en finançament 
de partits polítics, que també sortirà publicat a 
la primavera de l’any vinent. Aquestes dues te-
màtiques són centrals per recuperar el pols de la 
política davant l’economia, i per intentar reduir 
el marge de distanciament entre la ciutadania i 
els representants polítics. Alhora, al llarg d’aquest 
any, s’han començat a dissenyar nous estudis de 
bones pràctiques, Public and Privat Partnership 
i una altra sobre la gestió de residus. En tot cas, 
aquest any ha estat un temps de tancament de 
dues bones pràctiques desenvolupades al 2010 
i dues més que es desplegaran al 2012.

De forma complementària, el programa de Bo-
nes Pràctiques Internacionals estén l’interès 
a d’altres zones geogràfiques de les que podem 
aprendre. Tanmateix, es posa l’accent en la capa-
citat i la voluntat de Catalunya per exportar les 
seves fórmules d’èxit. Aquest programa el fa en 
col·laboració de Metropolis Global i IBERGEO, 
així com amb el suport de TERSA i la Fundació 
Barcelona Media. Aquest any s’han desenvolupat 
diferent activitats i tallers per promoure una re-
flexió sobre les ciutats sostenibles a mig termini.

El programa Pensar Europa ha estat possible 
per la col·laboració de l’Ateneu Barcelonès, la 
seu de les Institucions Europees a Barcelona, 

missió, objeCtius  
i ValoraCió anual03



| 12 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA memòria ///2011 | 13 |

el CIDOB, l’Ajuntament de Terrassa, el Diari de 
Terrassa, l’ESEC Toulouse Business School, El 
Periódico i la Fundació Rafael Campalans. El 
cicle de conferències ha continuat tenint una 
bona acollida i assistència, establint-se com una 
activitat de periodicitat mensual i aconseguint 
arribar a perfils de participants més diversos. 
Més enllà del cicle de debats, s’ha instituït el 
Club Europa, un espai de debat informal sobre 
l’actualitat europea en el que participen diferents 
persones interessades.

El programa Pensar Catalunya, específicament 
en el format de Tertúlies-Claris, és una activitat 
que es fa conjuntament amb l’Associació d’Amics 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest 
marc permet oferir claus interpretatives de la 
realitat catalana per part d’actors i personatges 
del món cultural, polític i econòmic de Catalunya. 

En conjunt, les activitats de la Fundació conti-
nuen les línies endegades amb anterioritat, que 
s’impulsen amb un major dinamisme, quelcom 
que també inclou una major activitat arreu de 
Catalunya. Alhora, es comencen a plantejar 
noves línies de treball per donar més presència 
i profunditat al debat europeu.

Finalment, des d’aquí volem agrair l’ajuda i el 
suport dels socis, patrons i mecenes, així com 
les persones del Consell Assessor, que permeten 
el desenvolupament progressiu i continuïtat 
de la feina de la Fundació Catalunya Europa.
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04.1 ///equip De DireCCió 

Pasqual Maragall i Mira | president

Ernest Maragall i Mira | Vice president

Max Vives-Fierro i Planas | director

04.2 ///equip tèCniC

Laia Jorba Galdós | coordinació de projectes

Mireia Santacreu Esteban | secretària tècnica

M. Queralt Sans i Feixa | coMunicació

òrgans De goVern  
i equip De treball04
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Antoni Castells Oliveres | president

Germà Bel Queralt
Josefina Castellví Piulachs

Joan Clos i Matheu
Antoni Comín Oliveras

Anton Costas Comesaña
Ramon Folch Guillen

Ferran Mascarell i Canalda
Àlex Masllorens Escubós 

Joan Massagué Solé

Jordi Mercader Farrés
Francesc Morata Tierra
Pedro Nueno Iniesta
Joaquim Prats Cuevas
Joan-Francesc Pont Clemente
Joan Manel del Pozo Álvarez
Eduard Vallory Subirà
Jordi Valls i Riera
Rafael Vilasanjuan Sanpere

04.3 ///Consell assessor
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04.2.1 ///Col·laboraDors

Hobra Design | disseny

ExPLICA-T | coMunicació

04.2.2 ///beCaris en pràCtiques

Andreu Artés Vivancos
Juan Sebastian Honey Wuest
Alba Màlaga Homs
Núria Matamoros Fabregat
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Manel Albanell Mira
Ramon Armengol Torrent

Albert Arnó Palau
xavier Atance Yagüe

Núria Basi Moré
Olivier Benielli

Josep M. Besora Balcells
Antoni Brufau Niubó

Antoni Camín Díaz
Antoni Castells i Oliveres

Joaquim Coello Brufau
Albert Esteve Cruella

Antoni Esteve Cruella
Diana Garrigosa Laspeñas

Josep Gassiot Matas
Helena Guardans i Cambó

Oriol Ivern Ibañez

Sergi Loughney Castells
Ernest Maragall i Mira
Pasqual Maragall i Mira
Isabel Marín Laplana 
Josep M. Milà Mencos
Juan Molins Amat
Josep Joan Moreso Mateos
Francesc xavier Muñoz Pujol
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Magí Pont Clemente
Josep Puigpelat Pallarès
Ricardo Rodrigo Amar
Manel Royes i Vila
Josep Torrents Comas
Josep M. Tremoleda Alvarez-Castrillón
Jordi Valls i Riera

 04.4 ///patrons i amiCs De la FunDaCió

Meritxell Josa Campoamor | secretària del patronat
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El Consorci de la Zona Franca  
de Barcelona

Repsol YPF

Grupo RBA

Fundació Agbar

Abertis Infraestructuras S.A.

