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Missatge del
president
Pasqual Maragall i Mira

A

quest any 2009 ha estat un any
particular i decisiu per a la Unió
Europea. Particular perquè la commemoració del 20è aniversari de
la Caiguda del Mur de Berlín ha donat peu
a la reflexió sobre l’Europa que esperàvem
aleshores, l’Europa que tenim i l’Europa que
volem aconseguir. Decisiu, perquè després
d’un temps d’un cert estancament, s’ha fet
un pas endavant amb la ratificació del Tractat
de Lisboa. Un pas important, però en cap
cas definitiu.
La caiguda del mur no és un fet que impliqui
només a Alemanya, sinó que està inextricablement unit a la història europea i també
a la mundial. Les conseqüències d’aquell
fet es poden llegir a múltiples nivells, tant
internament, posant l’èmfasi en el mur invisible que encara existeix entre l’est i l’oest
d’Alemanya, com a nivell internacional,
representant simbòlicament la fallida d’un
sistema bipolar i el naixement i emergència
d’un de multipolar en què pren molta més
força l’Islam. El nivell meso, l’europeu, és
la tercera pota. El 1989, i en general al llarg
de tota la dècada dels 80 i meitat dels 90,
Europa occidental representava un somni
d’unió, llibertat i democràcia. El projecte
il·lusionava i tenia potencialitat i camí per
córrer. En bona mesura aquell somni que
encara està vigent s’ha matisat degut a una
realitat que és molt més complexa. Europa
no serà si no reacciona aviat; perdrà l’oportunitat històrica de posicionar-se com un
actor mundial rellevant. Avui, els països
que volen entrar a la UE ja no ho fan amb
ulls clucs perquè Europa encara està en
procés, i com tot allò que està en procés,
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hi ha molts canvis el resultat dels quals
encara es incert. Això és pot llegir com una
oportunitat, en la que tenim també moltes
responsabilitats i potser això és el que ha
mancat transmetre a la ciutadania.
L’escepticisme, el desconeixement i l’apatia
dels ciutadans europeus, que va donar com
a resultat una altíssima abstenció a les proppassades eleccions europees, es pot deure en
part a aquesta incertesa. La solució rau, en
part, en invertir en la democratització de les
institucions europees, en apropar la realitat
europea a casa nostra per fer-la més comprensible i intel·ligible als ulls de la ciutadania. El
procés de construcció europea va endavant
i la nostra feina precisament és treballar
perquè la direcció d’aquest canvi es faci en
línia progressista i democràtica, articulant
la realitat plurinacional europea.
Per això la ratificació del Tractat de Lisboa
és un pas important però no definitiu. La
feina grossa, la principal, és sensibilitzar la
ciutadania de què ens estem jugant en aquest
tauler. I per a això és menester conèixer els
impactes cada vegada majors de la política europea en la nostra vida quotidiana,
i reflexionar sobre el fet què significa ser
europeu i què volem que sigui Europa. El
rol de la societat civil, de la ciutadania, de les
associacions i fundacions, com la Fundació
Catalunya Europa, passa per donar forma i
contingut a aquests reptes.
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02

Presentació
del Director
Max Vives-Fierro Planas

A

quest 2009 ha estat per a Europa
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un any de novetats rellevants
i qualitativament importants.
El Tractat de Lisboa ha entrat
finalment en vigor, ha estat
renovat el President del Parlament, nomenat
el del Consell i també l’alt representant de
la política exterior i seguretat comuna. En
conjunt tenim l’ordenament jurídic enllestit i les institucions amb els seus màxims
responsables també assignats i a punt per
al desplegament de les competències que
atorga el nou text. També és destacable la
prospectiva i preparació de la futura Presidència Espanyola del Consell de Ministres
de la UE per al primer semestre de 2010.
A Catalunya, mentrestant, l’Estatut resta
pendent del pronunciament que ha de fer
el Tribunal Constitucional envers la seva
constitucionalitat i la ciutadania catalana
segueix mirant Europa amb distància i alhora
amb esperança.

