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01

ESTRUCTURA

PRESIDENT HONORÍFIC

• Pasqual Maragall i Mira
PRESIDENT/A

• Diana Garrigosa (fins a febrer del 2020)
• Josep Maria Vallès Casadevall (des de juliol del 2020)
VICEPRESIDENTS

• Airy Maragall Garrigosa
• Guillem Maragall Garrigosa (des de juliol del 2020)
SECRETARI NO-PATRÓ I GERENT

• Max Vives-Fierro Planas
DIRECTOR

• Max Vives- Fierro (fins el 16 de febrer del 2020)
• Pau Mas Codina (des del 17 de febrer del 2020)
PATRONAT

• Pasqual Maragall i Mira

PATRÓ FUNDADOR I PRESIDENT
HONORÍFIC

VOCALS

• Núria Basi Moré (fins el 2 de març del
2020)

• Olivier Benielli
• Maria Buhigas San José (des del 6
d’octubre del 2020)

• Dolors Camats i Luis
• Antoni Castells Oliveres
• Dolors Clavell i Nadal
• Joan Clos i Matheu
• Joaquim Coello Brufau
• Francesc Colomé Montserrat
• Ricard Gomà Carmona
• Jordi Harrison
• Airy Maragall Garrigosa
• Cristina Maragall Garrigosa
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• Guillem Maragall Garrigosa
• Enric Marín Otto
• Pastora Martínez Samper
• José Maria Milà Mencos
• Josep Joan Moreso Mateos
• Francesc Xavier Muñoz Pujol (fins el 2
de març del 2020)

• Oriol Nel·lo i Colom
• Milagros Pérez Oliva
• Francesc Poch Sabarich
• Ricardo Rodrigo Amar
• Guerau Ruiz Pena (fins el 2 de març del
2020)

• Anna Terrón Cusí
• Neus Tomàs Gironi (des del 8 de juliol
del 2020)

• Olga Tubau (des del 6 d’octubre del
2020)

• Max Vives-Fierro Planas
SECRETARI NO PATRÓ

COMISSIÓ EXECUTIVA

• Josep Maria Vallès Casadevall

PRESIDENT DE L’EXECUTIVA

• Francesc Colomé Montserrat

VICEPRESIDENT DE L’EXECUTIVA

• Dolors Camats i Luis
• Joaquim Coello Brufau
• Ricard Gomà i Carmona

(fins el 8 de juliol del 2020)

• Airy Maragall Garrigosa
• Guillem Maragall Garrigosa
• Oriol Nel·lo i Colom
• Anna Terrón Cusí

• Borja de Riquer i Permanyer
• Teresa Serra i Majem
• Joan Manuel Treserras i Gaju
• Eduard Vallory i Subirà
• Maite Vilalta i Ferrer
• Eulàlia Vintró Castells
EQUIP TÈCNIC

• Gina Abelló Sumpsi

PRODUCCIÓ I PROJECT MANAGEMENT
A RE-CITY

• Aina Amat Blai

COMUNICACIÓ

• Riccardo Bianchi
CONSELL ASSESSOR

• Josep M. Vallès Casadevall

PRESIDENT DEL PATRONAT

• Antoni Castells Oliveres

PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR

• Pere Almeda Samaranch
• Eva Anduiza Perea
• Marta Angerri Feu
• Jaume Bellmunt Padró
• Joan Vicent Boira i Maiques
• Pilar Conesa i Santamaria
• Anton Costas Comesaña
• Jordi Casassas i Ymbert
• Joan Fuster Sobrepere
• Jaume Galofré Crespi
• Margarita León Ramon-Borja
• Joan Majó i Cruzate
• Jordi Muñoz Mendoza
• Isona Passola i Vidal
• Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
• Ferran Requejo Coll
• Joan Ridao i Martín
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(octubre a desembre 2020)
AJUDANT DE PRODUCCIÓ DE RE-CITY
"FEM FRONT AL CANVI CLIMÀTIC"

• Ruben García Montes
INVESTIGADOR

• Rhiannon Kailas Lambe

AJUDANT DE PRODUCCIÓ DE RE-CITY
"FEM FRONT AL CANVI CLIMÀTIC"

• Júlia Mumany Pesarrodona

AJUDANT DE PRODUCCIÓ DE RE-CITY
"PER UN FUTUR INTERCULTURAL"

• Mireia Santacreu Esteban
COORDINACIÓ I GESTIÓ

• Marc Tataret Batalla
INVESTIGADOR

02

ACTIVITAT

2.1 LLEGAT PASQUAL MARAGALL

El projecte Llegat Pasqual Maragall, és un programa de recerca i reflexió entorn a l’acció
i els pensaments polítics de Pasqual Maragall, iniciat el desembre de 2013. L’objecte del
programa és analitzar, interpretar i difondre el pensament de Pasqual Maragall entès en
sentit ampli. El programa té el suport de l’Ajuntament de Barcelona i del departament de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

a) Recerca
l

Es va convocar la sisena edició de l’ajut a la recerca Llegat Pasqual Maragall, en la que es
van rebre 22 sol·licituds. La candidatura guanyadora fou la de Toni Rodon, doctor en
Ciències Polítiques, per realitzar la recerca: “Desigualtats urbanes, segregació i capital
social. Quina és la qüestió?”, entre desembre de 2020 i octubre de 2021.