04.5 ///meCenes De la FunDaCió



| 22 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA memòria ///2011 | 23 |

04.6 ///empreses i entitats 
Col·laboraDores De la FunDaCió

    
El Periódico de Catalunya

Associació d’Amics  
de la UAB

     

Ateneu Barcelonès

Càtedra Pasqual Maragall

Fundació Rafael Campalans
      

Metrópolis Global

Iber-geo
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04.7 ///Col·laboraCió 
en aCtiVitats ConCretes:

04.8 ///la FunDaCió Forma part De:

Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación

Fundació del Món Rural
 

Departament de Relacions 
Europees i Internacionals,

Ajuntament de Terrassa

Oficina de Representació 
a Barcelona de la 

Comissió Europea

Oficina a Barcelona
del Parlament Europeu   

ESEC Toulouse Business School 

Consell Català pel Moviment 
Europeu (CCME)

icina a BarcelonaOf
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04.9 ///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 (JEF – UEF) 

Associació de Diplomats 
Cursos per la Unió Europea 

(ADICEC)

Associació Endavant Europa
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bP eMPrenedoria  
al Món rural

1. bones pràctiques  
emprenedoria al món rural

L’informe “Emprenedoria i foment de l’ocupa-
ció en el medi rural” realitzat per Eva Tarragona, 
es va publicar el 2010 i al llarg del 2011 se n’han 
fet les presentacions públiques i la difusió de la 
importància de la dinamització del medi rural. 

•	 11 d’abril de 2011: dins el Cicle Pensem 
Europa, es va fer una presentació de la 
publicació a l’Ateneu Barcelonès de Bar-
celona, sota el títol “Emprenedoria rural 
a Europa: una realitat”
Eva Tarragona,  
autora de la publicació i coordinadora 

de Montanyanes

José Manuel Hernández,  
director general d’agricultura de la ce

•	 14 d’abril de 2011: Acte de presentació de la 
publicació a la Diputació de Lleida

PrEsEntaCIó dE l’EstudI: 
Antoni Pané,  
Vicepresident segon  

de la Fundació del Món rural

Meritxell Serret,  
coordinadora tècnica  

de la Fundació del Món rural

Eva Tarragona, 
autora de l’estudi  

i coordinadora de Montanyanes

taula rodona:
Laura Ibáñez,  
gerent de la XarXa regional  

dels grups d’acció local  

de catalunya (arca)

Guillermo Hervera, 
director del centre europeu 

programes  
i aCtiVitats

05.1 ///bones pràCtiques europees

objectius

Identificar pràctiques europees reeixides a nivell europeu en diversos camps, analitzar-
les i estudiar-ne la seva viabilitat 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 tenen molts dels països que con-
formen la Unió Europea.

actiVitats

Aquest any s’han donat a conèixer els estudis que es varen desenvolupar a finals del 2010, 
així com s’han començat a definir i dissenyar els estudis que es duran a terme l’any vinent.

prinCipals lÍnies 
De treball De la 
FunDaCió: 
1. Bones Pràctiques Europees; 
2. Pensar Europa; 
3. Pensar Catalunya; 
4. Altres Activitats; 
5. Bones Pràctiques sobre ciutats.

05
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d’eMpreses i innoVació de lleida (ceei)

Lluís Melich,  
gerent de l’entitat  

de desenVolupaMent rural  

de la terra alta (derruta)

CloEnda:
Jaume Gilabert, 
president de la diputació de lleida

Antoni Pané,  
Vicepresident segon  

de la Fundació del Món rural

Les zones rurals representen més del 80% 
del territori de la Unió Europea i acullen 
aproximadament el 25% de la seva població. 
Actualment, són la base d’un ampli ventall 
d’activitats econòmiques que van molt més 
enllà de les activitats estrictament relacio-
nades amb la pagesia (polígons industrials, 
centres de serveis tecnològics, serveis d’abas-
timent d’aigua i energia, boscos comercials, 
complexes turístics, etc.). En un altre sentit, 
la globalització del comerç, l’abaratiment 
dels transports, els canvis significatius en les 
preferències dels consumidors, i un greu en-

velliment de la població han afectat de forma 
massiva el conjunt de zones rurals europees. 
Per fer front als nous reptes, els patrons d’ac-
tuació dels governs europeus vers la dina-
mització de les zones rurals han començat a 
canviar. Es comencen a plantejar accions in-
tegrals, noves associacions público-privades 
i propostes amb base local que formen part 
d’aquestes noves estratègies de desenvolu-
pament local. Alhora, hi ha una tendència 
creixent a recolzar polítiques d’inversió, en-
lloc de polítiques de subsidi i a requerir una 
coordinació conjunta de tots els actors clau 
i nivells governamentals (locals, regionals, 
estatals i supraestatals). 

Per tal de poder establir paral·lelismes en-
tre els quatre casos, el text que trobem a 
continuació s’ha articulat a partir de tres 
eixos: 1) els factors que determinen el de-
senvolupament econòmic i la generació 
d’ocupació en el món rural; 2) sectors amb 
major possibilitats per a l’emprenedoria; i 
3) elements per fer plausible l’emprenedo-
ria i atractiu el món rural. 

properes publiCaCions

bP transParència adMinistratiVa

El 2012 es publicarà el llibre “Integritat i Transparència: Dues Condicions per a la Qualitat 
Democràtica”. Aquesta publicació neix arran de les conferències que varen tenir lloc a finals 
del 2010 i a l’anàlisi del context europeu en aquesta matèria. El llibre es fa ressò de la impor-
tància de la transparència i els codis ètics com a elements per combatre la desconfiança, però 
també com elements de prevenció contra la corrupció, més enllà de l’enduriment de les penes 
i l’augment dels controls externs. Finalment, també es proposen criteris, mesures, i actuacions 
a dur a terme per millorar la transparència i la integritat a les administracions públiques.