per a Europa. Aquest havia de ser un text de
màxima jerarquia dins l’ordenament jurídic
comunitari, amb una càrrega simbòlica notable, però no es va aprovar. Amb la ratificació
del Tractat de Lisboa hem aprovat un text
amb contingut molt ambiciós però sense
la càrrega simbòlica que tenia el nonat text
constitucional. És un text, en definitiva, que
canvia substantivament el panorama i les
potencialitats europees i que defineix un
marc a partir del qual hem de començar a
caminar. Des de Catalunya i des de la Fundació, volem seguir treballant per tenir una
representació a la UE, ja sigui indirectament
pels camins oficials establerts o cercant noves
fórmules, com podria ser una veu catalana
dins la representació espanyola al Consell o
bé un nou marc d’actuació al Comitè de les
Regions. La futura governança no s’intueix
com a estatal, sinó a nivell mundial, regional
i local. Aquest és el missatge i la Fundació
agafa el testimoni per tal de propulsar-lo.

Des de la Fundació sempre hem pensat que
les cessions de sobirania dels Estats envers
la Unió Europea aniran augmentant en el
futur, si no per voluntat pròpia, sí perquè el
projecte europeu funcioni. Aquesta tendència
té i ha tingut els seus avanços i retrocessos,
talment ho explica la història de la Unió
Europea. Cada vegada que entra en vigor
un nou Tractat, som testimonis d’un flux
de competències que van a parar a mans
d’algun organisme o institució de la UE. Un
dels punts àlgids d’aquest procés d’estira
i arronsa entre els estats i la UE es donà
l’any 2004, en què s’havia previst aprovar
un text constitucional, una nova constitució

La Fundació ha complert el seu segon any
de funcionament. L’objectiu fundacional de
difondre el projecte europeu a Catalunya i,
en sentit invers, donar a conèixer la realitat
catalana a Europa, ha pres cos i empenta. La
Fundació no només ha vist incrementada la
seva capacitat d’actuació i ha consolidat els
seus programes i activitats, sinó que s’ha
posicionat com una entitat central en el
mapa d’entitats i associacions de la societat
civil compromeses amb el projecte europeu
a Catalunya i a Espanya. La presència en
premsa, la visibilitat en altres espais i mitjans
de comunicació, l’èxit de les activitats que
ha desenvolupat en aquest darrer any i la

tasca de donar-se a conèixer-se en diferents
esferes, des de l’administració local fins al
Parlament Europeu a Brussel·les, ha estat
un fruit positiu de l’activitat i estratègia
desenvolupada. Aquesta centralitat, però es
complementa amb la diversitat i pluralitat
de veus de la societat civil que treballen
pel mateix projecte i amb la qual busquem
l’establiment de sinèrgies i col·laboracions
constants. Només així, a través del treball
conjunt, es pot contribuir de forma positiva
i creativa quelcom d’impacte i de profit en
un moment decisiu per a la UE. Creiem que
si la societat civil a tots els nivells s’implica
en aquest procés de construcció europea, el
resultat serà una major qualitat democràtica
i una millor UE.
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missió, objectius
i valoració anual

03
L

a finalitat última de la Fundació
Catalunya Europa per la qual ha
treballat des de la seva creació és
l’intercanvi i difusió del coneixement a través del desenvolupament
d’estudis, activitats i projectes que fomentin
el coneixement de la realitat Europea a casa
nostra i alhora, exportar tot allò d’interès de
Catalunya a Europa i a la resta de regions i
països. D’aquesta manera, es desplega l’objectiu de reforçar els llaços Catalunya-Europa
i de treballar per a la possibilitat i viabilitat
d’una Europa progressista i amb un projecte
fort i propi, fonamentat en una ciutadania
conscient i implicada.