LLEGIR

+
click
aquí

l

Es van publicar dos working papers:

- “Els socialistes catalans en la configuració de
l’Espanya democràtica”, de l’historiador Jaume
Muñoz. El document està disponible a la web de
la FCE.
- "I per què no? El retorn de la bicicleta a Barcelona”, d’Àngel Cebollada, Santiago Gorostiza i Azahara Sillero. [Pendent de publicar a la web de la
FCE].

LLEGIR

+
click
aquí
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l Es va publicar l’ajut a la recerca 2018: “Partidismo y (des)lealtad federal en el Estado autonómico
español”, de Javier Martínez-Cantó. El document
està disponible en aquest enllaç i també en format
paper.

l

l

Es va treballar en la revisió d’estil i maquetació de l’ajut a la recerca 2019: “Barcelona,
capital de la Mediterrània. Democràcia local i combat per la pau”, d’Oscar Monterde.
[Es preveu publicar en format digital i paper durant el 2021].
Projecte de publicació “Maragall, president de la Generalitat. L’obra del govern
catalanista i d’esquerres (2003-2006)”. Es van realitzar els següents 4 encàrrecs:
- “Autogovern i qualitat democràtica”, a Gemma Ubasart (UdG)
- “Economia i finançament”, a Carles Rivera (UPF)
- “Polítiques socials”, a Júlia Miralles del Imperial (UAB)
- “Territori, ciutat i medi ambient”, a Joan Vicente (UdG)
Es preveu tenir l’obra finalitzada al segon trimestre del 2021 i fer-ne la publicació i
presentació abans d’acabar l’any 2021.

b) Activitat
l

Presentació del documental “Maragall i la Lluna” a festivals de cinema
- El documental es va estrenar el 28 de juny al “Barcelona Film Fest”.
- El documental va ser seleccionat per la “Semana Internacional de Cine de Valladolid” i es va fer un passi el 30 d’octubre en el marc del festival.
Seminari per presentar i debatre els resultats
preliminars de la recerca “Barcelona, capital de la
Mediterrània. Democràcia local i combat per la
pau”, celebrat el 9 de novembre 2020 amb l’autor
de l’estudi, Oscar Monterde, Anna Terron com a
discussant i Oriol Nel·lo com a moderador de la
sessió.

l
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l

l

l

Presentació de la publicació i col·loqui “Els socialistes catalans en la configuració de l’Espanya democràtica” amb l’autor, Jaume Muñoz, els historiadors Borja de
Riquer i Joan Fuster Sobrepere i la moderació de la periodista Milagros Pérez-Oliva.
L’acte es va fer online el 19 de novembre.
Presentació de la publicació “Partidismo y (des)lealtad federal en el Estado autonómico español” amb l’autor i un col·loqui posterior amb els professors Jordi Muñoz
i Josep Joan Moreso, moderat per la periodista Esther Vera. L'acte es va fer online el
16 de desembre.
Cicle de col·loquis Claris organitzat junt amb l’Associació d’Amics de la UAB:
- “L’Agenda 2030 i els ODS” amb el professor de la UPF Andrea Noferini
- “El 5G una gran oportunitat” amb Eduard Martin, director del 5G del Mobile
World Capital Barcelona.
- “La resistència als antibiòtics: una amenaça global” amb Jordi Vila, cap de servei
de microbiologia de l’Hospital Clínic.
- “Com explicar el temps, davant l’emergència climàtica” amb el cap de meteorologia de Televisió de Catalunya Tomàs Molina.
- “Àsia – Pacífic a l’era post-covid, el paper de Casa Àsia” amb el director de Casa
Àsia, Javier Parrondo.
- “La indústria dels assajos clínics” amb John Ward, Director IQVIA Spain.

c) Arxiu digital
l

Actualització, manteniment i digitalització de documentació de l’arxiu digital Llegat
Pasqual Maragall
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2.2 RE-CITY

Re-City és una plataforma internacional per la sostenibilitat social que proposa crear de
la Barcelona metropolitana un espai de referència global per ajudar a donar resposta als
reptes globals des d’una perspectiva urbana.
Re-City ha treballat en tres programes prioritaris i amb els següents assessors científics:
l

“Combatre les Desigualtats” amb Xavier Ramos (UAB).

l

“Fem front al canvi climàtic” amb Lorenzo Chelleri (UIC).

l

“Per un futur intercultural” amb Gemma Pinyol (Instrategies).