bP FinançaMent de Partits

Un altre dels temes pendents de regular i tractar és la llei de finançament de partits a 
Catalunya i l’Estat espanyol. Al 2012 es publicarà l’estudi “Finançament de Partits i Trans-
parència Democràtica. Bones Pràctiques a Europa i Amèrica del Nord”, que analitza els me-
canismes legals i els models de finançament 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 elabo-
ra un decàleg de propostes en aquesta matèria.
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05.2 ///pensar europa

objectius

Fomentar la reflexió, el debat i l’intercanvi d’opinions entre diferents actors i veus re-
llevants 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 d’Europa a nivell econòmic, polític i 
social, sobre el rol d’Europa en el món i l’articulació amb les regions i estats que la integren.

eixos de treball: cicle de conFerències Pensar euroPa

Conjunt de conferències amb periodicitat mensual sobre temes d’actualitat de l’entorn 
europeu. El cicle del 2011 ha estat dedicat a temes diversos vinculats tant al primer trio de 
presidències de la UE, com al context econòmic, social i cultural.

18/01/11 

LA CULTURA EUROPEA: 
UN ELEMENT CLAU PEL SENTIMENT 
IDENTITARI DELS EUROPEUS

Sr. Ignasi Guardans,  
eX director general de cineMa  

i audioVisuals i eX diputat

Sra. Encarna Hernández,  
periodista i inVestigadora especialitzada 

en assuMptes europeus

Moderació:

Sr. Antoni Comín,  
FilÒsoF i polític, eX diputat  

al parlaMent de catalunya

suMari: Mentre Europa avança cap a una 
construcció política, jurídica, institucional 
i econòmica cada vegada més forta i reco-
neguda, el sentiment identitari europeu 
no camina al mateix ritme. Aquest va 
ser el tema del primer debat del 2011 
del Cicle Pensem Europa que va posar 
de manifest que veritablement la cultura 
és un element importantíssim, tot i que 
no és l’únic, per tal de reforçar aquest 
sentiment identitari europeu. El debat es 
va estructurar en una part més didàctica 
donant definició i resposta a conceptes i 
qüestions sovint confuses quan parlem 
d’identitats i sentiments de pertinença. I 
a posteriori es va abordar una part més 
reflexiva on es va manifestar que la nostra 
cultura no es pot limitar al passat sinó que 
cal generar un pensament europeu, una 
creativitat cultural i tot això s’aconsegueix 
amb grans projectes.
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22/03/11

COOPERACIÓ JUDICIAL A LA UE  
I JUSTíCIA INTERNACIONAL

Sr. Juan Antonio García Jabaloy,  
Fiscal i responsable de la delegació 

espanyola a eurojust

Sra. Montserrat Pi,  
proFessora de dret internacional  

públic de la uab

Moderació:

Sr. Joaquim Llimona,  
adVocat i proFessor de dret  

coMunitari de la ub

21/02/11 

EUROPA: SOLUCIONS I PROPOSTES 
PER SORTIR DE LA CRISI

Sr. Raimon Obiols,  
eurodiputat de l’aliança progressista  

de socialistes i deMÒcrates

Sr. Ramon Tremosa,  
eurodiputat de l’aliança dels liberals  

i deMÒcrates per europa

Sr. Oriol Junqueras,  
eurodiputat dels Verds/ 

aliança lliure europea

Sr. Santi Rodríguez,  
portaVeu del partit popular de catalunya 

a la coMissió d’acció eXterior i ue

Sr. Oriol Costa,  
secretari sobre la unió europea 

d’iniciatiVa per catalunya Verds

Moderació:

Joan Carles Peris,  
periodista i presentador del telenotícies  

a teleVisió de catalunya

suMari: Debat entre eurodiputats i repre-
sentants dels partits polítics catalans que va 
girar entorn del context de crisi econòmica 
a Europa. El missatge unànime que es va 
repetir com a solució d’aquesta crisi fou el 
de la necessitat de més Europa i per tant 
el de reaccionar contra l’euroescepticisme 
creixent. D’altres propostes que van sorgir 
al llarg del debat foren les de fomentar 
l’economia del coneixement i la innovació 
i invertir en capital humà per tal de tirar 
endavant. Finalment fou un debat intens 
amb rèpliques i contrarèpliques que va 
comptar amb un alt nivell de dialèctica 
per part dels participants.

suMari: La cooperació judicial internacional 
i europea són elements clau per lluitar con-
tra el terrorisme internacional o els crims 
de guerra. Així ho van explicar Montserrat 
Pi i Juan Antonio García Jabaloy, fiscal de 
l’Audiència Nacional i cap de la Delegació 
espanyola a Eurojust. Montserrat Pi va fer 
la seva intervenció sobre la justícia interna-
cional i la col·laboració de la Unió Europea 
amb el TPI, al qual hi participen 114 països 
de tot el món; i Juan Antonio García Jabaloy 
va explicar la cooperació dels Estats membres 
de la UE en el marc d’Eurojust.
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17/05/11 

CANVI CLIMÀTIC I POLARITZACIÓ 
DELS IMPACTES

Sr. Josep Enric Llebot, 
coordinador del 2n inForMe del canVi 

cliMàtic a catalunya

Sr. Antón Uriarte, 
doctor en geograFia i cliMatÒleg

Moderació:

Sra. Josefina Castellví,  
oceanÒgraFa i biÒloga Marina

suMari: El canvi climàtic mundial té im-
pactes i efectes biològics i climàtics arreu 
del territori, com l’escalfament global de 
la temperatura o l’increment del nivell 
del mar. La conscienciació creixent per 
part de la societat fa que el tema sigui a 
l’agenda internacional. Un sondeig de la 
UE demostra que el canvi climàtic, després 
de la pobresa, ja és la segona preocupació 
dels ciutadans europeus. Les conseqüències 
del canvi climàtic són palpables també a 
casa nostra, tal com ho demostra el 2n 
Informe del Canvi Climàtic a Catalunya, 
que exposà el Dr. Josep Enric Llebot. De 
manera oposada, l’acte va comptar amb la 
participació del Dr. Antón Uriarte, amb una 
visió escèptica sobre la importància del can-
vi climàtic. Josefina Castellví, oceanògrafa 
i biòloga marina, en fou la moderadora.