Totes aquestes finalitats es concreten en
diferents programes que han agafat cos i
empenta al llarg d’aquest 2009. El programa
de Bones Pràctiques Europees dóna forma
a aquest interès per conèixer i ampliar les
nostres mires amb allò que s’està fent a
Europa i que tingui especial rellevància
per als problemes, reptes i oportunitats als
quals s’enfronta la societat catalana. En el
2009 aquest Programa s’ha cristal·litzat en
l’edició de les primeres publicacions: en primer lloc, un estudi sobre el model de gestió
aeroportuària a Europa, tema d’actualitat com
demostren els darrers canvis i moviments en
la gestió dels aeroports del Prat i de Barajas.
També estan a punt de veure la llum un
Concretament, la Fundació treballa per:
estudi de bones pràctiques sobre mobilitat
a) difondre els projectes, models i realitats i contractació en origen d’immigrants i un
europees a Catalunya;
entorn l’energia nuclear a Europa.
b) propiciar el debat i l’intercanvi d’opinions
entre els diferents actors i veus europees; En quant a la potenciació i difusió del projecte
c) orientar el futur de Catalunya plenament europeu a Catalunya s’ha consolidat el proincorporat en l’estructura europea;
grama Pensar Europa, a través de l’activitat
d) projectar internacionalment les iniciatives dels Dijous Europeus, en col·laboració amb
d’èxit desenvolupades a Catalunya.
l’Ateneu Barcelonès, establint-se com una
activitat amb marca i nom propi, amb una
Es busca que els estudis i treballs en aquesta periodicitat mensual i atraient l’interès de
línia tinguin un impacte en la ciutadania molts perfils d’individus diferents, donada
en general a través de la difusió dels seus la diversitat temàtica tractada i l’esforç per
resultats, l’organització de seminaris, l’edi- arribar a públics variats. Aquesta activitat
ció de publicacions específiques, etc. Però juntament amb les Tertúlies-Debat Claris,
en particular, la Fundació té també com a activitat que es fa conjuntament amb l’Assoobjectiu prioritari servir de pont entre l’ad- ciació d’Amics de la Universitat Autònoma
ministració i el món empresarial i, en aquest de Barcelona, s’han establert com espais
sentit, desenvolupar estudis de millora i estables i culturalment enriquidors.
implementació en diferents camps, alhora
que organitzar seminaris professionals de La mirada cap a Europa es complementa
capacitació, formació i divulgació.
amb la mirada d’allò que des de Catalunya
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podem oferir. En aquest sentit, la Fundació Al llarg d’aquest any la Fundació Catalunya
ha engegat en aquest any 2009 el Progra- Europa ha treballat també per establir-se com
ma de Bones Pràctiques sobre Ciutats. un referent clau en el mapa de les institucions
Des d’aquest espai, l’objectiu de donar a de les societats civils a Catalunya que trebaconèixer Catalunya i Barcelona a Europa llen per desenvolupar el projecte europeu.
i al món, s’ha començat a desenvolupar. L’esforç s’ha dirigit tant a donar-se a conèixer
La presència de la Fundació en programes als diferents responsables institucionals
de cooperació i seminaris de formació de catalans que treballen en temes europeus
la Unió Europa a Amèrica Llatina i la par- com a presentar-se també a les delegacions
ticipació en la Setmana del Mediterrani, i representacions catalanes a Europa. També
organitzada per la Cambra de Barcelona i s’ha treballat per construir ponts de diàleg,
l’Associació de Cambres del Mediterrani, són sinèrgies i col·laboracions amb altres entitats
dos exemples de la presència internacional catalanes que treballen en temes europeus,
de la Fundació per tal de donar a conèixer liderant la constitució de la Xarxa d’Entitats
el programa. Global Barcelona Group és la Europeistes Catalanes (XEEC).
marca d’aquest programa i té com a objectiu
no només organitzar i participar en seminaris Aquest 2009 la Fundació Catalunya Europa
que pretenen desenvolupar un model ideal ha fet un important esforç divulgador i ha
de ciutat concebuda en un sentit ampli, i acabat definint les línies de publicacions que
reflexionar sobre les pràctiques que s’estan s’editaran en el futur, edicions orientades al
duent a terme, sinó també contribuir a la públic en general però també a l’especialitmillora i creixement econòmic i sostenible zat. Les línies de publicacions dissenyades
de les ciutats del futur.
són “Bones Pràctiques”, “Pensar Europa” i
“Converses”, que materialitzen el contingut
Per altra banda, dins el programa Acció Eu- de tres dels programes de la Fundació.
ropa es recullen totes aquelles activitats que
tenen una major incidència en la vida de la Finalment, des d’aquí volem agrair l’ajuda i
ciutadania catalana i europea. Des d’aquest el suport dels socis, patrons i mecenes, així
programa es desenvolupà un portal digital, com les persones del Consell Assessor, que
www.feseuropa.cat en motiu de les eleccions permeten el desenvolupament progressiu
europees del proppassat mes de juny, amb la i continuïtat de la feina de la Fundació Caparticipació virtual del eurodiputats i de la talunya Europa.
ciutadania catalana que va merèixer elogis
des de Brussel·les. El principal objectiu de la
plataforma virtual era l’apropament entre
ciutadania i europarlamentaris en el transcurs de la campanya electoral. L’èxit d’aquesta
iniciativa ha permès obrir una altra línia de
treball de la Fundació que busqui la sinèrgia
amb altres entitats espanyoles i europees però
que, sobretot, faciliti espais a la pròpia ciutadania per la relació directa amb les institucions
i polítics de la UE a partir de les possibilitats
que ofereix la tecnologia Web 2.0.
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04