Per cada repte es va desenvolupar:
l

l

l

La programació d’un espai de debat amb experts internacionals, en el que hi van participar acadèmics locals, institucions i representants empresarials, a fi d’identificar i
consensuar propostes i línies d’actuació.
La creació d’un Observatori, que ha reunit dades comparatives i indicadors d’avaluació
de cada repte de les principals metròpolis internacionals.
Definició de propostes per ser aplicables a l’àrea de Barcelona a través del Pla Estratègic
regional i Metropolità.

Durant el 2020 el programa va rebre el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Obra social
“la Caixa”, AMB, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramanet i la Diputació de Barcelona.

a) Activitat i publicacions
A.1) COMBATRE LES DESIGUALTATS
l

Jornades municipalistes: recursos municipals escassos i crisi sanitària i social, un
debat inajornable (27 i 28 d’octubre)
La crisi sanitària posà de manifest el debat sobre els recursos amb els quals compten els
poders públics per tal de fer front als efectes socials i econòmics que se’n deriven. En
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aquest sentit, la situació dels ajuntaments ha estat particularment compromesa ja que
han estat molt dependents dels recursos propis i s'han trobat subjectes a regulacions
que han limitat la seva autonomia i capacitat d’actuar. A aquestes circumstàncies calia
tenir en compte les notables diferències tant pels recursos per càpita disponibles com a
les necessitats de cada municipi. Per aquest motiu la Fundació va veure necessari organitzar aquest debat municipalista.
En aquest enllaç podeu consultar la crònica de les jornades.
Seminari per presentar i debatre
els primers resultats de l’informe
“Les desigualtats a les metròpolis, una comparativa global” (15
de desembre). Seminari que tenia
l’objectiu de presentar i debatre
amb acadèmics locals l’Informe
“Les desigualtats a les metròpolis,
una comparativa global” que alerta de les grans desigualtats que es
troben en l’àmbit metropolità a
nivell global. Es tracta del primer
estudi que analitza fins a 50 indicadors diferents per l’àrea metropolitana de Barcelona
i una trentena de de metròpolis més des de la perspectiva de la sostenibilitat social. Els
indicadors tenen en compte no només els nivells de desigualtat, sinó també els desencadenants i les conseqüències d’aquestes desigualtats.
l

A.2) FEM FRONT AL CANVI CLIMÀTIC
l
Presentació “Explorant els Límits del Consens
per fer front al canvi climàtic”

El 4 de juny es va presentar el document “Propostes per
una transició socioeconòmica sostenible i resilient”, un
document de més de 50 propostes amb l'objectiu de
ser un punt de partida per debatre i reflexionar sobre
quins són els consensos socials per avançar cap a una
societat més sostenible. La presentació fou online. En
aquest enllaç es pot visualitzar la presentació.
Aquest document va sorgir de diferents propostes dels
col·loquis entre experts internacionals en l’àmbit del
canvi climàtic que van participar al Cicle “Fem front
al canvi climàtic” iniciat el 2018 i que va acabar el desembre de 2019.
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Aquest document és una aposta per portar l’emergència climàtica al centre dels debats
i de l’agenda política del país, així com implicar el món empresarial en el debat sobre
el canvi climàtic.
l

Presentació de l’informe “El canvi climàtic a l’àrea metropolitana de Barcelona:
cap a un model urbà més sostenible i resilient”, el 17 de desembre. A l’acte es van
presentar els principals resultats i conclusions de l’informe i es va passar a una segona part de col·loqui amb Isabelle Anguelovski, investigadora ICREA i directora del
Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, i Antonio Turiel,
investigador científic del CSIC a l’Institut de Ciències del Mar, sobre la transició cap a
un model de societat més sostenible i resilient.
L’informe, realitzat per la Fundació Catalunya Europa dins del marc del projecte ReCity, analitza fins a 50 indicadors que tenen en compte no només l’estat del sistema
urbà referent al canvi climàtic, sinó també els impactes del canvi climàtic i l’adaptació
i mitigació en el context de l’àrea metropolitana de Barcelona i els municipis que la
formen.

A.3) PER UN FUTUR INTERCULTURAL
l

Cicle de conferències
Durant el 2020 es van organitzar 4 sessions del cicle de conferències “Per un futur intercultural”. Cada sessió del cicle de conferències estava formada per una conferència
oberta al públic, un seminari a port tancada amb acadèmics locals i tècnics municipals
i un col·loqui amb representants del món empresarial i polític. Degut a la pandèmia
de la COVID-19, la primera sessió de 2020 es va poder realitzar de manera presencial.
Per contra, les darreres tres sessions de cicle de conferències es van realitzar de manera
virtual.