11/04/11

EMPRENEDORIA RURAL  
A EUROPA: UNA REALITAT?

Sra. Eva Tarragona,  
biÒloga i eMprenedora a Montanyanes

Sr. José Manuel Hernández,  
direcció general d’agricultura de la 

coMissió europea

Moderació:

Max Vives-Fierro,  
director de la Fce

suMari: L’acte va anar introduït per la 
presentació de l’estudi coordinat per Eva 
Tarragona “Bona pràctica en emprenedoria 
i foment de l’ocupació al medi rural”, en el 
qual va fer un breu resum de cada un dels 
quatre casos analitzats i les conclusions 
extretes en comparar cada cas amb el medi 
rural català. D’altra banda, José Manuel 
Hernández mostrà la realitat del medi 
rural europeu, en tant que les zones rurals 
representen el 80% del territori europeu 
i gairebé la meitat del Pressupost de la 
UE va destinat al sector agrícola a través 
de la Política Agrícola Comuna (PAC). 
L’explicació d’aquest fet és que donada la 
gran importància que representa el camp 
europeu, i la varietat i especificitats de 
cada territori fan que cuidar-lo costi di-
ners i per tant aquests programes són els 
instruments per afrontar aquests reptes 
i tirar endavant les oportunitats. 
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12/07/11 

BALANç DE LA PRESIDèNCIA  
TRIO A LA UE: ESPANYA,  
BèLGICA I HONGRIA

Sr. Diego López Garrido, 
secretari d’estat per a la unió europea 

Sr. Martí Anglada, 
periodista i eX corresponsal a brussel·les 

de teleVisió de catalunya

Sr. Marco Incerti, 
cap de coMunicació i research Fellow del 

centre For europeans policy studies (ceps)

Sr. Zoltan Gyevai, 
corresponsal a brussel·les  

del diari hongarès Fygielo

Moderació:

Carles Prats, presentador del tn a tV de 

catalunya i eX corresponsal a brussel·les

suMari: Tots els membres de la taula va-
ren coincidir en afirmar que la Presidència 
Europea Trio va ser molt activa en tots els 
sentits i que per tant van ser divuit mesos 
d’èxits, tot i el context polític i social viscut 
com per exemple les dificultats pel Tractat 
de Lisboa i la crisi energètica provocada 
per Fukushima o la dificultat d’arribar al 
ciutadà i mitjans de comunicació. Alguna de 
les propostes de millora que es va dir és la 
possibilitat de compartir un mandat entre els 
tres governs durant aquests divuit mesos, fet 
que en facilitaria la coordinació i interacció. 

14/06/11 

CULTURA EUROPEA:  
ExISTEIx UN CINEMA EUROPEU?

Núria Vidal, 
crítica de cineMa i MeMbre del jurat preMis 

luX del parlaMent europeu

Esteve Riambau, 
director de la FilMoteca de catalunya

Moderació:

Joan Antón González,  
president de l’institut del cineMa català

suMari: Mentre que per a Esteve Riam-
bau no existeix cap cinema que pugui 
identificar a Europa, ni tampoc a cap país 
o regió, sinó que només hi ha diversos 
llenguatges cinematogràfics que es fan 
servir en funció dels interessos, neces-
sitats, o possibilitats econòmiques dels 
productors arreu del món, per Núria Vidal 
sí existeix un cinema europeu: “Europa 
té una eina privilegiada per a la unió: el 
cinema. Perquè el cinema uneix”. Segons 
la crítica de cinema, els punts comuns del 
cinema europeu, més enllà de la llengua 
en la qual estiguin fetes, són: en primer 
lloc, debilitat per temàtiques socials; en 
segon lloc, domini de l’autor – director i 
no del cinema “d’encàrrec”; i en tercer lloc, 
ús d’un llenguatge cinematogràfic diferent 
del que utilitza el cinema dels Estats Units. 
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17/10/11 
 
LA POLíTICA EUROPEA 
D’IMMIGRACIÓ I ASIL:  
SCHENGEN I LES REVOLUCIONS 
DEL NORD D’ÀFRICA

Sr. Eduard Sagarra, 
president de l’associació de les nacions 

unides a espanya

Sra. Gemma Pinyol, 
directora del gabinet de la secretaria 

d’estat d’iMMigració i eMigració

Moderació:
Sr. Pol Morillas,  
coordinador de polítiques  

euroMed a l’ieMed

suMari: El debat va començar amb la 
intervenció d’Eduard Sagarra, matisant 
terminologia que sovint s’empra de manera 
equivocada; aquest és el cas de la paraula 
il·legal, perquè “ningú no és il·legal, només 
ho poden ser les coses o actituds” o sovint 
diem que la immigració és un problema 
que cal solucionar, quan en realitat no és 
un “problema”, sinó una “situació” que cal 
assolir. Per la seva banda, Gemma Pinyol, 
es va referir al Tractat de Schengen com 
que actualment està malalt, però que se’n 
pot identificar la malaltia. Va concloure 
que les polítiques d’immigració s’han de 
basar en un ordre i en una igualtat de 
drets i deures.

