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Presentació del 
VicePresident01

e
l ritme vital de les nostres societats 
sembla accelerar-se. I no necessàri-
ament en sentit positiu. Els efectes 
de la crisi econòmica es deixen 
sentir amb intensitat i profundi-

tat, contribuint a una societat més fràgil i 
menys integrada, més compartimentada i 
menys segura de sí mateixa.

Potser per les condicions d’aquesta conjuntu-
ra, observem diverses dinàmiques identitàries 
i polítiques. D’una banda, a Catalunya s’ha 
desplegat un immens cabdal d’afirmació 
nacional que transcendeix i desborda els 
límits partidaris, ideològics, territorials i 
socials. En proporció potser menor, però 
prou significativa pel contrapunt que re-
presenta, s’ha fet també visible la defensa 
de la relació Catalunya-Espanya ancorada 
en l’actual model de descentralització au-
tonòmica, compatible amb la subordinació 
política i econòmica. 

Paral·lelament, el projecte europeu va di-
luint-se com a pol d’atracció positiva, allu-
nyant-se del model d’integració obert, modern 
i compromès amb el desenvolupament de 
la societat del benestar col·lectiu. Europa ja 
no ofereix una expectativa fiable de solució i 
acompanyament de les nostres dificultats, ja 
siguin econòmiques o vinculades a aspiraci-
ons nacionals. La UE s’ha quedat estancada 
en un debat estèril entre uns estats cada dia 
més lluny de la idea de l’Europa federal i 
més enrocats en la defensa d’interessos i 
posicions pròpies.

És urgent que donem nou contingut a la 
nostra convicció europea i europeista, més 
enllà de les declaracions d’intencions o la 
simple declaració de fe. Necessitem una 
Europa forta i confiada, capaç de reconèixer 
i acollir realitats nacionals com la catalana. 
Catalunya vol ser Europa per poder-hi afegir 
accent propi, per enriquir-la tant com per 
fruir-ne. Hem de passar de la reivindicació 
a la proposta, del gest al projecte. I això 
vol dir treballar amb la màxima solvència, 
establint xarxes europees de coneixement, 
obrint i connectant les nostres Universitats, 
edificant relacions fructíferes entre societat i 
institucions, entre govern i economia, entre 
ciutadans i representació democràtica.

És l’hora de sumar energies i intel·ligència, 
de superar les fronteres interiors i oblidar 
les contradiccions partidistes i els interessos 
corporatius. Només des de la unitat de tots 
els sectors de la societat catalana ens en 
sortirem. L’avenç nacional i la recuperació 
econòmica i social han de produir-se de forma 
simultània i coordinada. A consciència, amb 
la política posada explícitament al servei 
d’un objectiu conegut i compartit.

ErnEst Maragall i Mira
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amb l’entrada en el Consell Assessor de 
personalitats rellevants de l’àmbit català. La 
transversalitat i la multidisplinarietat de les 
persones que conformen aquest òrgan ha 
estat un dels motors intel·lectuals de la Fun-
dació i ha propiciat una nova línia d’estudis 
supervisats pels seus membres.

A nivell temàtic, a més dels estudis ja esmen-
tats, aquest 2012 s’han iniciat altres activitats 
que s’han afegit a les que la Fundació ja venia 
fent. Així, la Fundació ha convidat, dins el 
Cicle Líders i Testimonis de l’Europa Con-
temporània, persones de renom de l’àmbit 
europeu que han compartit el seu diagnòstic 
i anàlisi sobre la situació europea. Els Semi-
naris Europeus han estat una altra activitat 
nova dissenyada per al curs acadèmic 2012-
2013, que ha comptat amb la participació 
de joves de l’entorn acadèmic, econòmic i 
polític per debatre les alternatives de futur 
que poden configurar el model europeu en 
els propers anys. En darrer lloc, la Fundació 
també ha obert un espai de caire més soci-
al, el Club Europa, on es debat de manera 
informal l’actualitat europea.

L’impuls de nous programes i l’enfortiment 
del Consell Assessor han estat les respostes 
a les problemàtiques actuals, així com han 
permès ampliar la divulgació del missatge 
europeu. Aquestes activitats s’han sumat 
als programes més clàssics de la Fundació, 
talment el cicle de reflexió “Pensem Europa”, 
l’estudi de “Bones Pràctiques Europees” o l’in-
tercanvi d’experiències a nivell internacional 
en el marc del programa “Global Barcelona 
Group”. També cal destacar, en aquesta dar-

rera línia, la signatura d’un conveni amb la 
Fundació Getulio Vargas (Brasil), per a la 
creació d’una càtedra conjunta sobre temes 
d’interès per a les dues institucions. 