SESSIÓ

PONENT

EQUALITY, EQUITY AND NON-DISCRIMINATION
(23 de gener del 2020)

Leila Hadj Abdou (Migration Policy Centre)

DIVERSITY, INTERACTION AND BELONGING
(8 de juny del 2020)

Nira Yuval-Davis (Research Centre on Migration, Refugees and Belonging)

THE ENEMIES OF DIVERSITY: RADICALIZATION,
HATRED AND VIOLENCE (22 de juny del 2020)

Daniel Innerarity (Instituto de Gobernanza
Democrática)

THE INTERCULTURAL EXPERIENCIES OF RED DE
Núria Parlón, Santa coloma de Gramener City
CIUDADES INTERCULTURALES (RECI) AND INTER- Council; Carmen Díaz, Getxo City Council; Felipe
VENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL (ICI) (15 Campos, Itaca; Carlos Giménez, ICI
de juliol del 2020)
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b) Observatori
El 2019 es va crear l’Observatori, amb l’objectiu de reunir dades comparatives i indicadors
d’avaluació per cada repte de les principals metròpolis internacionals.
Durant el 2020 es van incorporar les dades del repte “Combatre les desigualtats” per als
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i per les diferents metròpolis de l’Associació
Mundial de Grans Metròpolis, s’hi pot accedir a través d’aquest enllaç.

2.3 EUROPA
a) KEYMOB Project
La Fundació Catalunya Europa va participar al projecte europeu Keymob, un projecte
liderat per la Cambra de Comerç de Barcelona que formava part del programa Erasmus+.
Keymob es proposava desenvolupar sinergies entre centres de formació, empreses,
governs regionals i municipals que permetessin desenvolupar eines curriculars, acords
logístics i organitzatius dirigits a estudiants de formació professionals per contribuir al
desenvolupament de les competències necessàries en un context de mobilitat internacional.

Amb aquest projecte es volia generar consensos entre autoritats regionals, centres de
formació i representants de les empreses per desenvolupar competències transversals dels
alumnes en un context de mobilitat transnacional a les tres regions participants al projecte:
Catalunya, Occitània, Baden-Württemberg i la ciutat de Chomutov.
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b) Índex de Progrés Social – EU SPI
La Fundació Catalunya Europa va participar representant Catalunya en el projecte pilot
“Measuring what Matters to EU Citizens: Social Progress in the European regions” en
un consorci europeu. En el marc d’aquest projecte la Fundació va analitzar les dades per
Catalunya de l’Índex de Progrés Social i va presentar els resultats en diferents seminaris
organitzats amb els partners.
El 2 de desembre la Fundació va participar a l’acte organitzat des de la Comissió Europea
amb motiu de la presentació de les noves dades actualitzades de l’EU SPI.

c) Publicació i presentació de l’informe “Sinergies
entre el progrés social i els ODS: el cas de la demarcació de Girona”
En el marc d’un projecte de 4 anys amb la Diputació de Girona per analitzar l’índex de
progrés social a la demarcació de Girona, la Fundació Catalunya va publicar i presentar en
un seminari l’informe “Sinergies entre el progrés social i els ODS: el cas de la demarcació
de Girona”. L’acte va comptar també amb la participació d’experts com Susana Franco
(Orkestra – U. de Deusto) i Xavier Casademont (U. de Girona).
La publicació es pot consultar aquí.
L’acte es pot consultar aquí.
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d) Convocatòria de recerca del Premi
“Talent Europa Segle XXI”
La Fundació Catalunya Europa i CIDOB, amb el suport de la Fundació Banc Sabadell,
van convocar el Premi “Talent Europa Segle XXI”. El premi tenia l'objectiu de reconèixer
aquells treballs d’alt nivell acadèmic que tinguessin una aproximació analítica original i
incloguessin investigació aplicada respecte els reptes actuals, interns i internacionals, als
que ha de fer front Europa.
El premi, dotat en 2.500€, es dirigia en aquesta ocasió a recerques sobre temàtiques
europees centrades en:
l

Els reptes de la integració europea

l

Polítiques europees en els àmbits social, econòmic i polític

l

La Unió Europea com a actor internacional
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03

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

3.1 CANALS DE COMUNICACIÓ
La Fundació Catalunya Europa s’ha comunicat, al llarg del 2020, per mitjà de les següents
vies:
l
l
l
l
l

Pàgina web: www.catalunyaeuropa.net
Blog de la Fundació (integrat dins la pàgina web):
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/blog/
Newsletter/butlletí
Xarxes socials: Twitter (@catalunyaeuropa), Facebook, Linkedin, Youtube i Vimeo
Notes de premsa

A aquestes vies s’hi han d’afegir les pròpies de Re-City:
l
l
l

Pàgina web: www.re-city.net
Twitter (@ReCity_)
Instagram (re_city)