29/09/11 

ES POT SALVAR L’EURO? 
INESTABILITAT FINANCERA I 
DISPARITAT NORD-SUD A EUROPA

Hble. Sr. Antoni Castells, 
president del consell assessor  

de la Fundació catalunya europa

Sr. Jordi Gual,  
subdirector de la caiXa  

i proFessor de l’iese

Sr. Jaume Ventura,  
inVestigador senior  

crei-upF i proFessor gsee

Moderació:
Sr. Gabriel Zuñiga,  
director d’estudis  

d’esec toulouse business school

suMari: Antoni Castells va introduir l’acte 
remarcant que no existeix moneda sense 
estat, donat que la unió monetària requereix 
d’una unió política, i en aquest sentit cal 
completar la unió política de la UE. Parlà 
també de la situació en la que es troba 
Europa actualment està provocada per la 
doble confluència de la greu crisi financera 
i de la crisi de l’euro.
Jaume Ventura, durant la seva exposició, 
va aclarir que els ajuts europeus per salvar 
l’euro no han servit per augmentar el crèdit 
sinó per pagar el deute antic retardat. Pro-
posà, per tant, eliminar els fons de rescat. 
Davant d’aquesta situació, afirmà que s’ha 
d’acceptar que els països no puguin complir 
amb els seus compromisos. Segons Ventura, 
hauria de quedar descartada tant l’opció 
que sigui la ciutadania que assumeixi el cost 
del deute, com que aquest sigui compensat 
íntegrament per la inflació. 
Finalment, Jordi Gual, apuntà que la crisi 
del deute sobirà és la causa de les dificultats 
del sector bancari europeu, quelcom que 
només es pot resoldre amb una unió fiscal 
i uns mecanismes de correcció comuns. 
Gual va destacar especialment que cal una 
autoritat europea en política fiscal per no 
posar en perill la moneda comú, l’euro.
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05.3 ///pensar Catalunya

objectius

Fomentar la reflexió, el debat i l’intercanvi d’opinions entre diferents actors i veus relle-
vants a nivell català (polítics, empresaris, acadèmics, intel·lectuals, etc.) sobre la realitat 
catalana en el marc europeu.

Pensar i debatre sobre els models i projectes de futur de Catalunya a nivell econòmic, 
polític i social, debatre sobre el rol de Catalunya en el món i l’articulació amb Espanya i 
les regions i institucions europees en el context del segle xxI.

eix de treball: 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.

3/11/11 
 
ExCLUSIÓ JUVENIL A EUROPA: 
IMPACTES DE LA CRISI I 
PROTESTES INDIGNADES

Sr. David Lizoain, 
econoMista

Sr. Jodi Mir, 
MeMbre del centre de recerca  

dels MoViMents socials de la upF

Moderació:
Pau Serracant,  
sociÒleg eXpert en teMes de joVentut

suMari: Debat per aprofundir en les cau-
ses que han portat a la situació actual així 
com l’anàlisi de les diferents sortides. Pau 
Serracant va obrir l’acte dient que la legis-
lació laboral espanyola és la causant de la 
vulnerabilitat juvenil. Les gràfiques i xifres 
van venir de la mà de l’economista David 
Lizoain, qui va explicar els factors d’aquest 
elevat atur i va augurar una perspectiva 
d’atur perllongat i amb salaris més baixos, 
i en aquest sentit els joves són el primer 
col·lectiu en notar aquestes deficiències. 
Per la seva banda, Jordi Mir va parlar de 
com els joves pateixen una triple exclusió: 
econòmica, política i identitària i va fer 
un repàs de les mobilitzacions juvenils 
dels darrers anys prèvies al moviment dels 
indignats, així com els èxits aconseguits.
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la zona euro; la reducció radical dels salaris, quelcom que és molt poc popular; i la 
flexibilització laboral. Altres mesures complementàries serien posar un límit al dèficit 
públic, adequar les pensions a l’esperança de vida, el copagament sanitari moderat o 
reduir la fiscalitat sobre societats.

24/03/2011 

“CANVI D’èPOCA ENS ELS MITJANS PúBLICS I PRIVATS”

Sr. Josep Cuní 
periodista

Cuní féu una reflexió sobre el periodisme en el món actual apun-
tant els dos factors que contribueixen a la seva transformació. En 
primer lloc, que afecta als mitjans de comunicació com qualsevol 
altra empresa. I en segon lloc, les noves tecnologies. Apuntà que a 
Catalunya no hi ha mitjans públics i privats, sinó mitjans públics i 
mitjans subvencionats. Això comporta un cert control parlamentari 
i l’aprovació de lleis, com l’actual llei de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, que imposa altres criteris que no tenen 
res a veure amb la gestió empresarial i que fan que el sector sigui 
molt menys eficient i efectiu. Cuní també parlà de la influència 
de les noves tecnologies. Denuncià una ingènua fascinació da-
vant d’aquestes, cosa que genera sovint una major preocupació pel continent que pel 
contingut. Alhora, la proliferació de fonts d’informació, segons Cuní, no ha comportat 
necessàriament un augment del coneixement. Definí la societat actual com la societat 
dels titulars, amb la consegüent necessitat de notícies immediates. Com apuntà Cuní, les 
noves tecnologies, així, no són una competència deslleial o una ingerència a la professió 
del periodista, sinó una font d’informació que facilita i enriqueix, però que no evita que 
el periodista faci la seva feina de filtrar, completar i analitzar. Només així seguirà essent 
el treball del periodista valuós.