Com a darrer punt, a nivell programàtic i de 
desenvolupament estratègic de la Fundació, 
cal mencionar molt especialment la cessió 
a la Fundació de la gestió del llegat politico-
intel·lectual de Pasqual Maragall. Aquesta 
responsabilitat es consolidarà en els propers 
mesos en un eix específic d’estudi, anàlisi i 
activitats que duran a generar complemen-
tarietats amb l’arxiu Pasqual Maragall i la 
Càtedra Pasqual Maragall de la Universitat 
de Barcelona. 

Finalment, la Fundació Catalunya Europa vol 
agrair, especialment en aquests moments de 
crisi, l’ajuda i el suport financer dels socis, 
patrons i mecenes que permeten el desenvolu-
pament progressiu i continuïtat de l’activitat 
de la nostra organització i faciliten un debat 
rellevant per a la construcció d’una Europa 
més sòlida, forta i conscient de les seves 
potencialitats i responsabilitats en el món.

Presentació  
del director

l
’any 2012, talment els tres anteriors, 
ha estat un any ple de reptes. La 
crisi no sembla remetre i la societat, 
des d’empresaris a treballadors del 
sector públic i ciutadans, ha viscut 

diferents cicles anímics, de l’esperança a 
la impotència i viceversa. El clima de difi-
cultat per crear nous espais de creixement 
i mantenir, alhora, les bases de l’estat de 
benestar que tant ens va costar construir, és 
palpable a diari, per bé que tots els esforços 
s’orienten ara a generar formes creatives 
d’organització que ens permetin seguir 
resistint l’envestida.

A aquest context de crisi general hem d’afe-
gir-hi la nova situació política de Catalunya, 
emergent des de l’11 de setembre del 2012 
i dels resultats de les darreres eleccions. El 
descontentament del poble de Catalunya 
s’intensifica per moments, i potser amb certa 
innocència, però també amb una mirada cap 
als reptes de futur, la Unió Europea esdevé 
l’emparament o marc institucional per a les 
aspiracions nacionals de Catalunya.

La Fundació ha de poder respondre, i així 
ho ha fet i ho seguirà fent, a aquests reptes 
generant debats, propiciant la reflexió a 
nivell català i europeu i contribuint en la 
construcció d’una Europa progressista i 
federal que defensi els drets de les persones. 

Per tal de donar contingut a aquests objec-
tius, la Fundació ha treballat tant a nivell 
estructural com d’activitats. Aquest any la 
Fundació s’ha reforçat considerablement 

Max ViVEs-FiErro Planas

02
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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

Joan Esteban Alonso
Ángela Lamuño Muñoz
Laura Rey Rodríguez
Enric Rodon Lara

Òrgans de goVern  
i equiP de treball03
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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 Masip
Gabriel Colomé Garcia 
Antoni Comín Oliveras 
Anton Costas Comesañas 
Lluís Foix Carnicé
Ramon Folch Guillén 
Beth Galí Camprubí
Jaume Galofré Crespi
Joan Majó Cruzate
Ferran Mascarell Canalda 
Jordi Mercader Farrés 
Francesc Morata Tierra 
Pedro Nueno Iniesta 
Joan Manuel del Pozo Álvarez
Joaquim Prats Cuevas 
Josep Ramoneda Molins
Josep M. Vallès Casadevall
Eduard Vallory Subirà



memÒria ///2012 | 15 || 14 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

Meritxell Josa Campoamor
Secretària del patronat

Ramon Armengol Torrent
Núria Basi Moré
Olivier Benielli
Josep M. Besora Balcells
Antoni Brufau Díaz
Antoni Castells Oliveres
Joaquim Coello Brufau
Albert Esteve Cruella
Antoni Esteve Cruella
Diana Garrigosa Laspeñas
Josep Gassiot Matas
Helena Guardans Cambó
Sergi Loughney Castells 
Ernest Maragall Mira
Pasqual Maragall 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 Vila
Guerau Ruiz Pena
Josep M. Tremoleda Alvarez-Castrillón
Jordi Valls Riera

 03.4 ///Patrons i amics de la Fundació
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03.5 ///mecenes i col·laboradors  
  de la Fundació

Abertis Infraestructuras 

Fundación Repsol 

Grupo RBA

Fundació Agbar

Applus
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03.6 ///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 

Iber-geo

Benecé produccions

AC Hotels

Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra
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la Fundació ha rebut la col·laboració 
i suPort en actiVitats concretes de:

XarXa d’entitats  
euroPeistes de catalunya

Fundació Catalunya Europa 

    

Horitzó Europa 

  

Associació de Periodistes 
Europeus de Catalunya 

  

 

Joventut Europea Federalista 
de Catalunya 

Associació de Diplomats 
Cursos per la Unió Europea 

Associació Endavant Europa 

la Fundació Forma Part de: 

Obra Social “La Caixa”

