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PRESENTACIÓ

La Fundació Catalunya Europa neix el 2007 sota la voluntat del 
President Pasqual Maragall amb la missió de:

•  Liderar un projecte catalanista on convergeixin diverses sensibilitats 
polítiques i intrínsecament lligat a la causa federal i europea: fent 
present Europa a Catalunya i Catalunya a Europa, esdevenint un 
punt de referència pública sota una clara voluntat de transversalitat 
i col·laboració entre institucions i persones i comprometent-nos 
activament en el projecte europeu federalista, plural i progressista.

•  Analitzar i difondre el pensament i l’acció política de Pasqual 
Maragall, actualitzant-lo i ampliant-lo per tal que doni respostes 
als reptes globals de futur. Alhora, gestionar l’arxiu de Pasqual 
Maragall per oferir oportunitats d’estudi i anàlisi de la seva 
trajectòria personal i política.

•  Promoure el debat i la generació de coneixement en les línies 
d’interès de la Fundació Catalunya Europa articulant la perspectiva 
catalana i europea i implicant el sector empresarial, social i 
institucional: 

a) Economia i benestar
b) Governança i democràcia
c) Societat i Cultura 
d) Ciutats i territoris
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L
a Fundació ha complert ja 7 anys. 
Tot i que el projecte és anterior a 
l’octubre de 2007, data en que els 
fundadors de l’entitat van forma-
litzar els seus Estatuts i dotar a 

l’entitat de recursos suficients per a iniciar 
el seu camí. 

Aquest any 2014, més que altres anys, el 
binomi Catalunya Europa s’ha sentit i llegit 
més que mai, i precisament aquestes dues 
paraules amb tant de contingut i simbo-
lisme són les que donen nom a l’entitat, 
fet que demostra l’encert indubtable de 
les persones que les van escollir. 

Aquest any d’eleccions al Parlament Eu-
ropeu ha suposat una major presència del 
debat europeu a Catalunya i també un lleu 
avanç democràtic, que ha tingut els seus 
efectes clars, en presència, a les llars dels 
ciutadans europeus. Però certament, encara 
molt insuficient, vist els anhels arreu del 
continent. A Catalunya el procés de transi-
ció nacional també ha tingut referències al 
futur de la UE i al procés d’integració dels 
seus Estats membres. I cada dia es fa més 
evident la necessitat d’evolucionar com 
a col·lectiu entre aquestes dues realitats.

MAX VIVES-FIERRO PLANAS
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La fundació ha intentat estar present en 
aquest context i  ha continuat desenvolupant 
l’activitat dins els seus 4 grans eixos: econo-
mia i benestar, cultura i societat, governança 
i democràcia i ciutats i territoris. Els debats, 
seminaris, col·loquis, actes, premis i beques, 
que s’han continuat convocant, assolint ja 
un grau de participació i convocatòria prou 
considerable. Entre ells, la presentació de 
l’informe de bones pràctiques en finan-
çament de cinema europeu, l’informe de 
bones pràctiques titulat Un President per 
a Europa? L’elecció de candidats a la presi-
dència de la Comissió per part dels partits 
polítics europeus com a resposta a la crisi 
democràtica europea. 

També el debat arrel de la publicació del 
projecte del catalanisme polític en l’horit-
zó de l’Europa del 2020, els seminaris en 
el marc del Club Europa sobre el Tractat 
transatlàntic per el comerç i la inversió, més 
conegut com a TTIP, el de dret comunitari 
europeu i en darrer lloc, el referit als partits 
polítics europeus i l’elecció d’un candidat 
comú a la presidència de la comissió eu-
ropea. L’elaboració d’informes del Consell 
Assessor, en concret durant aquest 2014 
s’han treballat informes sobre la indústria 
agroalimentària a Catalunya i un altre sobre 
cultura europea.

D’altra banda, el programa Llegat Pasqual 
Maragall en aquest segon any ha aconseguit 
consolidar un programa, entre el qual cal 
destacar, la bona rebuda de propostes per a 
desenvolupar la investigació entorn a l’obra 
política del President de la Fundació i la 

col·lecció de testimonis audiovisuals que 
han començat a ser editats públicament. Cal 
agrair formalment la coordinació de Fidel 
Bellmunt i del Dr. Eloi Serrano, coordinador 
i investigador principal del programa, la 
seva feina, i agrair de nou l’ajut que ha rebut 
la Fundació de part del Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
per a finançar el planejament i execució en 
aquest exercici així com també el suport de 
la Càtedra Pasqual Maragall.

I en darrer lloc, també destacaria l’activitat 
en el quart eix de la Fundació, aquell que 
té a veure amb les ciutats i els territoris. 
Aquest any s’han elaborat les bases per 
a desenvolupar un projecte que revisi el 
model Barcelona des de diferents sectors.
 
Finalment, la Fundació Catalunya Europa vol 
agrair, l’excel·lent feina feta pel Sr. Ernest 
Maragall en els tres anys de vicepresidència 
de l’entitat, indispensable per a potenciar 
la Fundació en tots els seus aspectes. 

Agrair a l’equip de la Fundació, la seva 
dedicació, i als becaris i becàries el temps 
que han estat entre nosaltres i que tant han 
contribuït a assolir els seus objectius funda-
cionals, especialment a l’Andrea Costafreda, 
qui ha estat coordinant les activitats de la 
Fundació en aquest darrer any, i que deixa 
un relleu per explorar noves vies profes-
sionals. També i especialment en aquests 
moments, l’ajuda i el suport financer dels 
socis, patrons i mecenes que permeten el 
desenvolupament progressiu i continuïtat 
de l’activitat de la nostra organització.

PRESENTACIÓ  
DEL DIRECTOR
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03.1 ///EQUIP DE DIRECCIÓ 

Pasqual Maragall i Mira | PRESIDENT

Ernest Maragall i Mira | VICEPRESIDENT

Max Vives-Fierro i Planas | DIRECTOR

03.2 ///EQUIP TÈCNIC

Andrea Costafreda Quesada | DIRECTORA DE PROJECTES

Mireia Santacreu Esteban | SECRETARIA TÈCNICA

Sílvia Bosch Queralt | BECA DE LA CAIXA 2013-14

Rocío Petruzzi | BECA DE LA CAIXA 2014-15

Marta Garrido Blanco | COMUNICACIÓ

COL·LABORADORS

Claudia van der Kraan | DISSENY 

BECARIS EN PRÀCTIQUES

Èric Font | estudiant de Grau de Ciències Polítiques (UPF)

Alina Galadean | estudiant de Màster d’Integració Europea (UAB)

Rocío Petruzzi | estudiant de Màster de Relacions Internacionals (UAB)

Francesc Quintana | estudiant de Màster de Comunicació Política i Social (URL)

Chelsea Temple | estudiant de Ciències Econòmiques a Rhodes College, Memphis

ÒRGANS DE GOVERN  
I EQUIP DE TREBALL
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Antoni Castells Oliveres 
President

03.3 ///CONSELL ASSESSOR

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

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

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

Abertis Infraestructuras S.A.