15/06/2011

“ALGUNES REFLExIONS SOBRE LA CRISI ECONòMICA A CATALUNYA I 
ESPANYA”

Sr. Antoni Castells
eX conseller d’econoMia de la generalitat de catalunya

Castells apuntà que la crisi econòmica coincideix i es retroalimenta amb la crisi políti-
ca, definida pel descrèdit de la funció pública, precisament quan aquesta darrera seria 
essencial per sortir de la situació en la que ens trobem. Malgrat portar temps aplicant 
les receptes europees, sembla evident que aquestes han fracassat, precisament perquè 
manca una major integració política i institucional. Segons Castells, la crisi en ensenya 

20/01/2011 

“RELACIONS D’ESPANYA AMB xINA: EL NOU REFERENT”

Sr. Eugeni Bregolat 
aMbaiXador d’espanya a la Xina

Bregolat féu una reflexió del les dinàmiques que s’observen a 
la xina, que posen de manifest un canvi econòmic i estratègic 
extraordinari a nivell mundial. Apuntà que el domini cultural 
d’EEUU no només ja s’ha acabat, sinó que aquest país també 
està a punt de perdre el primer lloc a nivell econòmic. Les pre-
visions per determinar el moment en què el PIB de la xina so-
brepassarà el dels EEUU han estat sempre errònies: la xina ha 
anat més ràpida del que les projeccions havien predit. Aquest 
país asiàtic està construint el que podria ser la potència mundi-
al del proper segle: el seu creiexement econòmic s’acompanya 
d’una capacitat militar esbromadora, de la construcció d’una societat del coneixement 
cada vegada més competitiva i d’una tecnologia creixentment puntera (vegi’s el tren 
d’alta velocitat, la indústria de l’automòbil o l’aeronàutica). Bregolat acabà apuntant 
que la xina, per la gran força del seu mercat, està aconseguint una posició negociado-
ra exempta de contrapartides en la majoria d’aquestes dimensions.

25/02/2011 

“25 PROPOSTES DE AMCHAMSPAIN PER FER D’ESPANYA UNA ECONOMIA 
MÉS COMPETITIVA, PRODUCTIVA I INTERNACIONALITZADA”

Sr. Jaume Malet 
president caMbra de coMerç aMericana

Malet presentà la Cambra de Comerç dels EEUU a Espanya i 
les seves línies de treball: recolzar la inversió americana a l’es-
tat i viceversa, i crear un context socioeconòmic pro-business. 
El ponent féu una anàlisi de l’economia espanyola, així com 
avançà propostes per fer-la més competitiva, productiva i inter-
nacionalitzada. Destacà que entre els problemes més urgents 
de l’estat hi ha la solvència del país, l’atur (que s’enduu el 40% 
del que l’estat ingressa) i el sistema financer (que difícilment 
trobarà els diners per fer la reforma que caldria). Malet apuntà 
que ni la despesa pública, ni la formació bruta de capital, ni el consum de les famílies, 
serà el que farà remuntar l’economia; tan sols el sector exterior, que no deixa de ser 
incipient i poc competitiu, pot estar al capdavant. Les fórmules per guanyar compe-
titivitat, segons Malet, són tres: la devaluació monetària, descartada perquè estem a 

05.3.1 ///tertúlies-Debat Claris
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que cal un nou equilibri mercat-estat i una regulació més rigoro-
sa dels mercats financers. I això tant a nivell estatal, com a nivell 
europeu. En el cas català i espanyol, s’hi afegeix un atur elevadís-
sim i un PIB pràcticament estancat. Només es pot sortir d’aques-
ta situació recuperant la competitivitat i tornant a créixer. Sense 
el recurs de la devaluació, l’ajustament per competitivitat s’està 
produint per la via d’una destrucció molt forta de l’activitat eco-
nòmica i d’ocupació, quelcom que s’està intentant evitar a base 
d’un llarg i dolorós període d’estancament, que se sosté a costa 
del capital acumulat. En tot cas, afirmà Castells, Catalunya està 
millor posicionada que Espanya ja que té un model més basat en la indústria i en les 
exportacions, que en definitiva serà el sector clau per poder créixer.

6/07/2011

“PRIMER ANY D’ExPERIèNCIA COM A PRESIDENT DEL FC BARCELONA”

Sr. Sandro Rosell 
president del Fc barcelona

La intervenció de Rosell va estar centrada en la dimensió més 
empresarial del Club, quelcom que de vegades es contraposa a 
la part emotiva i esportiva. Des de que assumí la presidència, 
la seva feina ha estat encaminada a reduir despeses i ajustar 
pressupostos, mantenint l’excel·lència esportiva. Apuntà que les 
decisions difícils, com la de tancar un acord amb Qatar Foun-
dation, eliminar seccions i activitats costoses, sempre comporta 
oposició i féu autocrítica afirmant que aquestes decisions, malgrat 
tinguin raó de ser, s’han de saber comunicar. En la part política, 
la Direcció ha intentat integrar un perfil més ampli de barcelonistes i ha donat més 
llibertat d’autogestió a les penyes. Rosell també destacà la seva voluntat de treballar 
en equip i delegar tasques als responsables de cada àrea de treball. Finalment, també 
s’han intentat restablir les relacions institucionals importants per a Catalunya, com 
amb Ajuntament, la Generalitat o l’Abadia de Montserrat. 