Fundació Banc Sabadell

Representació de la Comissió
Europea a Barcelona

Oficina del Parlament Europeu 
a Barcelona

ESEC Toulouse Business School 

  Barcelona Regional

Consell Català pel Moviment 
Europeu

Barcelona Global

Pla Estratègic Metropolità 
de Barcelona
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Sr. Josep Maria Vallès, catedràtic emèrit de ciència 
política de la UAB, i la Sra. Elvira Méndez, catedràtica 
de dret europeu de la Universitat d’Islàndia. Vallès 
assenyalà la importància i oportunitat del moment 
i dels continguts de la publicació, entenent que la 
millora de l’accés a la informació pública, les mesures 
per lluitar contra la corrupció, són el millor antídot 
contra la corrupció i la negligència; són mesures 
que afavoreixen,alhora, el bon govern democràtic. 
Finalment, Vallès parlà de la connexió entre qualitat 
democràtica i la confiança política i social. La pro-
fessora Méndez explicà el model islandès pel què fa 
a la transparència administrativa, així com també 
explicà de primera mà la crisi islandesa relacionant-ho 
amb la pressió i reclam de la ciutadania islandesa 
per un govern plenament democràtic.

Properes publicacions:

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. Aquest treball analitza els models de finan-
çament 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’electo-
rat i finalment elabora un decàleg de propostes en 
aquesta matèria per aplicar a una possible llei de 
finançament de partits catalana.

Programes  
i actiVitats04

Els programes clàssics que articulen les activitats de la Fundació i que han estat presents 
des del seu origen són: 1. Bones Pràctiques Europees; 2. Pensar Europa; 3. Pensar Cata-
lunya; i 4. Bones Pràctiques sobre ciutats. Aquests programes s’han ampliat aquest any 
per tal d’incorporar activitats de treball més intensiu, més enllà de les conferències-debat 
clàssiques, per tal d’oferir reflexions i propostes als reptes actuals. A banda d’aquests pro-
grames, la Fundació ha desenvolupat altres activitats de col·laboració amb altres entitats 
i institucions. Finalment, la Fundació ha obert una línia de Beques i Premis per tal de 
promoure la col·laboració amb les universitats catalanes i la promoció de la investigació 
de joves interessats en les temàtiques europees. 

04.1. 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.

actiVitats:
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 2013.

BP en transparència administrativa i bon govern

El 2012 s’ha publicat el llibre “Integritat i Transparència: Dues Condicions per a la Qua-
litat Democràtica”. Aquesta publicació neix arran de les conferències que varen tenir lloc 
a finals del 2010, contextualitzades en l’anàlisi del context europeu en relació a aquesta 
matèria. El llibre es fa ressò de la importància 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.

L’acte públic de presentació del llibre va tenir lloc el 23 de maig de 2012 a l’Auditori  
del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, amb la participació del 
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16/01/2012

PRESIDèNCIA POLONESA  
A LA UE EN TEMPS DE CRISI

oBErtura: Marzenna Adamczyk, 
cÒnsol general de PolÒnia a barcelona

Sr. Amadeu Altafaj, PortaVeu d’aFers 

econÒMics i Monetaris de la coMissió 

euroPea

Sr. Michal Natorski, ProFessor de 

relacions internacionals i inVestigador 

Post-doctoral a la uab

ModEració: Saray Espejo, ex assessora. 

executiVa del gabinet del secretari d’estat 

Per la ue

suMari: Introduïts per la cònsol polonesa 
a Barcelona, Marzenna Adamczyk, qui 
destacà de forma molt positiva “l’èxit ro-
tund” de la presidència polonesa, la taula 
analitzà el context europeu de la mà del 
professor Michal Natorski i del portaveu 
d’afers econòmics de la comissió europea, 
Amadeu Altafaj. El primer, volgué desta-
car com la presidència polonesa assegurà 

06/03/2012

POLíTICA DEL MEDITERRANI:  
NOU ESCENARI DEMOCRàTIC

oBErtura: Sr. Eduard Soler, 
coordinador del PrograMa del 

Mediterrani del cidob

Sr. Tomás Alcoverro, corresPonsal  

a l’orient Mitjà de la Vanguàrdia

suMari: Un any després de l’inici de 
les revoltes àrabs, esperonades per 
la immolació d’un jove en prendre’s 
foc davant d’un edifici institucional 
a Tunísia, la Fundació Catalunya 
Europa va voler aprofundir en el 
nou escenari obert al món àrab. La 
conferència fou introduïda per Eduard 
Soler, coordinador del programa del 
Mediterrani al CIDOB, i tingué com a 
convidat especial el corresponsal de 
La Vanguardia, Tomás Alcoverro. El 
periodista deixà clar que la situació 
és diferent segons el país del que es 
tracti i la comparació entre els diferents 
estats és impossible de fer. Centrant-