Òrgans de govern
i equip de treball
04.1 ///equip de direcció
Pasqual Maragall i Mira | president
Helena Guardans i Cambó | vice-presidentA
Max Vives-Fierro i Planas | director

04.2 ///equip tècnic
Laia Jorba Galdós | Coordinadora de projectes
Mireia Santacreu Esteban | Secretària Tècnica
M. Queralt Sans i Feixa | Responsable de comunicació
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04.3 ///Consell Assessor
Germà Bel Queralt
Josefina Castellví Piulachs
Joan Clos Matheu
Antoni Comín Oliveras
Anton Costas Comesaña
Ramon Folch Guillen
Ferran Mascarell Canalda
Àlex Masllorens Escubós
Joan Massagué Solé
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Jordi Mercader Farrés
Francesc Morata Tierra
Pedro Nueno Iniesta
Joaquim Prats Cuevas
Joan-Francesc Pont Mestres
Joan Manel del Pozo Guillen
Eduard Vallory Subirà
Jordi Valls Riera
Rafael Vila-Sanjuán Sanpere
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04.4 ///Patrons i Amics de la Fundació
Francesc Adam Arniges
Manel Albanell Mira
Salvador Alemany Mas
Josep Mª Almeda Petitpierre
Joan Alsina Jiménez
Albert Arnó Palau
M.del Mar Arnús de Urruela
Xavier Atance Yagüe
Núria Basi Moré
Olivier Benielli
Antoni Brufau Díaz
Elena Brustenga
Antoni Camín Díaz
José Luís Chico i Alcarria
Jordi Dotú Morales
Albert Esteve Cruella
Antoni Esteve Cruella
Josep Esteve Soler
Montserrat Esteve Soler
Joan Esteve Soler
Beth Galí
Àngel Garcia Resa
Antoni Garrell Guiu
Diana Garrigosa Laspeñas
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Josep Gassiot Matas
Oriol Ivern Ibañez
Joan Laporta Argelich
Marc López Plana
Isabel Marín Laplana
Josep Mª Milà Mencos
Joaquim Millan i Alegret
Juan Molins Amat
Jordi Muñoz Martín
Fcesc. Xavier Muñoz Pujol
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Ramon Poch i Vives
Magí Pont Clemente
Francesc Raventós Torras
Miquel Roca Junyent
Ricardo Rodrigo Amar
Manel Royes Vila
Sebastià Salvadó Plandiura
Antònia de Sert i Welsch
Josep Torrents Comas
Josep Mª Tremoleda
Alvarez-Castrillón
Tristàn Xancó Kussrrow
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04.5 ///global barcelona group
Josep Abelló i Padró
Roberto Marcos Álvarez del Blanco
Miquel Barceló Roca
Manuel de Forn i Foxa
Jordi Mercader i Farrés
Lluís Millet i Serra
Xavier Roig Giménez
Josep Maria Ruíz Boqué
Rafael Salanova Romà
Gemma Sendra i Planas
Teresa Serra i Majem
Jordi Serra Villalbí
Anwar Zibaoui
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04.6 ///Mecenes de la Fundació