29/09/2011 

“REPERCUSSIÓ POLíTICA DE LA CRISI ECONòMICA”

Sr. Guillem López Casasnovas
conseller del banc d’espanya i catedràtic d’econoMia de la upF

Casasnovas repassà idees populars i mal fonamentades sobre la crisi financera que enve-
rinen el debat polític. En primer lloc desmentí que fos el diner públic o del contribuent 
el destinat a salvar la banca, sinó el del FROP, que arriba a través de l’endeutament amb 
mercats exteriors a tipus d’interès molt elevats. Tot i així, ens segueixen semblant molt 
poc ètics els beneficis de la banca i les retribucions als seus directors, quan precisament 

aquestes organitzacions haurien de tenir una idea de governança 
corporativa molt més sana en el moment actual. Alhora, comentà 
Casasnovas, la nostra empresa està massa bancaritzada, depèn 
massa del crèdit i el que facin aquests senyors acaba afectant 
l’economia productiva. El ponent, després, parlà de la situació 
financera entre CCAA i estat espanyol, una lluita poc deslleial 
per part del govern central per fer recaure el pes del dèficit en 
les autonomies. Finalment, apuntà que no es pot parlar de des-
pesa social sense saber com finançar-la i sense estar disposats a 
assumir-ne els costos. Més i millor serveis públics, si descuidem 
la manera en que financem, poden acabar sent regressius. 

27/10/2011 

“LA CRISI I EL NOSTRE MÓN FINANCER”

Sr. Ricard Fornesa
eX president de la caiXa

Fornesa apuntà que des de fa anys es fan valoracions molt ne-
gatives, però també exagerades, de l’economia espanyola, essent 
molt més rigorosos amb Espanya del que anteriorment s’havia 
estat amb Alemanya o França. En termes comparatius, índex com 
l’endeutament públic espanyol o la balança comercial són molt 
millors que molts països europeus. Només l’atur és diferencial en 
el cas espanyol. En aquesta situació, lamentà la mala premsa fa 
que la marca d’Espanya sigui negativa tant a nivell europeu com 
internacional i l’empresa espanyola en surt perjudicada. Fornesa 
apuntà, tanmateix, que cal una reforma de l’estat del benestar en la que s’introdueixin 
criteris d’eficiència i de gestió privada en les empreses públiques. El sistema financer 
espanyol ha quedat també tocat per una eufòria immobiliària excessiva que portà a 
no calcular bé els riscos, a una politització impròpia i a una mala gestió extraordinària. 
Lamentà que això hagi dut a la pèrdua del model de caixes, que havia permès evitar 
l’exclusió social en l’àmbit financer de molta gent modesta. Apostà per una disciplina 
unitària europea tot i que mostrà els seus dubtes de la direcció d’un govern europeu 
que no seria fonamentalment social. 



| 48 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA memòria ///2011 | 49 |

05.4 ///aCCió europa

6 i 7/02/2011, Viena 

Participació de la Fundació Catalunya Eu-
ropa a l’European Citizens’ Initiative Sum-
mit, organitzat per Austrian Institute for 
European Law and Policy, l’Initiative and 
Referendum Institute, el Centre for Euro-
pean Policy Studies (CEPS) i per la Univer-
sitat de Krems Donau, amb el suport de la 
Comissió Europea.

23 - 25/09/2011, Barcelona 

Participació de la Fundació Catalunya Eu-
ropa al congrés “Promoting Peace and Sta-
bility in the Mediterranean: An Internati-
onal Peacebuilding Congress”, organitzat 
per l’Academy for Cultural Diplomacy.

2/06/2011, Barcelona 

Conferència amb l’economista francès, 
Fréderic Lordon: “Crisi econòmica, crisi 
de la ciència econòmica?”. Acte organitzat 
conjuntament amb la Toulouse Business 
School (ESEC).

28/11/2011, Barcelona 

Esmorzar amb Josep Borrell, President de 
l’Institut Universitari Europeu de Florència.

9/05/2011, Dia d’Europa 

En motiu del dia d’Europa es va organit-
zar un concurs per escollir l’obra d’art 
que millor representava la idea d’Europa. 
El guanyador del concurs trià “El rapte 
d’Europa” de Rembrandt i guanyà entra-
des per a l’obra La idea d’Europa de Geor-
ge Steiner, dirigida per òscar Intente.

18/10/2011, Girona 

Presentació de la Fundació a Girona 
amb la conferència “La gestió empresa-
rial i les finances”.

Ponència: Joaquim Coello, 
president d’applus i patró  
de la Fundació catalunya europa

4/10/2011, Brussel·les 

Participació de la Fundació Catalunya 
Europa al Workshop sobre la Iniciativa 
Legislativa Popular Europea organitzat 
pel Centre for European Policy Studies 
(CEPS), per la Universitat de Krems Do-
nau i per l’Austrian Institute for Europe-
an Law and Policy.

28/11/2011, Barcelona 

Trobada amb António Vitorino, President 
de Notre Europe

Curs 2011, Barcelona
Acolliment de becaris per a la realització 
de pràctiques professionals del “Màster 
d’Integració Europea i Relacions Interna-
cionals” i del “Màster Oficial en Relacions 
Internacionals, Seguretat i Desenvolupa-
ment”, ambdós de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i del “Màster en Relacions In-
ternacionals” a l’Institut Barcelona d’Estu-
dis Internacionals (IBEI: UAB/UB/UPF).
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05.5 ///bones pràCtiques internaCionals

objectius:

Fomentar la reciprocitat en la transferència de coneixement i 
experiències rellevants per a la vida de les ciutats a partir de l’ex-
periència de transformació de la ciutat de Barcelona. Fomentar el 
diàleg i la col·laboració amb ciutats i territoris a nivell internacional.

eixos de treball

• Mediterrània

• Llatinoamèrica

• Barcelona i Catalunya 

actiVitats

Les activitats desenvolupades en aquest programa són semina-
ris d’intercanvi entre administracions i professionals que volen 
debatre sobre els models de desenvolupament i transformació 
urbana. Alhora, també s’ha participat en fòrums internacionals 
per donar a conèixer el programa, la història de transformació 
de la ciutat de Barcelona i els reptes que aquesta encara avui dia.