04.2. Pensar euroPa
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 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:

04.2.1. cicle de conFerències  
Pensar euroPa
Conjunt de conferències amb periodicitat bimestral sobre temes d’actualitat de l’entorn 
europeu. El cicle del 2012 ha estat dedicat a temes diversos vinculats al context econòmic, 
social i cultural que ha emmarcat la crisi.

l’operativitat de la UE i la moderació de les 
posicions dins el Consell Europeu. Afegí 
que un lideratge efectiu dins la UE ha es-
devingut difícil amb el Tractat de Lisboa. 
Per la seva banda, Amadeu Altafaj traçà la 
disjuntiva entre austeritat i creixement, i 
la necessitat de no confondre reactivació 
econòmica amb estímul fiscal.

se en Egipte, el periodista emfasitzà 
la idea de “l’afirmació de la identitat” 
dels egipcis com element cohesionador 
de la societat d’aquest país. El ponent 
també va voler desmentir la idea d’una 
revolució realitzada a través de les 
xarxes socials. En el cas d’Egipte, un 
70% de la població és analfabeta, fet 
que ens dóna a entendre que els usuaris 
de les xarxes socials són una minoria 
i, per tant, el paper d’aquestes a la 
revolució no és tant rellevant com s’ha 
donat a entendre. Les reivindicacions 
del poble egipci van encaminades, 
sobretot, a aconseguir unes condicions 
dignes de vida, casa, feina, etc.
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17/04/2012 

CONCILIACIÓ LABORAL I 
FAMILIAR A LA UE: LA UTOPIA 
DE LA INTEGRACIÓ FEMENINA AL 
MERCAT LABORAL

Sra. Cinzia Sechi, coordinadora del 

coMitè de dones de la conFederació 

euroPea de sindicats

Sra. Conchita Gassó, Presidenta del 

coMitè d’igualtat de gaes, PreMi conciliació 

laboral i FaMiliar FideM

ModEració: Sra. Beatriz Quintanilla, 
doctora en ccPP Per la ucM i exPerta  

en conciliació laboral i gènere

suMari: La Fundació Catalunya Europa 
va voler aproximar-se al tema de la 
conciliació familiar i laboral, present a 
l’agenda europea i molt viu a l’espanyola 
arrel de l’anunciada Reforma Laboral 
del 2012. La conferència arrancà amb 
la intervenció de Cinzia Sechi, qui va 
remarcar que, tot i la Directiva actual 

14/06/2012

PER QUè L’AUSTERITAT 
ECONòMICA NO DÓNA ELS 
RESULTATS ESPERATS?

oBErtura: Sr. Antoni Castells, President 

del consell assessor de la Fce

Sr. Henry Sterdyniak, econoMista i 

MeMbre d’”ÉconoMistes atterrÉs”

Sr. Dominique Plihon, ProFessor 

a la uniVersitat Paris xii i MeMbre 

d’”ÉconoMistes atterrÉs”

Sr. Antonio González, econoMista i 

MeMbre d’“econoMistas Frente a la crisi”

suMari: Representants dels moviments 
”Économistes Atterrés” i “Economistas 
Frente a la Crisi”, moviments fundats 
arrel de la crisi econòmica que vivim 
des del 2007, van fer una anàlisi de la 
greu situació que travessa Europa, fent 
especial èmfasi en el cas d’Espanya. En 
primer lloc, els representants 
d’”Économistes Atterrés” van dibuixar 
el context mundial de crisi, accentuat 
per unes polítiques neoliberals que 
han acabat alimentant una espiral 
negativa de la qual és cada vegada més 

difícil sortir. Des d’un posicionament 
antagònic a les propostes que s’estan 
defensant des de la UE, argumentaren 
a favor de les polítiques de creixement, 
alhora que defensaren la necessitat 
de limitar l’especulació del mercat 
financer. Per desenvolupar polítiques 
suficientment sòlides, assenyalaren els 
ponents, és necessari tenir una Europa 
més unida políticament. El representant 
d’”Economistas frente a la crisis” va 
explicar breument l’origen d’aquest 
col·lectiu ciutadà d’economistes, així 
com el seu objectiu, a saber, la denúncia 
de la demagògia i el mal ús de les idees 
econòmiques. Després, apuntaren 
diverses causes de la crisi econòmica: les 
polítiques de desregulació dels mercats, 
els problemes i errors del propi “disseny” 
de la Unió Econòmica i Monetària de la 
UE, la mala gestió del sistema financer 
i els errors de les polítiques espanyoles 
que van permetre la gran bombolla 
immobiliària.