Les pàgines de la Fundació Catalunya Europa i de Re-City són les plataformes on es
troben les publicacions, les notes dels esdeveniments i l’agenda de la Fundació, entre
d’altres.
A partir del contingut publicat a la web, la difusió s'ha portat a terme a través del butlletí,
les xarxes socials de la Fundació i, en el cas d’alguns actes, a través de notes de premsa
enviades als mitjans.
A continuació, es poden consulta algunes dades pels resultats obtinguts a través de
cadascuna de les vies de comunicació:

a) Pàgina web de la FCE
l
l
l

Usuaris de la web des de l'1 de gener de 2020 fins a 9 de desembre de 2020: 9.134
Número de sessions: 12.788
Visualitzacions de pàgines: 26.788
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b) Xarxes socials de la FCE
B.1. TWITTER

Ha estat la xarxa social més utilitzada a la Fundació, s'ha utilitzat tant per difondre
l’activitat i les publicacions de l’entitat com de mitjà de difusió de l’actualitat europea. Pel
fet de ser la xarxa amb més seguidors ens ha permès un grau més elevat de comunicació i
feedback amb persones potencialment interessades amb l’activitat de la fundació.
A data de 9 de desembre de 2020, el twitter de la Fundació tenia 3.784 seguidors.
B.2. FACEBOOK

Facebook s’ha utilitzat per difondre les activitats, actes i publicacions de la fundació.
A data de 10 de desembre de 2020, el facebook de la FCE tenia 1.076 seguidors.
B.3. LINKEDIN

La xarxa de Linkedin, igual que Facebook, s’ha utilitzat per difondre activitats, actes i
publicacions pròpies de la Fundació, amb l’objectiu de fer arribar el contingut a un públic
d’àmbit més professional.
A data de 10 de desembre de 2020, el Linkedin de la FCE tenia 764 seguidors.
B.4. YOUTUBE I VIMEO

El canal de Vimeo de la Fundació recull, exclusivament tots els vídeos testimonis del
Llegat Pasqual Maragall que s’han publicat des de l’inici del programa.
D’altra banda, Youtube recull tot el material audiovisual que han generat les diverses
activitats portades a terme.
A data de 10 de desembre de 2020, el canal de Youtube de la Fundació Catalunya Europa
tenia 52 subscriptors.

c) Xarxes socials de Re-City
C.1. TWITTER

El perfil de twitter de Re-City s'ha fet servir tant per comunicar activitat relacionada amb
aquest programa com de mitjà de difusió de notícies relacionades amb les temàtiques
tractades per Re-City.
A data de 10 de desembre de 2020, el twitter de Re-City tenia 658 seguidors
C.2. INSTAGRAM

Paral·lelament a Twitter, Re-City també ha disposat d’un perfil a Instagram que ha servit
per informar sobre l’activitat que s’ha anat desenvolupament des d’aquesta plataforma.
A data de 10 de desembre de 2020, l’Instagram de Re-City tenia161 seguidors.
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3.2 PREMSA
Al llarg de l’any, les aparicions en premsa relacionades amb la FCE han estat diverses. Han
destacat les notícies dedicades a la projecció de “Maragall i la Lluna” al Barcelona Film
Fest. A continuació, se’n fa un recull ordenat per data d’aparició:
l