Fundación Repsol 

Grupo RBA

Obra Social “la Caixa”

Fundació Banc Sabadell

Fundació Agbar

MECENES

LA FUNDACIÓ HA REBUT LA COL·LABORACIÓ  

I SUPORT EN PROGRAMES

Applus 
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03.6 ///EMPRESES I ENTITATS 
COL·LABORADORES

Càtedra Pasqual Maragall      

El Periódico de Catalunya

eldiario.es

Representació del Parlament  
Europeu a Barcelona

Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona

Associació d’Amics de la UAB

Ateneu Barcelonès

Indra

Iber-geo

Benecé produccions

AC Hotels
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PROGRAMA D’ACOLLIMENT  
D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 

LA FUNDACIÓ FORMA PART DE: 

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Autònoma  
de Barcelona

Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals

Universitat de Barcelona

Universitat Ramon Llull - 
Blanquerna

Consell Català del Moviment 
Europeu (CCMEUR)

Barcelona Global
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XARXA D’ENTITATS  
EUROPEISTES DE CATALUNYA

Fundació Catalunya Europa 
(FCE) 

   

Horitzó Europa (HE)
 
  

Associació de Periodistes 
Europeus de Catalunya 

(APEC)

  

 

Joventut Europea Federalista 
de Catalunya 

Associació de Diplomats 
Cursos per la Unió Europea 

(ADICEC) 

Associació Endavant Europa 
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04
En aquest 2014 la Fundació Catalunya Europa ha seguit consolidant els programes i 
activitats en els quals treballa des de la seva creació el 2007, amb la capacitat d’adaptar-los 
als nous contextos i alhora ha creat noves col·laboracions i activitats en un any d’extens 
debat europeu en motiu de les eleccions al Parlament Europeu, com és el cas de la creació 
d’un blog de seguiment de les eleccions europees amb una mirada en clau catalana. Així 
mateix, aquest 2014 ha suposat un gran avanç del programa Llegat Pasqual Maragall, el 
qual es presentava l’any passat, assolint així els primers resultats visibles i consolidant 
d’aquesta manera un equip i programa.  A continuació trobareu en detall l’activitat 
realitzada per la Fundació durant el 2014.

04.1. LLEGAT PASQUAL MARAGALL

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

Durant el 2014 el programa ha comptat amb la continuïtat del suport del Departament de 
Presidència del Govern de la Generalitat i la col·laboració de la Càtedra Pasqual Maragall. 
El programa compta amb un Consell Acadèmic Assessor format per: Dr. Germà Bel, Dr. 
Josep M. Bricall, Dr. Isidre Molas, Dr. Ferran Requejo, Dr. Borja de Riquer, Dr. Carles Sudrià, 
Dr. Josep M. Vallès, Dra. Eulàlia Vintró i la coordinació general de Fidel Bellmunt.

Entre les principals tasques dutes a terme el 2014, se’n destaquen:
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PROGRAMES  
I ACTIVITATS

 Recerca Pasqual Maragall 
En aquest 2014 s’han posat en marxa quatre treballs de recerca, amb el seguiment d’una 
subcomissió del Consell Acadèmic Assessor formada per en Dr. Germà Bel, Dr. Isidre 
Molas i Dr. Ferran Requejo. 

a) L’impacte del municipalisme de Pasqual Maragall en la governança de Catalunya, 
projecte guanyador de la Convocatòria de Recerca Pasqual Maragall (CREPM), resolta 
per un jurat format per tres membres del Consell Acadèmic Assessor a favor de 
Marc Pradel (Doctor en Sociologia de la UB). L’entrega del treball final es preveu al 
setembre del 2015, incloent 3 entregues periòdiques en el decurs de l’any.

b) La gestió estratègica de Pasqual Maragall. Recursos formals i informals. La gestió 
internacional de la ciutat [títol provisional descriptiu]. Recerca acotada a partir 
de la proposta presentada en el marc de la CREPM i que el jurat ha valorat amb 
alta puntuació. La recerca la duran a terme el Doctor Xavier Ballart i el Dr. Andrea 
Noferini, Professors de Ciències Polítiques de la UAB i UPF. Es preveu finalitzar-la 
el primer trimestre de 2015.

c) Pasqual Maragall i la projecció internacional de Barcelona: la construcció d’un nou 
model de diplomàcia de ciutats. Recerca acotada a partir de la proposta presentada en 
el marc de la CREPM i que el jurat ha valorat amb alta puntuació. La recerca la durà 
a terme Albert Aixalà, Doctorand en Relacions Internacionals i Integració Europea. 
Es preveu finalitzar-la el primer trimestre de 2015.

 
d) Anàlisi de les principals influències en la formació com a economista i del pensament 

de Pasqual Maragall [títol provisional descriptiu]. Treball de recerca per encàrrec a 
l’investigador principal del programa Llegat Pasqual Maragall, Eloi Serrano, Doctor en 
Història Econòmica i la col·laboració de Javier Sanjulián, , també Doctor en Història 
Econòmica. Es preveu finalitzar-la el primer trimestre de 2015.

 Obra biogràfica
S’ha definit l’estructura de l’obra biogràfica amb el seguiment d’una subcomissió del 
Consell Acadèmic Assessor formada pels Doctors Borja de Riquer i Josep Maria Vallès. 
Durant el 2014 s’ha treballat en la catalogació de la documentació que es disposa i 
ha permès definir cinc grans eixos que destaquen del pensament i acció de Pasqual 
Maragall: Ciutats; Concepció territorial i nacional; Model sòcio-econòmic; Acció política; 
Jocs Olímpics. Es preveu el 2015 poder començar a treballar en un primer volum.
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 Testimonis

Recopilació del testimoni de 
persones, en format entrevista, 
que han compartit diferents 
etapes de la trajectòria de 
Pasqual Maragall. Actualment 
es compta amb un total de dotze 
entrevistes fetes i quatre d'elles 
ja estan disponibles a través del 
web de la Fundació. Cada mes es 
preveu publicar una entrevista 
nova.

 Conferència Pasqual Maragall

Conferència Anual celebrada el 19 de novembre a l’Auditori de RBA amb un doble 
objectiu: presentar públicament les novetats realitzades en el marc del programa Llegat 
Pasqual Maragall i oferir un espai de reflexió sobre un tema relacionat amb el llegat 
de Pasqual Maragall, de la mà d’un conferenciant expert en el tema i amb vinculació 
amb Pasqual Maragall. En aquesta ocasió, la conferència ha girat entorn a la idea de 
“L’Europa de les ciutats” de la mà de l’exalcalde de Roma, Francesco Rutelli.
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04.2. PUBLICACIONS, ESTUDIS I INFORMES

04.2.1. BONES PRÀCTIQUES

La Fundació segueix treballant en la col·lecció de bones pràctiques europees que que 
impulsa des dels seus inicis. En aquest 2014 s’han dut a terme dos estudis que amplien 
la col·lecció fins a nou volums. 
 

 Bones pràctiques en finançament de cinema europeu: Tax Shelter i Soficas
Presentació de l’estudi Tax Shelter: 11 anys d’incentius fiscals canalitzats cap a la indús-
tria audiovisual belga, que correspon a la primera part de l’estudi de bones pràctiques 
sobre finançament de cinema europeu que impulsa la Fundació Catalunya Europa junt 
amb la productora Mallerich Films. L’acte de presentació es va fer el 30 de setembre al 
Cercle de Cultura amb la seva autora, Alba Mondéjar i la ponència del productor belga 
Patrick Quinet. Va comptar amb la presència d’experts del sector, periodistes i diputats 
del Parlament de Catalunya. 