europea sobre Treball, existeix un 
problema estructural que no permet 
conciliar de manera òptima la vida 
laboral i familiar. Partint de la base que 
el model imperant és aquell basat en 
el treball masculí a temps complert, cal 
buscar solucions i reformes d’aquesta 
estructura que permetin donar pas a un 
model de treball no lineal en el qual es 
consideri més el talent que el temps i 
sigui possible certa flexibilitat en el lloc 
de treball. La conferència prosseguí amb 
la intervenció de Conchita Gassó, qui 
presentà una visió més empresarial de 
la conciliació, i explicà el cas de la seva 
empresa, que ha estat premiada pel seu 
programa de conciliació laboral.
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11/07/2012

XINA I EUROPA: QUAN LA POLíTICA 
I L’ECONOMIA S’ENGRANEN

Sr. Jonas Parello-Plesner de l’euroPean 

council on Foreign relations

Sr. Hosuk Lee-Makiyama, codirector 

de l’euroPean centre For international 

Political econoMy

ModEració: Sr. Pablo Pareja, ProFessor 

de  la uPF i consultor d’estudis d’àsia 

oriental uoc

suMari: Pablo Pareja emmarcà la taula 
de debat parlant de la importància 
de les relacions entre Xina i Europa 
en diferents dimensions: econòmica, 
política, mediambiental, etc. Jonas 
Parello-Plesner féu vàries reflexions al 
voltant del canvi d’escenari per a les 
potències econòmiques mundials: en 
aquest sentit, assenyalà com el poder 
s’està desplaçant de l’oest cap a l’est, 
no només per les conseqüències de la 
crisi del deute que assetja occident, que 

30/10/2012

FISCALITAT VERDA A EUROPA

Sr. Enrique Barón, catedràtic jean 

Monnet i ex President del Pe 

Sr. Joan Colom, ProF. econoMia aPlicada 

ub i ex VicePresident del Pe

ModEració: Raül Romeva, VicePresident 

de Verds/ale i eurodiPutat d’icV 

suMari: Construir una economia 
sostenible és un dels temes que està a 
l’agenda internacional i, en concret, la 
Unió Europea ha estat pionera en la 
lluita contra el canvi climàtic, plasmada 
en el protocol de Kyoto i en els objectius 
20-20-20. Partint d’aquest esquema, i de 
l’impacte de les taxes i els impostos en 
el medi ambient, es presentà l’estudi 
“Fiscalidad Verde en Europa”, publicat 
per la Fundació PwC i l’IE Business 
School de la mà de dos dels experts i 
col·laboradors de l’estudi, el Sr. Barón i 
el Sr. Colom. Els dos ponents destacaren 
la necessitat de moderar algunes de les 

ha accelerat tendències prèvies, sinó 
també per qüestions demogràfiques. 
Argumentà que a Xina li convé 
econòmicament que Europa surti de la 
crisi, tot i que les maneres en què ho està 
fent no són les òptimes ni les idònies. 
Per la seva banda Hosuk Lee-Makiyama 
afirmà que el creixement econòmic s’està 
convertint en un dels objectius de les 
relacions exteriors, especialment en un 
context de suma zero que incrementa 
la competència. Alhora, Europa segueix 
embadocada en sí mateixa, intentant 
vincular les relacions comercials amb els 
drets humans i altres potències la titllen 
de romàntica i incoherent, ja que no pot 
renunciar a les relacions amb la Xina. El 
ponent comentà que hi ha hagut alguns, 
pocs, progressos en els drets humans 
a la Xina, però no suficients per als 
estàndards europeus.

mesures més populars, com la de fixar 
el preu del CO2 per tal que exerceixi 
un efecte desincentivador i dissuasiu, 
i indirectament reduir la seva emissió. 
Assenyalaren que s’ha d’incentivar 
la reducció de les emissions de gasos 
contaminants des d’un posicionament 
més moderat, com a mínim a curt 
termini, donat que la contaminació no es 
pot regular totalment ja que altrament 
l’administració tampoc recaptaria el 
necessari per invertir en la promoció 
d’altres mesures ambientalment 
sostenibles. Els ponents posaren de 
manifest que la discussió de l’impacte 
de la taxació i els impostos en la 
sostenibilitat, malgat no ser l’única via 
per a la reducció de les emissions, és una 
de les vies actuals més senzilles d’aplicar 
i, per tant, un tema de primer ordre que 
cal que sigui present a les agendes tant 
d’escala municipal, regional, nacional 
com europea.
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04.2.2. cicle de seminaris

La Fundació Catalunya Europa ha organitzat per al curs acadèmic (2012-2013), un conjunt 
de seminaris mensuals coordinats per Pere Almeda i David Espiga amb el suport logístic 
i col·laboració de la Fundació. Els seminaris 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. Cada temàtica desenvolupada durant un mes (amb debats presencials i 
virtuals), reuneix unes 30 persones joves professionals, amb un coordinador o relator que 
prepara els documents marc de discussió i convidats-experts amb els que es discuteixen 
les propostes. Les sessions que han tingut lloc al llarg del 2012 són les següents:

 JUNY 2012 
L’EUROPA SOCIAL: BENESTAR I COHESIÓ 
rEsPonsaBlE sEssió: David Lizoain, econoMista 

conVidat: Javier Ramos, uniVersitat de Zurich

 JULIOL 2012 
EUROPA, ESTAT DE LA QüESTIÓ 
rEsPonsaBlE sEssió: Esther Niubó, PolitÒloga exPerta en 

teMes de la ue 
conVidat: David Chico, jurista exPert en teMes ue

 OCTUBRE 2012 
MODEL DE CREIXEMENT 
rEsPonsaBlE sEssió: Joan Miquel Piqué, econoMista 
conVidat: Ignasi Nieto, ex-secretari d’estat d’energia

 NOVEMBRE 2012 
PER UNA CIUTADANIA EUROPEA 
rEsPonsaBlE sEssió: Josep Lluís Martí, ProFessor de FilosoFia 

del dret uPF 

conVidat: Alex Sáiz-Arnáiz,  catedràtic de dret constitucional 

de la uPF i Magistrat suPlent del tribunal euroPeu de drets 

huMans

 DESEMBRE 2012 
EL ROL DEL SECTOR PúBLIC COM A AGENT  
ECONòMIC I REGULADOR 
rEsPonsaBlE sEssió: Roman Weissmann, econoMista 
conVidat: Manuel Conthe, ex secretari d’estat d’econoMia (1995-

96) i  ex-President de la cnMV

04.2.3. cicle líders i testimonis  
de l’euroPa contemPorània

El cicle convida personalitats il·lustres de l’escena europea i internacional, tant de l’àmbit 
público-polític, com de l’econòmic i l’acadèmic-social, amb l’objectiu de crear diferents 
espais i fòrums d’intercanvi on es potenciïn tant les relacions personals, com la discussió 
d’idees inspiradores per al nostre futur pròxim. El cicle compta amb la col·laboració d’RBA.

 02/05/2012 
Martin Schulz 
President del ParlaMent euroPeu.

En la seva intervenció, Martin Schulz alertà que Europa 
es troba en una cruïlla: per primera vegada, es té la sen-
sació que la construcció europea pot fracassar. Davant 
d’això, comentà el líder, l’esquerra s’ha de preguntar 
quina postura vol prendre. Schulz, molt crític amb les 
polítiques de retallades dels governs conservadors, ha 
defensat la necessitat d’una disciplina pressupostària, 
però prioritzant sempre la inversió en infraestructures, 
en investigació i en tot allò que fa possible el creixement 
econòmic. El dirigent socialdemòcrata alemany receptà 
creativitat i lideratges forts per a Europa, mirar més enllà 
del continent i veure que estem en un moment de canvi 
històric, alhora que és imprescindible deixar de pensar en 
clau nacional i fer-ho en clau europea. Només d’aquesta 
manera Europa serà capaç de fer front als seus principals 
desafiaments: ser realment competitiva en les relacions 
comercials internacionals, aconseguir una fiscalitat justa, 
ser forta en el control de l’especulació financera, i estar 
alerta davant els moviments migratoris i el canvi climàtic. 
Per tancar la seva intervenció, el president del Parlament 
Europeu cità l’escriptor alemany Thomas Mann: “Vull 
una Alemanya europea, i de cap manera una Europa 
alemanya”.

interVenció coMPlerta disPonible al web
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04.2.5.inFormes

 inForME soBrE EnErgia 
oBjEctius: analitzar 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. Estudi de les tendències de futur 
en el camp de les estratègies energètiques i la necessitat d’una estratègia compartida a la 
Unió Europea.
rEdactor dE l’inForME: Josep Escarrà, consultor energètic

suPErVisor dEl consEll assEssor dE la FcE: Ramon Folch, biÒleg i director d’erF, 

gestió i coMunicació aMbiental

 cultura EuroPEa
oBjEctius: abordar els dèficits de la interrelació cultural en el procés de construcció 
europea. L’estudi, a desenvolupar al llarg del 2013, comptarà amb: a) una anàlisi de 
l’autoreferencialitat cultural a través de l’anàlisi de revistes i publicacions culturals a 
diferents països europeus; b) un cicle de col·loquis sobre conceptes claus i fundacionals 
del què és i està esdevenint Europa; c) un espai web permanent de discussió sobre 
temes de cultura europea.
rEdactor inForMEs: Bashkim Shehu, escriPtor i assessor del cccb

suPErVisors dEl consEll assEssor dE la FcE: Josep Ramoneda, FilÒsoF i escriPtor

Josep M. Vallès, catedràtic de ciència Política de la uab i President d’iVàlua

col·laBoracions: Wroclaw 2016 i ADCOST del laboratori ELLIAD de la Universitat 
de Besançon.