l

l

l

l

l

l

l

“Cede poder”. Article de Jordi Amat. La Vanguardia. 14-01-2020: https://www.
lavanguardia.com/opinion/20200114/472886826823/cede-poder.html
“La diversitat vista com un avantatge”. Revista Alma. 31 de gener de 2020.
(Entrevista a Leila Hadj-Abdou, ponent del cicle “Per un futur intercultural”):
https://miradesambanima.org/persones/la-diversitat-vista-com-un-avantatge/?_
ga=2.157248891.1160419429.1580717453-1842297320.1572533426
Reportatge sobre l’Arxiu Digital Pasqual Maragall. TV3 (Telenotícies vespre). 5 de
febrer de 2020. Genís Cormand. (A partir del minut 47): https://www.ccma.cat/
tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-05022020/video/6028577/
“Solo 10 kilómetros separan los barrios más pobres de los más ricos”. El Llobregat. 7 de febrer de 2020 (Amb dades de l’informe de desigualtats a l’Àrea
Metropolitana i declaracions de Marc Tataret): https://www.elllobregat.com/
noticia/18059/el-tema/solo-10-kilometros-separan-los-barrios-mas-pobres-de-losmas-ricos.html
“La contaminació augmenta el risc de patir Alzheimer”. Ara. 17 de febrer 2020
(Entrevista a Barbara Maher): https://www.ara.cat/societat/contaminacio-augmenta-risc-patir-Alzheimer_0_2401559834.html
“50 propostes per lluitar contra l’emergència climàtica”. Betevé. 4 de juny de
2020: https://beteve.cat/medi-ambient/50-propostes-per-lluitar-contra-emergencia-climatica/
Entrevista a Lorenzo Chelleri sobre el document “Propostes per a una transició
socioeconòmica sostenible i resilient”.Programa: Són 4 dies. Ràdio 4. 6 de juny de
2020: https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/son-4-dies/son-4-dies-tertulia-setmanal-entrevista-amb-lorenzo-chelleri/5590415/
“Trabajar por una transición social y económica sostenible y resiliente”. La Vanguardia. 15 de juny 2020. Joaquim Elcacho: https://www.lavanguardia.com/economia/20200615/481762653928/trabajar-por-una-transicion-social-y-economica-sostenible-y-resiliente.html
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“Propuestas para una transición socioeconómica sostenible y resiliente”. Sostenibles.org. 15 de juny de 2020: https://sostenibles.org/2020/06/15/propuestas-para-una-transicion-socioeconomica-sostenible-y-resiliente/
Entrevista a Lorenzo Chelleri a “Món Sostenible” (Programa emès online i a diferents ràdios locals). 18 de juny de 2020: https://www.radiosilenci.cat/programs/
monsostenible/radiosilenci_podcast_10133
“Pasqual Maragall va dormir una setmana al meu llit quan jo tenia 8 anys”. Rac
1. Programa Islàndia. 26 de juny de 2020: https://www.rac1.cat/programes/islandia/20200625/481951236198/pasqual-maragall-lluna-jocs-olimpics-dormir-casa-llit-diana-garrigosa-nou-barris-documental.html
“El BCN Film Fest engega una edició amb retorn al cine”. El País. 26 de juny de
2020: https://cat.elpais.com/cat/2020/06/26/cultura/1593160028_092181.html
“El sitio de Otto” i “Maragall i la Lluna”, les principals produccions catalanes del
BCN Film Fest”. TV3. Telenotícies migdia. 26 de juny de 2020: https://www.
ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-sitio-de-otto-i-maragall-i-la-lluna-les-principals-produccions-catalanes-del-bcn-film-fest/video/6049521/
“BCN Film Fest 2020 – Dia 3: Cosas que olvidé recordar”. Fotogramas. Fausto Fernández. 27 de juny 2020: https://www.fotogramas.es/noticias-cine/
a32988479/bcn-film-fest-2020-hitler-conejo-rosa-i-am-woman-maragall-luna/
“Pasqual Maragall, protagonista de la jornada del BCN Film Festival”.
El País. 28 de juny 2020: https://cat.elpais.com/cat/2020/06/28/cultura/1593377758_659706.html
“El documental “Maragall i la Lluna” descobreix l’exalcalde més humà”. Betevé.
28 de juny 2020: https://beteve.cat/cultura/documental-maragall-lluna-descobreix-exalcalde-mes-huma/
“Familia, amigos y políticos dibujan en un documental a una Maragall visionario”. La Vanguardia. 28 de juny 2020: https://www.lavanguardia.com/politica/20200628/482005553788/familia-amigos-y-politicos-dibujan-en-un-documental-a-un-maragall-visionario.html
El documental “Maragall i la Lluna” retrata el Pasqual “visionari” gràcies a una
cinquantena de testimonis. 324. 28 de juny de 2020: https://www.ccma.cat/324/
el-documental-maragall-i-la-lluna-retrata-el-pasqual-visionari-gracies-a-una-cinquantena-de-testimonis/noticia/3027593/
“El Pasqual més visionari al documental “Maragall i la Lluna”. Nació Digital. 28
de juny 2020: https://www.naciodigital.cat/noticia/204994/pasqual/mes/visionari/
al/documental/maragall/lluna
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“Familia, amigos y políticos dibujan en un documental a un Maragall visionario”. La Cope. 28 de juny 2020. (EFE): https://www.cope.es/actualidad/
cultura/noticias/familia-amigos-politicos-dibujan-documental-maragall-visionario-20200628_789975
“En directe a Ràdio 4”. Entrevista a Cristina Maragall i Pau Mas sobre el documental “Maragall i la Lluna”. 29 de juny de 2020. (Des del principi al minut 19):
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-personal-neteja-exigeix-reconeixement-seva-feina-contra-covid-19/5612008/
“Josep Maria Mañé: “Pasqual Maragall ha sido un político muy cercano y tenaz”.
La Vanguardia. 29 de juny de 2020. Astrid Meseguer: https://www.lavanguardia.