 Bones pràctiques en partits europeus
La bona pràctica Un President per a Europa? L’elecció de candidats a la presidència de 
la Comissió per part dels partits polítics europeus com a resposta a la crisi democràtica 
europea elaborat per l’investigador associat de la Fundació Catalunya Europa, Albert 
Aixalà, analitza l’impacte de les passades eleccions europees sobre els partits i el sistema 
polític europeu. L’estudi aborda en quina mesura, l’elecció d’un candidat a la presidèn-
cia de la comissió ha suposat una politització del sistema polític europeu ja sigui pel 
propi procés d’elecció del candidat com per la campanya electoral que va precedir les 
eleccions. L’estudi s’ha traduït al castellà i a l’anglès, i es preveu fer la presentació el 
primer trimestre del 2015 en dos actes, un a Barcelona i un altre a Brussel•les amb la 
presència d’eurodiputats.
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04.2.2. INFORMES DEL CONSELL ASSESSOR

Des del 2012 la Fundació va iniciar aquesta línia de publicacions amb l’objectiu de descriure 
i analitzar l’estat de la qüestió, aprofundint en un tema concret i aportant propostes d’acció 
per a l’administració pública. Aquests estudis són redactats per una persona experta en la 
matèria i van dirigits al públic interessat en la temàtica en qüestió entre societat civil, decisors 
polítics públics i creadors d’opinió. En aquest 2014 s’han desenvolupat els següents informes: 
 
La indústria agroalimentària catalana: una perspectiva empresarial 
Autor:  Dr. Agustí Segarra
Ponent del Consell Assessor:  Dr. Antón Costas
 

Informe de prospectiva sobre les tendències tradicionals i emergents del sector agroalimentari 
(des de la producció, a la distribució, exportació, comercialització, restauració i el consum) 
de Catalunya en un termini de 20 anys, per identificar els punts a desenvolupar i més 
necessitats d’inversió i innovació. Els principals punts forts de l’informe es van presentar en 
el marc de la Fira Alimentària de Barcelona el 2 d’abril davant de representants del sector 
i mitjans catalans. L’informe s’ha realitzat amb la col•laboració de Damm i s’ha traduït 
al castellà. Es preveu fer la presentació pública a l’inici del 2015 al Cercle d’Economia. 
 
Cicle de Cultura Europea
Autor: Dr. Miquel Berga
Ponent del Consell Assessor: Dr. Joan Manuel del Pozo
 
 
L’objectiu d’aquest cicle és analitzar el paper de la literatura en la construcció de la idea 
d’Europa, en que cinc prestigiosos intel·lectuals i escriptors catalans exploren en la literatura 
de tradició europea els seus referents en la construcció d’un imaginari europeu comú. 
L’obertura i la clausura la farien dues veus Miquel Berga serà qui coordinaria l’elaboració 
de la publicació resultant del Cicle. Es preveu que es dugui a terme entre finals del 2015 
i principis del 2016. 
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4.2.3. ALTRES PUBLICACIONS
 
 
Cicle Horitzó 2020: el projecte del catalanisme polític en l’horitzó de l’Europa del 2020

La publicació, editada per la Fundació Catalunya Europa, recull divuit reflexions de 
diverses personalitats del món polític, econòmic, social i cultural català sobre la renovació 
i la redefinició del catalanisme polític en el marc del context actual i l’horitzó de l’Europa 
del 2020 presentades durant el Cicle Horitzó 2020 celebrat a finals del 2013 i organitzat 
per la Fundació Catalunya Europa i el Centre d’Estudis Jordi Pujol. La publicació es va 
presentar el 5 de desembre a l’Ateneu Barcelonès davant de premsa amb el Dr. Antoni 
Castells com a impulsor de la iniciativa, Joaquim Colominas, moderador del cicle, i una 
representació dels ponents.

El Projecte del catalanisme polític 
en l’Horitzó de l’Europa del 2020
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04.3. CONFERÈNCIES I COL·LOQUIS
OBJECTIUS:
Fomentar la reflexió, el debat i l’intercanvi d’opinions entre diferents actors i veus 
rellevants a nivell europeu i català (polítics, empresaris, acadèmics i intel·lectuals) sobre 
la realitat europea.

04.3.1. CONFERÈNCIES PENSEM EUROPA

Aquest 2014 s’han realitzat tres conferències dins del marc “Pensem Europa” amb 
l’objectiu de debatre i apropar al ciutadà temes d’actualitat europea.

05/03/2014
“Eleccions Europees: El model social europeu en discussió” amb el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Oficina del Parlament Europeu de Barcelona  
i Consell Català del Moviment Europeu
- Dr. Antoni Castells, economista, catedràtic d’Hisenda Pública de la UB  

i president del Consell Assessor de la FCE
- Andreu Missé, director de la revista Alternativas Económicas
- Jorge Blázquez Lidoy, membre d’Economistes davant la crisi
  Moderador: Joan Colom, economista i president del Consell Català  

del Moviment Europeu

11/03/2014
El rol de la Unió Europea com a actor global en la provisió  
de Seguretat Internacional
- Francisco de Borja Lasheras, Director adjunt ECFR a Madrid i investigador 

principal
- Vicente Palacio, Director adjunt de Fundación Alternativas i del seu Observatori 

de Política Exterior
- Giovanni Grevi, Director de FRIDE

04/04/2014
Jornada Eurocat: És viable una moneda alternativa a l’euro?
amb PIMEC i Projecte Eurocat
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4.3.2. SOPAR – COL·LOQUI 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 
implicacions 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.

13/02/2014 
Consistència i terminis de la recuperació econòmica, José Maria Gay de Liébana

20/03/2014 
Els fluxos econòmics Catalunya – Espanya, Ángel de la Fuente

21/05/2014 
Aspectes econòmics del debat Catalunya-Espanya, Germà Bel

05/06/2014 
Quo Vadis, Europa? Anàlisi del resultat electoral, Gabriel Colomé

El rol de la Unió Europea com a actor global en la provisió de Seguretat Internacional
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4.3.3. SEMINARIS
Un President per a Europa?. Els partits polítics europeus i l’elecció d’un candidat  
comú a la presidència de la Comissió Europea

Seminari organitzat per la Fundació Catalunya Europa amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte que poden tenir les 
eleccions europees de 2014 en la politització i democratització del sistema polític de la 
UE. El seminari ha comptat amb l’assistència de més d’una vintena d’experts en temes 
europeus relacionats tant amb la investigació acadèmica en universitats i centres de 
recerca, com amb institucions europeistes i mitjans de comunicació.

Seminari Un President per a Europa? Els partits polítics europeus i l'elecció d'un candidat comú a la presidència  
de la comissió europea.
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4.3.4. 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 en un ambient distès:

18/07/2014
L’Acord Transatlàntic de Lliure Comerç entre els EUA i la UE, (TTIP) 
amb el professor Joaquim Roy i l’eurodiputat Ernest Maragall  
Llegir la relatoria

17/10/2014
Una aproximació al Dret comunitari: Tractats i competències amb la 
professora Dra. Montserrat Pi

Club Europa L'Acord Transatlàntic de Lliure Comerç entre els EUA i la UA (TTIP)
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PREMIS I BEQUES 

05
3a EDICIÓ DEL PREMI 2014 CATALUNYA 
EUROPA SEGLE XXI

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. Aquest 
programa rep el suport de la Fundació Banc Sabadell.

La segona edició del premi es va resoldre el desembre de 2013 a favor de Florian Lang 
amb la recerca Europe and the Petersberg tasks i l’acte públic de presentació es va fer l’11 
de març del 2014 a l’Aula Europa.

Acte d'entrega de la segona edició del Premi "Catalunya Europa Segle XXI" 
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PREMIS I BEQUES 

3a EDICIÓ  
BECA “COMUNIQUEM EUROPA” 2014

Beca que rep el suport de l’Obra Social “La Caixa” per col·laborar amb els estudiants de 
postgrau de l’àmbit de la comunicació i ciències socials, per tal de desenvolupar Pràctiques 
Professionals a la Fundació 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. 

Sílvia Bosch Queralt va ser la guanyadora de la segona edició de la beca, estudiant del 
Màster de Relacions Internacionals per l’IBEI i va realitzar tasques de comunicació fins el 
juny del 2014. Rocío Petruzzi ha estat la seleccionada per aquesta tercera edició i realitzarà 
la seva estada a la Fundació d’octubre del 2014 al maig del 2015.