04.2.4. esPai 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:

 14/02/2012  
Discussió de les línies estratègiques de la Fundació Catalunya Europa en 
el marc dels reptes actuals de la Unió Europea

 23/05/2012  
“Transparència administrativa i crisi islandesa” amb la convidada especial 
Elvira Méndez, professora de Dret europeu a la Universitat d’Islàndia.

 17/07/2012  
 “Relacions EEUU-UE” amb el convidat especial Joaquín Roy, professor 
Jean Monnet de relacions internacionals i integració europea i director 
del Centre d’Excel·lència de la Unió Europea de la Universitat de Miami

 18/12/2012 – “El model suís de democràcia participativa: Un model 
vàlid per a Espanya?” amb Daniel Ordás, advocat i autor del llibre 
“España se merece Democracia Directa”

 17/09/2012 
Daniel Cohn-Bendit 
eurodiPutat i actualMent co-President  

del gruP dels Verds/aliança lliure euroPea 

L’acte va ser presentat pel President del Consell Assessor 
de la Fundació Catalunya Europa, Antoni Castells, agraint 
la participació del co-president del grup dels Verds/Aliança 
Lliure Europea, Daniel Cohn-Bendit. Aquest va començar 
la seva ponència fent un repàs de la història d’Europa per 
mostrar que la Unió Europea és fruit d’aquesta història 
i dels canvis viscuts en els últims cinquanta anys. De la 
mateixa manera que semblava impossible en la dècada 
dels cinquanta imaginar-se una Europa sense fronteres i 
amb una moneda única, és molt probable que en els pro-
pers cinquanta anys veiem canvis igualment substancials 
i imprevistos. En aquest sentit, Cohn-Bendit assegurà que 
veurem una Europa post-nacional, on els estats perdran 
força per avançar cap a una Europa federal. Així mateix 
reafirmà la necessitat d’una unió política, tal i com Castells 
havia apuntat en la seva introducció, per tal de fer front 
a la crisi. Va fer esment també de principis importants 
com el de solidaritat i de responsabilitat i alhora remarcà 
la necessitat de canviar l’estructura democràtica d’Europa 
per poder avançar cap a una major integració. Finalment, 
el ponent fou molt crític amb la política d’austeritat de 
Merkel, considerant que cal apostar per una política 
de creixement, així com també per altres maneres de 
finançament, talment la imposició de taxes en transac-
cions financeres, sobre el CO2 i sobre la telefonia mòbil, 
quelcom que generaria uns guanys de milers de milions.
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04.3. Pensar catalunya

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.

 20/02/2012 
PAQUET DE MESURES ECONòMIQUES DEL NOU GOVERN 
Joaquim Coello, President d’aPPlus

 19/04/2012 
EL ROL FONAMENTAL DEL PORT DE BARCELONA 
Sixte Cambra, President del Port de barcelona

 31/05/2012 
SERVEI PúBLIC I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Mònica Terribas, Periodista i ProFessora a la uPF

 26/09/2012 
LA CRISI GENERAL I ELS PROBLEMES ESPECíFICS DE CATALUNYA 
Anton Costas, catedràtic de Política econÒMica de la ub

 08/11/2012  
EL DEBAT DE CATALUNYA VIST DES DE MADRID 
José Antonio Zarzalejos, analista Polític i exdirector del diari abc

04.4. bones Pràctiques internacionals 
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 s’implementen a través de dos 
grups de treball:

global barcelona group

 
 25.07.2012. Acte acadèmic en motiu de la celebració del XXè aniversari els JJOO

 Elaboració del document del model Barcelona
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04.5. beques i Premis

 Iª EDICIÓ DEL PREMI 2012 “CATALUNYA EUROPA SEGLE 21” AMB LA 
COL·LABORACIÓ 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 
contemporània. La convocatòria del 
2012 s’ha resolt a favor del treball: 
“The Significance of EU Topics in 
National Media. Has there been an 
Europeanization of Reporting in the 
National Media”, de l’autora Laura Batalla 
Adam. 

 BECA DE PRàCTIQUES 2012-2013 COMUNIQUEM EUROPA, AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 

Per primera vegada, la Fundació 
Catalunya Europa ha convocat unes 
beques remunerades 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.