com/cine/20200629/482007670887/josep-maria-mane-pasqual-maragall-politico-cercano-tenaz-maragall-i-la-lluna-bcn-film-fest.html
“Quim Torra assisteix a la presentació del film “Maragall i la Lluna”. El Punt Avui.
29 de juny: https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1813043-quim-torra-assisteix-a-la-projeccio-del-film-maragall-i-la-lluna.html
“Un nou documental retrata el Pasqual Maragall “visionari”. Diari de Girona. 29
de juny 2020: https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/06/29/nou-documental-retrata-pasqual-maragall/1049977.html
“Propostes per a una transició socioeconòmica sostenible i resilient”. Diputació de Barcelona. 29 de juny de 2020: https://www.diba.cat/web/ri/butlletins/-/
newsletter/146417827/56/325581143/propostes-per-a-una-transicio-socioeconomica-sostenible-i-resilient?utm_source=#InternacionalDiba&utm_medium=correu&utm_content=propostes-per-a-una-transicio-socioeconomica-sostenible-i-resilient&utm_campaign=56
“Familia, amigos y políticos dibujan en un documental a un Maragall visionario”.
El diario. 29 de juny de 2020 (EFE): https://www.eldiario.es/cultura/familia-politicos-documental-maragall-visionario_1_6050256.html
“El documental “Maragall i la Lluna” retrat el Pasqual “visionari”. El nacional. 29
de juny de 2020 (ACN): https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/actualitat/documental-maragall-lluna-retrata-pasqual-visionari_518148_102.html
“Hierve de cine la calle Verdi”. Toni Polo Bettonica. El País. 30 de juny de 2020:
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-06-30/hierve-de-cine-la-calle-verdi.html
El documental “Maragall i la Lluna” retrata el Pasqual “visionari”. Núvol. 30
de juny 2020: https://www.nuvol.com/pantalles/cinema/el-documental-maragall-i-la-lluna-retrata-el-pasqual-visionari-109593
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“Maragall i la Lluna: Un documental que retrata la vida i la trajectòria política de
pasqual Maragall”. Programa Bàsics. Betevé (Entrevista a Josep M. Mañé i Lluna Pindado) 1 de juliol de 2020: https://beteve.cat/basics/maragall-i-la-lluna-documental-analisi/
Entrevista a Cristina Maragall. Versió Rac 1. 2 de juliol de 2020 (A partir del minut 8:35): https://www.rac1.cat/a-la-carta/cerca?text=&programId=versio&sectionId=&from=02%2F07%2F2020&to=02%2F07%2F2020
“Un documental descubre al Maragall más humano y más cercano”. Pronto. 5 de
juliol de 2020: https://www.pronto.es/noticias-del-corazon/noticias-emotivas/documental-descubre-maragall-mas-cercano-humano-321202102.html
Entrevista a Cristina Maragall. El Suplement, Catalunya Ràdio. 20 de setembre
de 2020. “El coronavirus passarà, l’Alzheimer és una pandèmia que s’està gestant”:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/cristina-maragall-el-coronavirus-passara-lalzheimer-es-una-pandemia-que-sesta-gestant/audio/1079196/
“La renta en siete de las diez grandes urbes metropolitanas es inferior a la media catalana”. Àlex Rebollo. El Periódico. 16 d’octubre de 2020: https://www.
elperiodico.com/es/barcelona-metropolitana/20201016/la-renta-en-siete-de-las-diez-grandes-urbes-metropolitanas-es-inferior-a-la-media-catalana-8158952ç
Barcelona signa un conveni per impulsar la difusió del coneixement sobre el llegat
de Pasqual Maragall. La República. 28 d’octubre de 2020: https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/barcelona-signa-un-conveni-per-impulsar-la-difusio-del-coneixement-sobre-el-llegat-de-pasqual-maragall/
Barcelona y la Fundació Catalunya Europa difundirán el “Programa Legado Pasqual Maragall”. Europa press. 27 d’octubre de 2020: https://fotos.europapress.es/
fotonoticia/f3400126/
Barcelona signa un conveni per impulsar la difusió del coneixement sobre el llegat
de Pasqual Maragall. 27 d’octubre. 324: https://www.ccma.cat/324/barcelona-signa-un-conveni-per-impulsar-la-difusio-del-coneixement-sobre-el-llegat-de-pasqual-maragall/noticia/3055752/
L’alcalde de Martorell reclama més paper per als ajuntaments en un debat de
gestió de crisi. 27 d’octubre. Regió 7: https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2020/10/28/lalcalde-martorell-reclama-mes-paper/638850.html
Ayuntamiento de Barcelona colaborará en difundir el Legado Pasqual
Maragall. 27 d’octubre. La Vanguardia: www.lavanguardia.com/cultura/20201027/4950501629/ayuntamiento-de-barcelona-colaborara-en-difundir-el-legado-pasqual-maragall.html
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Oriol Nel·lo: “Les desigualtats de finançament local no es poden resoldre municipi a municipi”. 28 d’octubre. Catalunya Express: https://www.catalunyapress.es/
texto-diario/mostrar/2140174/oriol-nel-desigualdades-financiacion-local-no-pueden-resolver-municipio-municipio
“Maragall y la Lluna” retrata al político catalán como “heterodoxo e inclasificable”. 30 octubre de 2020. Web de Seminci: https://www.seminci.es/maragall-i-la-lluna-retrata-al-politico-catalan-como-heterodoxo-e-inclasificable/
“La Fundación Banco Sabadell y Cidob impulsan la investigación de calidad entre
los jóvenes”: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-fundacion-banco-sabadell-cidob-impulsan-investigacion-calidad-jovenes-20201105130418.html