MEMÒRIA ///2014 | 35 || 34 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

CIUTATS  
I TERRITORIS06

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

PROJECTE BCN ‘42
La Fundació ha posat en marxa el projecte BCN’42 amb l’objectiu de provocar una 
reflexió sobre el paper de ciutats globals com Barcelona en el segle XXI, en diferents 
dimensions com l’ambiental, econòmica, política i social.

Aquest projecte ha estat presentat a grans entitats que persegueixen alguns d’aquests 
objectius per tal de buscar partners i patrocinadors. Es preveu desenvolupar-lo durant 
el 2015.

Tancament del conveni per a la Càtedra Conjunta Barcelona - Fundació Getulio Vargas i 
del programa d’activitats i recerca pel 2015, en el marc del conveni de col.laboració signat 
anys abans amb aquesta entitat.

Desenvolupament del projecte guanyador per l’elaboració d’un Estudi de Viabilitat Econòmic 
Financer del Projecte de Sanejament, Urbanització i Drenatge de la Vila do Abraão (Ilha 
Grande, municipi Angra Dos Reis, estat Rio de Janeiro, Brasil). La Fundació Catalunya 
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CIUTATS  
I TERRITORIS

Europa es va presentar a la Licitació del Governo Federal do Brasil i Banc Interamericà 
de Desenvolupament, amb la direcció coordinació de Ibergeo Consulting SL, amb qui 
participa al programa Barcelona Brasil Group.

Presentació i concurs a altres projectes a Brasil amb la mateixa consultora. Alguns d’ells 
havent assolit un lloc a la llista curta i altres amb possibilitats de ser escollits com guanyadors. 

 

Conveni signat amb el Centro EuroAfrica a Barcelona.

Jornada “Fer negocis en àrees urbanes d’Àfrica”. Missió inversa amb representants públics 
de tres ciutats africanes: autoritats locals i empresaris catalans.
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ALTRES ACTIVITATS I 
COL·LABORACIONS07

 

 III Convenció anual

Acte celebrat el 12 de desembre a la Torre de Collserola, espai cedit per la Fundació 
Abertis. L’objectiu de la Convenció és el de crear un espai de debat i networking entre 
els diferents entorns de la Fundació, des del patronat, socis, consell assessor, amics, 
acadèmics, etc. Enguany la convenció portava per títol: “L’última oportunitat? Reptes 
i oportunitats de la Comissió Juncker” amb la participació de Raül Romeva, Miguel 
Otero i Griselda Pastor, moderats per l’eurodiputat Ernest Maragall. Prèviament el 
Director i President del Consell Assessor de la Fundació han presentat l’acte i breument 
el resum anual de la Fundació.
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ALTRES ACTIVITATS I 
COL·LABORACIONS

 

 Activitat de la delegació FCE a l’Empordà i Girona

09/01/2014
El sistema ferroviari i els seus efectes a l’economia empordanesa, amb Joan 
Armangué

30/01/2014
Conveni signat amb Opencat

30/01/2014
El sector de la logística dins l’espai català transfronterer: competència o 
complementarietat?

21/02/2014
Sopar-Col·loqui El parc nacional marí de l’Empordà: ecologia i economia, amb 
Jordi Sargatal

08/03/2014
Jornada sobre el món agrari empordanès a Torroella de Montgrí

14 i 15/03/2014
Col·laboració en la presentació a Palafrugell i Figueres del llibre de Joan Manuel 
del Pozo Educacionari

05/04/2014
Col·laboració en l’acte de presentació de la revista La maleta de Portbou

24/09/2014
 Infraestructures, relacions transfrontereres i desenvolupament en les ciutats 
mitjanes: Figueres i l’Alta Velocitat dins l’espai català transfronterer a càrrec de 
Javi Martín

09/10/2014
Sopar-Col·loqui Marca Empordà, amb Josep Capellà, Pau Canaleta i José Antonio 
Donaire

20/11/2014
Capitalitat i territori: entorn a la dissociació empordanesa, amb Albert Testart
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 Acolliment d’estudiants en pràctiques
Aquest 2014 la Fundació Catalunya Europa ha rebut la col·laboració d’estudiants en 
pràctiques de diferents universitats:

• Alina Gadalean, Màster d’Integració Europea de la UAB. Estada de febrer 
a juny de 2014 per a col·laborar en el projecte del blog per a les eleccions 
europees “Catalunya Europa”. 

• Rocío Petruzzi, Màster de Relacions Internacionals de la UAB. Estada de 
febrer a juny de 2014 per a col·laborar en el projecte del blog per a les 
eleccions europees “Catalunya Europa”. 

• Francesc Quintana, Màster en Comunicació política i social, Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull). Estada de novembre 2013 fins juny 2014 realitzant 
la recerca Think Tanks, comunicació i impacte. Creació del sistema de 
seguiment i avaluació de la capacitat d’influència d’un Think Tank, en la qual 
ha fet el seguiment de l’activitat i comunicació de la Fundació Catalunya 
Europa per valorar la seva capacitat d’influència. 

• Chelsea Temple, estudiant d’últim curs de Ciències Econòmiques de Rhodes 
College, Memphis. Estada de juny i juliol 2014 per a realitzar el working paper 
Unemployment and Job Creation in the USA and EU: Comparing the Effects of 
the 2008 Global Financial Crisis. 

• Èric Font, estudiant d’últim curs de Ciències Polítiques de la UPF. Estada de 
juliol a l’octubre de 2014 per a col·laborar en la continuïtat del blog Catalunya 
Europa 2014 per fer seguiment de l’actualitat del debat al Parlament Europeu, 
en concret la seva estada s’ha centrat en fer seguiment i anàlisi del TTIP. 

• 

 

 Blog “Catalunya Europa 2014” (veure apartat 8)

 

 Blog a eldiario.es “Catalunya Europa” (veure apartat 8)

 

 Producció d’una newsletter trimestral (veure apartat 8)
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COMUNICACIÓ 
I DIVULGACIÓ08

A. INTRODUCCIÓ 

La funció comunicativa d’una entitat com la Fundació Catalunya Europa, que pretén 
esdevenir un vincle clar entre Europa i la ciutadania catalana, és fonamental. Són 
moltes les activitats i els materials que s’han treballat durant aquest 2014, una 
feina feta de gran valor que mereix ser difosa mitjançant tots els instruments de 
comunicació disponibles per tal de fer-la arribar al màxim públic possible. A aquesta 
difusió del treball intern s’hi afegeix també una divulgació de caràcter més genèric dels 
processos i esdeveniments que es viuen a Europa i que moltes vegades el públic català 
desconeix. 

En aquest context, i més concretament, la Fundació Catalunya Europa persegueix els 
següents objectius: 

 Fer difusió de la Fundació com a organització, posant l’èmfasi en les activitats que 
s’organitzen i en el seu dinamisme. 
 Donar a conèixer el projecte i propòsit de la Fundació.
 Facilitar i difondre l’accés als estudis i debats desenvolupats des de la Fundació per 
tal d’expandir el públic potencial i permetre una reflexió més aprofundida en els 
temes tractats des de la Fundació.
 Difondre informació i estudis relacionats amb la Unió Europea per augmentar el 
coneixement sobre aquesta entre la ciutadania catalana.
 Publicar posicionaments públics de la Fundació en la premsa catalana referents a 
l’activitat que aquesta desenvolupa.
 Sensibilitzar la ciutadania catalana per incentivar la seva atenció a temes d’actualitat 
i política europea i oferir claus interpretatives per comprendre i entendre la realitat 
europea.
 Facilitar informació intel·ligible i de fàcil accés a través de la pàgina web gestionada 
per la Fundació i altres pàgines web i blogs amb els quals la Fundació col·labora. 