• Tallers Ciutats del Futur
L’objectiu dels Tallers és el de contribuir a través del debat al 
desenvolupament tecnològic, mediambiental i social de les ciu-
tats i metròpolis que s’enfronten als reptes del món actual. A 
partir de l’experiència i els reptes de Barcelona els Tallers són 
un espai de trobada entre el sector públic, el privat i l’acadèmic. 

Al llarg del 2011 s’han desenvolupat els següents Tallers:

1/07/2011  

IV Taller Ciutats del Futur: Mediterrà-
nia, en el marc del Festival Internacional 
d’Arquitectura eme3_2011 

Ciutats convidades: Tetuan i Fes (Marroc) 
i Byblos (Líban).

25-26/10/2011   

V Taller Ciutats del Futur: Canvis a Polò-
nia en el sector de residus
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ComuniCaCió
i DiVulgaCió

23/05/2011
 
onda cero catalunya,  
Programa “Pont barcelona-Madrid”, 
dirigit per Victor bottini
Participació del director de la Fundació Cata-
lunya Europa, Max Vives-Fierro, i el Director 
de l’Escola de Comerç de Toulouse a Barce-
lona i patró de la Fundació, Olivier Benielli a 
la tertúlia sobre la relació Catalunya-Europa

05/06/2011
 
el Periódico de catalunya 
Reflexions a Ecopolis: article de la Funda-
ció Catalunya Europa al “Monogràfic. Dia 
Mundial del Medi Ambient”.
Video-Tribuna “Ecopolis”: Entrevista al 
director de la Fundació Catalunya Europa, 
Max Vives-Fierro, en el Dia Mundial del 
Medi Ambient

17/02/2011
 
terrassa televisió, Programa Prismes
Participació del director de la Fundació 
Catalunya Europa, Max Vives-Fierro, en 
el debat sobre la resposta europea a les 
revoltes del món àrab.

objectius:

Donar a conèixer la Fundació Catalunya Europa i les activitats que aquesta 
desenvolupa. Fer visible el dinamisme i activitat de la Fundació. Publicar 
posicionaments públics de la Fundació en la premsa catalana referents a l’ac-
tivitat que aquesta desenvolupa. Difondre informació i estudis relacionats 
amb la Unió Europea per augmentar el coneixement sobre aquesta entre la 
ciutadania catalana. Facilitar i difondre l’accés als estudis i debats desenvolu-
pats 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. Sensibilit-
zar 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:

Aquest any, la Fundació ha mantingut la seva presència pública, tant a través 
de la premsa escrita com a través de la participació en altres mitjans de co-
municació. Així mateix, s’ha renovat la pàgina web per dotar-la d’una imatge 
de major modernitat i dinamisme i facilitar-ne l’accés i l’ús als visitants; al-
hora, s’ha dissenyat una nova Newsletter amb articles d’opinió de persones 
afins als temes que tracta la Fundació. Aquestes vies de comunicació s’han 
complementat amb un creixement exponencial de seguidors a través de les 
xarxes socials. La Fundació ha dut a terme un notable esforç per dinamitzar 
les xarxes socials i millorar el posicionament 2.0 de l’entitat, per tal d’atansar-
se a un públic més jove, tant en els seus perfils de Facebook com a Twitter 
i LinkedIn. S’han anat fent recomanacions diàries d’articles d’opinió sobre 
Europa i l’Estat del Benestar, així com de la publicació de vídeos i material 
propi de la Fundació.

06
06.1 ///reCull D’artiCles i apariCions 
De la FunDaCió en premsa
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08/08/2011
 
roda de Premsa per a la presentació 
del nou equip de la Fundació 
catalunya europa
Recull de premsa: 
•	Agència EFE Digital, 07/07/2011 - anuncia 
la roda de premsa 
•	La Vanguardia, 24/07/11
•	Ara, 09/07/2011
•	El Periódico 09/07/2011
•	El País, 09/07/2011.
•	Segre, 09/07/2011
•	El Mundo, 09/07/2011
•	Diari de Girona, 09/07/2011
•	Avui, 09/07/2011
•	La Gaceta, 09/07/2011
•	Expansión, 09/07/2011
•	El Punt, 09/07/2011
•	Públic, 09/07/2011
•	Agència EFE Digital, 09/07/201

07/07/2011
 
el Periódico de catalunya
Article del director de la Fundació Cata-
lunya Europa, Max Vives-Fierro “Reacti-
var la capitalitat mediterranea”.

17/10/2011
 
catalunya radio
Catalunya Ràdio, Reportatge del progra-
ma “Mapamundi” a la Fundació Catalu-
nya Europa.
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18/10/2011
 
tV girona
Presentació de la Fundació 
Catalunya Europa
Entrevista al Vicepresident 
de la Fundació Catalunya Europa, 
l’H. Sr. Ernest Maragall

01/11/2011
 
butlletí Fundació rafael campalans
Article del director de la Fundació 
Catalunya Europa, Max Vives-Fierro,
“Política Exterior a la UE: Una política 
de defensa comuna”.

16/12/2011
 
el Periódico de catalunya
Article del director de la Fundació 
Catalunya Europa, Max Vives-Fierro, 
“Submarins i fragates gregues”

06.2 ///noVa presentaCió 
De la pàgina web
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06.4 ///XarXes soCials06.3 ///noVa newsletter 

Facebook

linkedin 
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twitter



av. Diagonal 389, 2a pl.  
08008 barcelona  

93 553 82 89  
info@catalunyaeuropa.net