3.3 PUBLICITAT
La Fundació Catalunya Europa també ha publicat diversos anuncis a El Periódico
relacionats amb les conferències de Re-City i altres iniciatives de la Fundació com l’Ajut
a la Recerca Llegat Pasqual Maragall.

| 20 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA | MEMÒRIA ///2020

04

COMPTES 2020

Els comptes de la Fundació Catalunya Europa estan auditats per l'empresa Audiaxis
Auditores, SLP

4.1. BALANÇ
FUNDACIO PRIVADA CATALUNYA EUROPA

31/12/2020

Imports expressats en EUROS

TOTAL ACTIU (A+B)
A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
2. Inst. tècniques, i altres immobilitzat material

V. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
5. Altres actius financers

B) ACTIU CORRENT
II. Existències
1.Comercials
6. Bestretes a proveidors

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de servei
3. Deutors varis
6. Altres crèdits amb les Adm. Públiques

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalent
1. Tresoreria

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Capital
1. Capital escripturat
V. Resultats d'exercicis anteriors
1. Romanent
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors
VII. Resultat de l'exercici

C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
2. Deutes amb entitats de crèdit
5. Altres passius financers

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveidors
3. Creditors varis
6. Altres deutes amb les Admin. públiques
7. Bestretes de clients		

VI. Periodificacions a curt termini
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182,542.09
19,202.44
17,031.83
17,031.83
2,170.61
100.00
2,070.61

163,339.65
4,834.98
4,367.50
467.48
108,080.50
70,926.00
15.25
37,139.25

50,424.17
50,424.17

181,150.25
54,328.06
54,328.06
30,000.00
30,000.00
24,328.06
43,434.81
-19,106.75
1,391.84

126,822.19
58,313.74
58,139.67
174.07

68,008.45
19.21
38,988.08
20,667.83
8,333.33

500.00

4.2. PÈRDUES I GUANYS
FUNDACIO PRIVADA CATALUNYA EUROPA

31/12/2020

INGRESSOS FUNDACIÓ

346,945.24

APORTACIONS PATRONS
INGRESSOS PER PATROCINIS PUBLICITARIS (*)
PROJECTES FUNDACIÓ (**)
EXONERACIÓ QUOTES SEGURETAT SOCIAL Real Decreto-Ley
30/2020

DESPESES FUNDACIÓ
DESPESES DE PERSONAL PROPI
DESPESES DIRECTES X PROJECTES
DESPESES DE GESTIÓ (GERÈNCIA-COMPTABILITAT-LABORAL-INFORMÀTICS-

1,000.00
20,000.00
318,098.48
7,846.76

-345,553.40
-224,797.29
-97,566.33
-38,448.68

LLOGUERS I MUDANCES

-16,641.89

ASSEGURANCES
SUBMINISTRAMENTS I CONSUMIBLES
ALTRES DESPESES
DESPESES FINANCERES
TRIBUTS
PROVISIONS PROJECTES PLURIANUALS
AMORTITZACIONS
VENDA IMMOBILITZAT FINANCER

-231.06
-7,671.33
-6,901.75
-5,264.91
-6,290.52
61,426.00
-2,145.44
-1,020.20

RESULTAT DE L'EXERCICI (GUANYS)
(*) patrocini privat RBA
(**) projectes Fundació Privada Catalunya Europa:
Dept. de Vicepresidència Economia i Hisenda de la Generalitat "Projecte: Measuring What Matters to EU Citizens: Social progress in the
European Regions"
Key Action 2 Erasmus+ "Projecte KEYMOB"

1,391.84
20,000.00
318,098.48
11,300.00
9,181.62

Fundació Banc Sabadell-CIDOB "Premi Talent Europa Segle XXI"
Ajuntament de Barcelona "Projecte Llegat Pasqual Maragall"
Diputació de Girona "Projecte Sinergies entre SPI i ODS: El cas de la
demarcació de Girona"

4,166.67
50,000.00

Generalitat de Catalunya "Projecte Llegat Pasqual Maragall"

40,000.00

Ajuntament de Barcelona "Projecte Reptes Globals"
Area Metropolitana de Barcelona "Projecte Reptes Globals"
Diputació de Barcelona "Projecte Reptes Goblals: Jornada municipalista"

55,000.00
30,000.00

Fundació Bancaria La Caixa "Projecte Reptes Globals"
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11,950.19

6,500.00
100,000.00