B. VALORACIÓ DE L’ANY 2014

Aquest 2014 ha estat un any molt actiu. Les eleccions europees del mes de maig 
van aconseguir que Europa tornés a ser notícia destacada en molts mitjans catalans. 
A aquest fet, s’hi sumen la presentació de l’informe agroalimentari per part de la 
Fundació, així com la conferència sobre els Tax Shelter i l’acte anual del programa 
Llegat Pasqual Maragall, entre molts d’altres. Tot plegat ha ajudat que la Fundació 
Catalunya Europa hagi aconseguit mantenir un bon nivell de presència pública, 
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COMUNICACIÓ 
I DIVULGACIÓ

manifestat a través de les següents aparicions (veure detall al sub-apartat C):  

 2 editorials
 2 participacions en debats televisius
 10 articles de premsa

Pel que fa a la comunicació pròpia de la Fundació, encara ha estat més extensa. Més 
enllà de la difusió a través dels comptes de Twitter, Facebook i LinkedIn que detallarem 
més endavant, cal destacar dues noves iniciatives. Per una banda, la creació d’un blog 
especial dedicat a les eleccions europees que es mantindrà durant tot el mandat de 
l’actual Parlament Europeu i, per l’altra, el llançament dels testimonis audiovisuals 
sobre Pasqual Maragall, en el marc del programa Llegat Pasqual Maragall de la 
Fundació; uns testimonis vitals sobre la trajectòria personal i política de Pasqual 
Maragall que han tingut una molt bona acollida per part del públic. 

En termes generals, les accions desenvolupades des de la Fundació han permès que 
els índexs de seguiment de la mateixa hagin augmentat respecte l’any passat. Com 
es detalla a continuació, el nombre de seguidors on-line han augmentat en totes les 
plataformes en què la Fundació està present. 
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MIÉRCOLES
8 5 DE MARZO DEL 2014

ra aquellos que desean 
una UE cada vez más fe-
deral y menos intergu-
bernamental, la política 
exterior es uno de los re-
tos más ambiciosos. Ya 
se intentó en 1949, des-
pués de la segunda gue-
rra mundial, cuando se 
presentó el plan Pleven, 
que dibujaba las líneas 
estratégicas para crear 
un ejército europeo ba-
jo un mando común. En 
ese momento, los seis 
países que conformaban 
la Unión terminaron fir-
mando el tratado consti-
tutivo de la Comunidad 
Europea de Defensa. Se 
trataba de un proyecto ambicioso 
que requería ceder soberanía en un 
aspecto tan importante para los es-
tados como es la seguridad y defen-
sa. Este proyecto fracasó, y los euro-
peos nunca más hemos podido po-
nernos de acuerdo en esta cuestión.
 Hoy tenemos el Tratado de la 
Unión Europea, vigente y con un 
montón de artículos donde se fijan 
las claves para desarrollar una polí-
tica de defensa común de la Unión. 
Son el Consejo y la Comisión quie-
nes tienen el deber de impulsarla. 
En concreto, el título quinto del tra-
tado le dedica 25 artículos, y cinco 
de ellos fijan explícitamente las di-
rectrices para la política común de 
seguridad y defensa. Además, tanto 
el Tratado de la Unión Europea co-
mo el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea están llenos de 
referencias a esta cuestión.
 De momento, sin embargo, este 

La integración europea y la seguridad
Una efectiva política de defensa común permitiría a la UE dedicar más recursos al bienestar de los ciudadanos

L
os efectos devastadores de 
la guerra han estado muy 
presentes en los últimos 
tiempos, y en algunos ca-
sos en realidades muy cer-

canas a nuestra zona de confort eu-
ropeo. Los casos de Siria, Libia y Ma-
li son buenos ejemplos de este 
hecho, y aún más la actual crisis de 
Ucrania. La información que nos lle-
ga hoy es más cruenta que nunca. La 
ciudadanía de la Unión Europea vi-
ve esta situación con dolor e impo-
tencia. Buena parte de estas sensa-
ciones se explican porque la UE no 
responde como debería a retos glo-
bales como el de la seguridad inter-
nacional.

Como diCe Xavier Ferrer en 
su libro Vivir seguros en Europa. Necesi-
tamos un ejército común, el incremen-
to de la capacidad de defensa no de-
be estar directamente orientado a 
tener más capacidad para hacer la 
guerra sino a ser más influyentes, 
y de esta manera tener fuerza pa-
ra generar escenarios de desarme y 
poder aplicar los valores de la UE: el 
multilateralismo, la solución pací-
fica de los conflictos y la paz.
 Seguramente, una política de se-
guridad y defensa común, a pesar 
de su complejidad, podría jugar hoy 
un papel similar al que jugó el euro 
en su día, como desatascador en el 
proceso de integración europea. Pa-

impulso normativo no se ha hecho 
tangible ni visible entre los ciuda-
danos, que percibimos que los esta-
dos miembros continúan priorizan-
do las actuaciones unilaterales en 
lugar de lo que firmaron en el mo-
mento de aprobar el tratado. La am-
bigüedad de la posición alemana en 
la gestión del conflicto en Ucrania 
es un buen ejemplo. Es cierto que 
política y jurídicamente se ha avan-
zado bastante en el proceso de la in-
tegración, pero muchos pensamos 
que necesitamos más unidad, me-
nos duplicidades de gasto público y 
más ambición federalizante.
 El estudio premiado en el marco 
del Premi Catalunya Europa Siglo 
XXI, otorgado por la Fundació Cata-
lunya Europa, trata esta cuestión. 
Europe and the Petersberg Task: Na-
tion State Behavior through the prisma 
of Strategic Culture, de Florian Lang, 
muestra empíricamente –a partir 

MAX

Vives-Fierro

El papel de la Unión

de la actuación de Francia, Alema-
nia y el Reino Unido en las crisis de 
Libia y Mali– que los últimos mo-
vimientos militares de los estados 
miembros de la UE están muy le-
jos de cumplir con lo previsto en 
el tratado.
 Este hecho se agrava por los in-
gentes gastos que la defensa y la 
seguridad suponen para los esta-
dos miembros de la UE, en detri-
mento de inversiones en otras po-
líticas que mejorarían, sin duda, 
el nivel de bienestar de muchos de 
sus ciudadanos. Solo hay que re-
cordar que algunos países euro-
peos se dedican a vender armas a 
diestro y siniestro, incluso a países 
de la Unión que tienen las cuentas 
en rojo y que están asfixiados por 
la deuda. El caso de Grecia es bien 
conocido y ha sido denunciado en 
la propia sede del Parlamento Eu-
ropeo.

¿Cuándo cambiarán es-
tas políticas y actitudes? ¿Por qué 
no se aprovecharán las elecciones 
al Parlamento Europeo para deba-
tir estas cuestiones? Seguramen-
te porque hay demasiados intere-
ses creados e inercias muy difíciles 
de revertir. Desafortunadamen-
te, hay poco espacio político pa-
ra las reformas aunque algunos 
partidos lo prometen en sus pro-
gramas. Sin embargo, no debemos 
dejar de reivindicar la necesidad 
de transitar del discurso norma-
tivo a la coherencia en la acción si 
queremos que Europa siga jugan-
do un papel decisivo como actor 
global. H
Director de la Fundació Catalunya Europa.