 CONVENIS I COL·LABORACIONS per a l’acolliment d’estudiants en pràctiques 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universitat Ramon Llull–Blanquerna i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.

barcelona brasil group

 04/06/2012 - Seminari ‘Oportunitats de negoci de les àrees 
metropolitanes de l’Estat de Sao Paulo’, organitzat amb ACC1Ó

 26/06/2012 - II Conexao Rio-Barcelona - A 
Olimpíada e a Cidade

 Signatura del conveni per a l’establiment d’un programa d’estudis conjunt amb la 
Fundació Getulio Vargas
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04.6. altres actiVitats

 30/01/2012  
Presentació dels llibres El Vintiuncentisme, de Marina Geli, i Per Mirar Endavant: 
la meva Part de Veritat, d’Antoni Castells. Amb la intervenció de Joan Armangué, 
assessor d’EDXS Ed., i dels dos autors dels llibres. Sala Nicolau Olwer, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona

 08/05/2012 
Preestrena del documental “La 
música d’Europa”, presentat a 
l’Orfeó Gracienc, amb actuació 
musical de l’himne d’Europa en 
català

 16/05/2012 
Intervenció del vicepresident de la 
Fundació, Ernest Maragall i Mira. 
Col·laboració en l’organització, 
juntament amb Salut i Progrés 
(Concertació pel Progrés de 
Catalunya) i CAMFIC (Societat 
Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària) de la jornada: La salut 
a Catalunya en temps de crisi; les 
lliçons apreses des d’Europa

 23/08/2012 
Glosa de la figura de Pasqual 
Maragall i Mira a càrrec del 
President del Consell Assessor de la 
Fundació Catalunya Europa, Antoni 
Castells en motiu del lliurament del 
Premi Canigó a Pasqual Maragall 
i Mira en el marc de la XLIV 
Universitat Catalana d’Estiu (UCE), 
Prada

 30/10/2012 
Intervenció del director de la 
Fundació, Max Vives-Fierro.  
Per a una Europa més teva, pren 
la iniciativa, Jornades Iniciativa 
Ciutadana Europea (ICE), Consell 
Comarcal del Tarragonès

 14/12/2012
Convenció anual de la Fundació 
Catalunya Europa. Eix temàtic de la 
trobada: Cap a una Europa federal, 
amb José Ignacio Torreblanca, 
Professor de Ciència Política a la 
UNED i Director de l’Oficina de 
Madrid de l’European Council 
on Foreign Relations, i Jaume 
Bartumeu, President del Grup 
Parlamentari Socialdemòcrata 
d’Andorra.
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comunicació 
i diVulgació05

oBjEctius:

Donar a conèixer la Fundació Catalunya Europa i les acti-
vitats 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’activitat 
que aquesta desenvolupa. Difondre informació i estudis 
relacionats amb la Unió Europea per augmentar el conei-
xement sobre aquesta entre la ciutadania catalana. Facilitar 
i difondre l’accés als estudis i debats desenvolupats des 
de la Fundació per tal d’expandir el públic potencial i per-
metre una reflexió més aprofundida en els temes tractats 
des de la Fundació. Sensibilitzar la ciutadania catalana 
per incentivar la seva atenció a temes d’actualitat i política 
europea i oferir claus interpretatives per comprendre i en-
tendre 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 el 2012 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 comunicació. 
Així mateix, s’ha mantingut també la comunicació de les 
activitats de la Fundació a través del seu butlletí bimes-
tral, amb una editorial i apartat d’opinió, un resum de les 
activitats i publicacions realitzades i l’agenda d’activitats. 
Alhora, s’ha seguit incrementant el nombre de seguidors 
de les xarxes socials, Facebook i Twitter. 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. 

25/01/2012 
Europa Press
– “la maragallista Fundació 
catalunya europa 
incorpora a personalitats”

25/01/2012 
diari ara
 – “castells i Maragall 
reorganitzen la Fundació 
catalunya europa per ser 
referent del catalanisme 
europeista”

rEcull d’articlEs i aParicions dE la Fundació En PrEMsa
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21/02/2012 
diari de girona
“Visita Maragall, amb 
la Fundació catalunya 
europa” 

16/04/2012 
El Periódico de catalunya
opinió “europa: frustració 
o esperança”

27/04/2012 
canal terrassa
Prismes
Participació del director 
de la Fundació catalunya 
europa, Max Vives-Fierro

15/05/2012 
Europa Press 
“la cambra de comerç 
brasil catalunya i 
barcelona brasil group 
estrenyen llaços 
empresarials”

03/06/2012
la Vanguardia 
“connexió barcelona – río olímpica” 
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02/04/ 2012 I 14/06/2012 
catalunya radio 
Programa “loracle” 
dirigit per xavier grasset

19/06/2012 
El Periódico
gran barcelona “reflexió 
sobre el llegat urbanístic 
de Maragall”

14/09/2012
El Periódico de catalunya 
“beneficis privats i pèrdues 
públiques”
article del director de 
la Fundació catalunya 
europa, Max Vives-Fierro 

20/10/2012 
diari de girona
“aposten pel nou trueta 
per potenciar la marca 
girona”

18/09/2012 
la Vanguardia
el Mirador “cohn-bendit  
o el fin del estado
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