FRANCINA CORTÉS

¿Q
ué costum-
bres rituales 
tienen los ar-
tistas en rela-
ción con su 

trabajo? Olga Pereda nos lo hace sa-
ber comentando algunos de los ca-
sos que recoge un libro, Rituales coti-
dianos. Cómo trabajan los artistas. No 
lo conozco y por tanto ignoro qué 
proporción de escritores –si los dis-
tinguimos de los artistas– trabajan 
de una manera más o menos con-
vencional.
 Con esto quiero decir que si son 
muchos los casos curiosos que reco-
ge, imagino que los escritores y ar-
tistas que trabajan en horarios nor-
males también deben ser muchos, 
y probablemente más. En cualquier 
caso, el mito de los artistas laboral-
mente excéntricos está justificado.
 Hay trabajadores matinales. Hay 
partidarios de la nocturnidad, co-
mo Picasso, que todo lo hacía tar-
de: trasnochar y levantarse. A las 
cinco y media de la mañana, He-
mingway ya estaba escribiendo, y 
la razón se entiende muy bien: a esa 

hora no le molestaba nadie. Sar-
tre no dormía, y eso no le fue nada 
bien. Miró y Fellini también fueron 
muy madrugadores.
 No me compararé con estos 
grandes personajes, pero yo soy 
de los nocturnos, digamos, relati-
vos. Voy a dormir a las dos de la ma-
drugada y me levanto a las nueve y 
media. Aunque mi nocturnidad es 
más modesta que la de algunos fa-
mosos, supongo que me sirve, co-
mo a ellos, para tener un pequeño 
tiempo de libertad, sin teléfonos, 
sin citas. Hacer el artículo. Escu-
char una canción. Digamos tiem-
po abierto, no presionante.
 Me voy a dormir inmerso en si-
lencio y oscuridad, y entonces su-
cede algo que me parece increíble: 
cuando me levanto, sobre todo si 
tengo que salir a la calle, el mun-
do es para mí una explosión. La vi-
da de los ruidos, los colores, de es-
ta creación humana que es una ca-
lle. Para mí es un premio, el premio 
del despertador del noctámbulo. 
De la misma manera que, trabajan-
do de noche –ahora mismo, escri-
biendo–, el silencio es el premio de 
un tiempo que me acompaña, co-
mo un amigo paciente. H

Pequeño observatorio

Escribir por la noche 
tiene la ventaja de que 
se trata de un momento 
abierto, no presionante

el tiempo de 
un discreto 
noctámbulo

JOSEP MARIA

Espinàs

Dos miradas

estallido Adrià

mía serán los pilares de una aven-
tura que completará la historia de 
El Bulli y nos proyectará hacia un 
futuro inédito en el mundo de la 
creatividad.
 Es significativo (y emotivo) que 
El Bulli 1846 haga honor al año de 
nacimiento de Escoffier, y que ha-
ga también referencia al número 
del último plato, la revisión del 
melocotón Melba, servido en el 
restaurante. Reconocimiento de 
la tradición, presencia de la me-
moria íntima y perseverancia en 
una idea que cambiará la imagen 
de Cala Montjoi sin dañar el paisa-
je y con la voluntad de ofrecer un 
espacio único en el mundo. Ferran 
Adrià, de hecho, se vuelve rapsoda 
y recita a Ausiàs March: «Bullirà el 
mar com la cassola en forn». Apenas 
comienza el estallido.  H

U
na de las frases favoritas de 
Ferran Adrià nos advierte 
de que él y su equipo no 
son unos marcianos. «Soy 

un cocinero, somos gente normal». Y 
tiene razón. Lo que pasa es que esta 
normalidad se ha paseado y se pasea 
por unos caminos de una absoluta 
fiebre creativa que lo ha empujado a 
ir siempre más allá, por delante de lo 
que era previsible o de lo que los de-
más siquiera podían llegar a imagi-
nar. Su último invento, este El Bulli 
Foundation, pareció extraño en el 
momento en que se empezó a hablar 
de él, y poco a poco lo hemos ido en-
tendiendo en su magnificencia, su 
amplitud, su potencia. Ayer, por 
ejemplo, en la presentación en el fo-
ro Primera Plan@, dejó claro que el 
museo, el laboratorio, la investiga-
ción y el estudio sobre la gastrono-

JOSEP MARIA Fonalleras

encabezados por prestigiosos gi-
necólogos y psiquiatras, han re-
clamado a Rajoy que anteponga 
la inteligencia a la ideología. Han 
arremetido contra la ley afirman-
do que «vulnera los derechos de las 
mujeres, daña su salud y convier-
te erróneamente el aborto en pro-
blema psiquiátrico». Médicos con-
tra las leyes dictadas por la Iglesia. 
La ciencia frente a los púlpitos. Si 
la contrarreforma del aborto nos 
retrotrae al franquismo, el debate 
filosófico nos escupe al medievo. 
Rajoy debería recordar que desde 
la apertura del canal de Panamá la 
navegación mercante ya no se ex-
pone a los vientos, ni oleajes ni ice-
bergs del cabo de Hornos. Para eso 
sirve la ciencia, para que su niña se 
libre del oscurantismo, la vergüen-
za y las hemorragias. H

L
a semana pasada cumplió 
años. Justo cuando su pa-
dre literario nos dijo que ya 
habíamos atravesado con 

éxito el cabo de Hornos, la niña de 
Rajoy celebró su aniversario. Ya tie-
ne seis años. Muchas cosas han 
cambiado desde su nacimiento... Y 
más que quieren cambiarlas. A esa 
niña, el presidente le prometió 
una vivienda y unos padres con tra-
bajo pero, ya se sabe, en las peligro-
sas aguas del cabo los naufragios 
están a la orden del día. Aún es más 
lacerante  recordar la promesa de 
convertirla en un heraldo de la li-
bertad. Eso fue antes de que la tor-
menta perfecta de Gallardón la 
amenazase.
 En una nueva tentativa para fre-
nar la contrarreforma del abor-
to, 2.000 profesionales sanitarios, 

La niña medieval
EMMA Riverola
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C. APARICIONS A PREMSA

5/03/14
El Periódico
Editorial Max Vives-Fierro
La integració europea i la seguretat
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2/04/14
Europa Press
Presentació de l'informe 
agroalimentari
Un informe sitúa a Catalunya como 
el primer clúster agroalimentario 
de Europa

3/04/14 
El Punt Avui
Presentació de l'informe 
agroalimentari
Un estudi situa Catalunya 
com el primer clúster 
agroalimentari d'Europa
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3/04/14
El Mundo
Presentació de l'informe 
agroalimentari
Cataluña, primer clúster del 
sector agroalimentario en 
Europa

3/04/14
Ara
Presentació de l'informe 
agroalimentari 
Una elit de 200 empreses 
per liderar la innovació 
alimentària
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18/05/14
TV Vilafranca del 
Penedès
Eleccions europees. 
Tertúlia amb Max 
Vives-Fierro

26/06/14
Revista i blog Àmbits, del 
COLPIS
Eleccions europees. Article 
d'opinió de Max Vives-
Fierro
Molt soroll per no res
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23-24/09/2014 
Via Europa, El Punt 
Avui
El procés català i 
Europa. Debat amb 
Max Vives-Fierro

espectáculos / cultura MARTES
48 7 DE OCTUBRE DEL 2014

T anto tiempo hablando de des-
gravaciones fiscales a la pro-
ducción cultural de riesgo y 

resulta que, sin saberlo muchos de 
nosotros, disponemos, dentro de la 
Unión Europea de un ejemplo exito-
so con 11 años de experiencia. Lo sa-
bemos, unos cuantos entre los que 
vivíamos en la inopia sobre este pun-
to, gracias a la Fundació Catalunya 
Europa que dirige Max Vives-Fierro 
y al productor, distribuidor y anima-
dor cultural Paco Poch, de excelen-
te y merecida reputación entre los 
profesionales. 
 Con la colaboración del Cercle de 

Ayudas 
fiscales 
al cine
       

XAVIER

Bru de Sala

deasi

                 

Cultura, el pasado miércoles tuvo lu-
gar una sesión informativa y de de-
bate sobre las ayudas fiscales al cine 
belga promovidas por este Estado. 
Cómo que la casuística es sofistica-
da, resumiremos algunos resulta-
dos: más de 700 millones de euros 
en 10 años canalizados hacia el cine 
desde un millar de empresas. Más de 
800 obras audiovisuales producidas 
con estas ayudas. El cine francófono 
ha resultado más beneficiado pero 
el flamenco ha multiplicado por tres 
el número de producciones. La pre-
sencia de filmes belgas en los merca-
dos y en festivales se ha incremen-

tado exponencialmente. Last but not 
least, los organismos europeos han 
dado y renovado el visto bueno.
 Ya no hay que atravesar el Atlán-
tico y aterrizar en Canadá o dar la 
vuelta al mundo hasta Australia pa-
ra recoger y adaptar sus experien-
cias en ayudas fiscales. Disponemos 
de un modelo de proximidad y de 
eficacia probada. El caso es, como 

en la ley de mecenazgo, que nos fal-
tan los instrumentos de Estado apro-
piados para adoptarlo. Con un Go-
bierno tan insensible a la cultura 
que mantiene el IVA cultural en un 
desorbitado y contraproducente ti-
po máximo, sería una quimera so-
ñar con medidas similares de ámbi-
to español. ¿Y en el catalán? Para po-
derlo reclamar con posibilidades de 
éxito tendrían que cambiar muchas 
cosas. O según cómo, solo una. Es lo 
que se comentaba con unanimidad 
a la salida. ¿Qué ganaríamos con pla-
nificar, mientras no se den las condi-
ciones para actuar? H

Bélgica tiene un 
modelo de éxito 
en las ayudas a la 
producción audiovisual

LANZAMIENTO SIMULTÁNEO EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

rada interior» que proponen en es-
te trabajo. Tras despedir el tour de 
Fácil en grandes espacios, Ruiz se 
instaló en Miami con su familia. 
«Quería cambiar de vida. Aprender 
otra cultura. Pero la razón principal 
es controlar nuestro salto al mer-
cado latino». La 
tortuga ha cruza-
do el charco. H

Mensajes positivos y de superación 
personal. Maldita Nerea no solo in-
siste en su fórmula tras tres años 
de ausencia sino que la refuerza. 
Mira dentro, el sencillo que bautiza 
el nuevo disco, remite a grupos tan  
happy como Viva la gente. «Dame 
tu presente, tu futuro incierto/ y que el 
mundo nos recuerde por soñar despier-
tos. Que navegues siempre hacia mar 
adentro, y si alguna vez te pierdes, solo... 
mira dentro», reza su contagioso es-
tribillo. El álbum sale hoy al merca-
do. Y, por primera vez, simultánea-
mente en España y Latinoamérica.
 «Esta vez no he intervenido en la 
selección del sencillo. Quería ver 
por qué canción apostaría la disco-

gráfica. Y me ha sorprendido, por-
que en la música pop no abundan 
las letras reflexivas –asegura el ti-
monel del conjunto–. Más bien lo 
contrario. Se apuesta por lo banal. 
Elegir Mira dentro es todo un ries-
go. Aunque este mensaje de bus-
car la luz y la felicidad en uno mis-
mo se da en todas las culturas, 
desde que el hombre es hombre».
 De momento, explica el músi-

esta letra y dejar descansar a Tato 
Latorre de su faceta de productor 
para que pueda ser lo que es: guita-
rrista. Krys nos abrió las puertas de 
su casa. En principio íbamos a ha-
cer dos piezas, pero la segunda no 
la acabé a tiempo. Me encanta lo que 
ha hecho con No pide tanto, idiota, 
dándole este sonido más añejo».
 La gira de Mira dentro recalará el 
13 de diciembre en el Sant Jordi Club. 
Este tipo de aforos más íntimos es el 
que buscan, «más acorde con la mi-

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

33 Intenso 8Jorge Ruiz, tras grabar un acústico en EL PERIÓDICO.

XAVIER GONZÀLEZ

Maldita Nerea se supera
La banda murciana publica ‘Mira dentro’, un disco luminoso grabado casi íntegramente 
en EEUU H La presentación en Barcelona será el 13 de diciembre en el Sant Jordi Club

co, no han podido comprobar, «tes-
tar bien», qué tal aceptación tiene 
la canción en los conciertos. «Pero 
cuando uno canta algo así sabe que 
va a remover a la gente seguro, tar-
de o temprano». Jorge Ruiz insiste 
en que «los temas reflexivos siempre 
van más despacio». Como las tortu-
gas, su logotipo y seña de identidad 
[El secreto de las tortugas sigue siendo 
su mayor hit]. «¡Exacto! –exclama,  
riendo–. Como las tortugas; a velo-
cidad de crucero...»

Crítica al proceso educativo

El «contrapunto» a este alegre álbum 
lo pone el tema Te merece la pena, una 
crítica a la sociedad actual y al pro-
ceso educativo, con estrofas del ti-
po: «Mi cultura dice que nunca escuche, 
que no comprenda, que solo luche contra 
molinos de miedo y tiempo, por eso antes 
de hacer o decir nada, miento..../ porque 
la culpa no es nunca mía...». «Creo que 
era importante en un proyecto que 
intenta ser tan luminoso poner es-
ta dosis de crítica, estas notas más 
oscuras, de rabia; de ira»,  explica el 
cantante, que también ejerce de lo-
gopeda y que trabaja con niños.
 «Me interesa mucho el mundo 
de la educación. Lo que nos ense-
ñan en los colegios son los patro-
nes de comportamiento que tene-
mos. Y detesto que la gente opte por 
sacudirse las culpas. Todo el mundo 
tiene parte de responsabilidad de lo 
que hace». Por cierto, Ruiz se atreve 
a rapear en esta letra. «Me gusta mu-
cho el mundo del rap, el fraseo, y me 
apetecía hacerlo. La pieza tiene una 
base muy americana. Y los músicos 
la grabaron sin saber qué iba a ir en-
cima, como se hace en el rap».
 El álbum ha estado grabado casi 
íntegramente en Estados Unidos, un 
sueño que acariciaban hacía tiem-
po. Incluye diez temas, con registros 
diversos. Y sorprende, por su «soni-
do más cool», la canción No pide tan-
to, idiota, producida por el prestigio-
so Sebastian Krys, ganador de cuatro 
Grammy y ocho Grammy Latinos. 
«Quería buscar otros colores para 

«En la música pop 
no abundan las 
letras reflexivas», 
afirma Jorge Ruiz, 
el cantante

Vea el acústico de ‘Mira 
dentro’ con el móvil o 
en e-periodico.es

Alicia Giménez 
Bartlett se   
alza con el 
Premio Pepe 
Carvalho 

ELENA HEVIA
BARCELONA

Está muy claro quién es el padre de 
la novela negra barcelonesa, Manuel 
Vázquez Montalbán. Pero puesto a 
establecer maternidades, muy pro-
bablemente ese honor le correspon-
da a Alicia Giménez Bartlett, una 
albaceteña –como la tropa de Mu-
chachada Nui, pero con otras coor-
denadas– que se radicó aquí muy jo-
ven para quedarse y amplificar la fa-
ma negro-criminal de la ciudad por 
el mundo. Ayer, el círculo se cerró 
cuando a la escritora le notificaron 
que el Premio Pepe Carvalho 2015 
era suyo «por haber renovado la no-
vela policiaca española aportando 
una perspectiva femenina y femi-
nista».  Bartlett recibirá el premio el 
próximo 5 de febrero en el marco de 
la próxima edición de BCNegra. 
 
FUERTE E INDEPENDIENTE / Petra Delica-
do es la comisaria de policía que pro-
tagoniza esa mirada singular a tra-
vés de las nueve novelas que hasta el 
momento componen la serie. Junto 
a ella, y como contrapunto a su ca-
rácter fuerte e independiente, se si-
túa el subinspector Fermín Garzón, 
en una faceta más llana y humorísti-
ca. Bartlett inició las aventuras de 
Delicado en los años 90,  cuando el 
género negro todavía no había reali-
zado la eclosión de años posteriores 
y sus aventuras conocieron una ver-
sión televisiva que protagonizó Ana 
Belén (mientras que Garzón fue San-
tiago Segura). Las novelas de la auto-
ra han cosechado una importante  
recepción en España, Francia y Ale-
mania pero ha sido en Italia donde, 
publicada por la selecta editorial Se-
llerio, sus cifras de venta se han mul-
tiplicado por tres. 
 En enero, poco antes de la conce-
sión del premio auspiciado por el 
Ayuntamiento de Barcelona, apare-
cerá un nuevo volumen de la serie 
Petra Delicado, nueve relatos bajo el 
título Crímenes que no olvidaré.  H 

NOVELA NEGRA
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El Periódico
Tax Shelters
Ayudas fiscales al cine
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19/11/14
Ajuntament de Barcelona
Conferència anual Llegat Pasqual Maragall
L’alcalde Trias elogia Pasqual Maragall per haver impulsat 
la transformació moderna de Barcelona i reivindicat a tot 
el món el paper de les ciutats
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20/11/14
La Vanguardia 
Conferència anual Llegat Pasqual 
Maragall
Trias i el llegat de Maragall
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23/11/14
El Punt Avui
Conferència anual Llegat Pasqual 
Maragall
Felicitat
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6/12/14
Ara
Cicle Horitzó 2020
De l’encaix autonòmic a l’aixopluc europeu
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6/12/14
El Punt Avui
Cicle Horitzó 2020 
Think tank plural del 
catalanisme
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D. LES EINES DE COMUNICACIÓ DE LA FCE
D1. WEB. 

La pàgina web és la plataforma de difusió principal de la Fundació, on es fan públiques 
totes les activitats i publicacions. A part, inclou també una agenda d’activitats 
relacionades amb la UE a Catalunya, les newsletters, les memòries, els reculls de premsa 
i un apartat específic pel programa Llegat Pasqual Maragall. 

En termes quantitatius, aquest 2014 hem aconseguit: 

 8.236 visites

 5.657 usuaris

 20.837 pàgines vistes

A part, s’ha detectat que:

 la majoria de visites es realitzen des d’ordinadors, i no des de dispositius mòbils. 
 un percentatge bastant elevant de les visites és castellanoparlant
 la majoria de visites són d’Espanya, seguida per Brasil, Bèlgica, Itàlia, França  
i els Estats Units. 

Foto d1
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D2. NEWSLETTER

La newsletter de la Fundació ha complert aquest 2014 quatre anys. Enviada amb 
una freqüència trimestral i/o quadrimestral, recull un resum de les últimes activitats 
destacades, un editorial, publicacions de membres del Consell Assessor de la Fundació 
i altres col·laboradors, la recomanació d’un llibre i l’agenda d’esdeveniments futurs. En 
l’actualitat, més de 1.800 persones reben la newsletter de manera habitual i el registre 
de subscripció és fàcilment accessible des de la pàgina web de la Fundació. 

Foto d2
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D3. BLOG DE LES ELECCIONS EUROPEES

El blog de les eleccions europees desenvolupat durant el 2014 va generar molt 
d’interès i va tenir cert ressò. El principal objectiu d’aquest nou espai era contribuir 
a la participació i al debat entre la ciutadania europea, i fomentar la reflexió sobre 
el futur de la Unió Europea. Els ciutadans tenien a la seva disposició informació, 
anàlisi i opinions rellevants sobre el procés electoral, l’agenda política, els principals 
debats i les propostes dels diferents candidats a les eleccions europees que s’elegien 
des de Catalunya, des d’una perspectiva analítica i garantint el pluralisme de visions i 
opinions. 

La iniciativa va anar de la mà d’una campanya de comunicació a les principals entitats 
d’interès, eurodiputats, acadèmics i analistes, mitjans, estudiants, etc. i va obtenir un 
gran nombre de visites (el dia dels comicis es va arribar a les 821 visites) i moviment a 
Twitter: 

 76 posts

 6.900 visites

 9 comentaris

 A Twitter: 
• 73 tuits
• 112 nous seguidors
• 110 retuits
• 38 preferits
• 39 mencions

Després de l’èxit obtingut amb la iniciativa s’ha donat continuïtat al blog a través d’un 
espai de seguiment de la nova legislatura del Parlament Europeu, amb un especial 
èmfasi als principals reptes d’aquesta legislatura 2014-19.

Foto d3
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D4. BLOG A ELDIARIO.ES

Des del maig del 2013, la Fundació Catalunya Europa disposa d’un blog al portal 
d’informació i notícies www.eldiario.es. Ser presents en un mitjà d’aquestes 
característiques permet a la Fundació arribar a nous públics, que alhora en fan difusió. 
És interessant observar com la majoria d’articles publicats han estat retuitejats més de 
cinc vegades. Aquest 2014:

 8 articles publicats

 66 retuits

Foto d4
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D5. XARXES SOCIALS

Les xarxes socials són un instrument de difusió molt important per a la Fundació 
Catalunya Europa. Els continguts es troben tots a la pàgina web de la Fundació o als 
blogs, però l’ús paral·lel de Twitter, Facebook i LinkedIn és clau per donar-los més 
sortida. 

D5.A.TWITTER

Twitter és la xarxa social més utilitzada per la Fundació. Dins de la mateixa s’hi troben 
moltes entitats vinculades directament amb Europa, i no hi cap altra xarxa que faciliti 
tant el diàleg amb totes elles. A part, des de sempre la resposta que n’ha obtingut la 
Fundació sempre ha estat superior a la d’altres plataformes com Facebook o LinkedIn. 
De mitjana, s’hi han publicat entre 1 i 3 tuits al dia, dividits en tres categories diferents: 
materials i activitats de la Fundació, articles d’interès sobre afers europeus i missatges 
oficials de les institucions europees. Els números d’aquest 2014 són els següents: 

 2.086 seguidors l’1 de gener del 2014 à 2.374 seguidors el 31 de desembre 
del mateix any. 288 nous seguidors 

 1.076 tuits (aproximadament)
 328 mencions (aproximadament)
 378 retuits (aproximadament)
 11,4% de resposta

https://twitter.com/catalunyaeuropa

Foto d5a
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D5.B.FACEBOOK

L’ús que la Fundació fa de Facebook és més puntual. S’utilitza, sobretot, per difondre 
material propi de la Fundació, així com articles recomanats. Aquest 2014: 

 581 seguidors l’1 de gener del 2014 à 600 seguidors el 31 de desembre del 
mateix any. 19 nous seguidors 

 362 publicacions

 659 interaccions amb les publicacions

https://www.facebook.com/fundaciocatalunyaeuropa

Foto d5b
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D5.C.LINKEDIN

A la plataforma LinkedIn la Fundació hi publica únicament continguts i missatges 
propis. Com que es tracta d’una eina per a professionals, la resposta obtinguda per part 
dels seguidors és inferior a la d’altres xarxes. Aquest 2014 (des d’octubre): 

 52 seguidors nous

 9 publicacions

 24 interaccions amb les publicacions

https://www.linkedin.com/company/fundaci-catalunya-europa

Foto d5c
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D5.D. VIMEO

Vimeo és utilitzat per emmagatzemar al núvol totes les aparicions audiovisuals de la 
Fundació, més que com a una eina de difusió com a tal. Cal destacar, que aquest 2014 
es va crear un nou compte pels testimonis del programa Llegat Pasqual Maragall, els 
quals han estat reproduïts un total de 269 vegades. 

https://vimeo.com/fundaciocatalunyaeuropa
http://vimeo.com/llegatpasqualmaragall

Foto d5d