Abertis Infraestructuras S.A.

El Consorci de la Zona Franca
de Barcelona

Repsol YPF

Grupo RBA
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04.7 ///Empreses i entitats
col·laboradores de la Fundació
El Periódico de Catalunya
Ateneu Barcelonès
Secció d’Estudis Polítics,
Jurídics i Socials
de l’Ateneu Barcelonès
Associació d’Amics
de la UAB
Nuestra causa
Consell Català pel Moviment
Europeu (CCME)
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04.8 ///Xarxa d’Entitats
Europeistes de Catalunya
Fundació Catalunya Europa
(FCE)

Horitzó Europa (HE)

Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya
(APEC)

Joventut Europea Federalista
de Catalunya (JEF – UEF)

Associació de Diplomats
Cursos per la Unió Europea
(ADICEC)
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Programes
i activitats

05
Les principals
línies de treball
de la Fundació són:
1. Pensar Europa
2. Pensar Catalunya
3. Acció Europa
4. Bones Pràctiques Europees
5. Bones Pràctiques sobre ciutats
6. Altres activitats

05.1.1 ///Dijous Europeus
Els Dijous Europeus és fruit del conveni amb l’Ateneu Barcelonès. Es tracta d’un cicle de
conferències mensuals sobre temes de rellevància i actualitat de l’entorn europeu. L’any
2009 el cicle tingué com a eix de treball els processos d’incorporació de nous estats i el
debat sobre la reconstrucció institucional de la UE arran del debat i aprovació del Tractat de Lisboa. També es tractaren les eleccions europees, tant des del punt de vista dels
resultats com des de les implicacions polítiques que se’n deriven.

Activitats

29/01/09

05.1. ///Pensar Europa

“Democratització
i Participació a la Unió
Europea”
Sr. Harald Graib

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, intel·lectuals, etc.).
Pensar i debatre sobre els models i projectes de futur d’Europa a nivell econòmic, polític i social,
debatre sobre el rol d’Europa en el món i l’articulació amb les regions i estats que la integren.
Eixos de treball

• Dijous Europeus
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Vicepresident de Newropeans

Sr. Oriol Bohigas Guardiola
President de l’Ateneu Barcelonès

MH Sr. Pasqual Maragall i Mira
President de la Fundació
Catalunya Europa

Sumari: El Sr. Graib fou crític amb la po-

lítica de partits centrada en els estats i els
seus interessos. Presentà el moviment de
Newropeans, el primer partit transeuropeu
amb presència a diferents països de la Unió
Europea. Segons el ponent, aquesta és una
via imprescindible per a la democratització
d’Europa, al dotar de més poder al Parlament enfront al Consell o la Comissió, i
també per a què la política europea tingui
sentit a ulls dels ciutadans.
memòria ///2009 | 29 |

26/02/09

26/03/09

30/04/09

22/06/09

“El Líban i el seu rol en el
conflicte d’Israel-Palestina”

“Construir Europa sense
Polítics Professionals?
Els partits europeus i el seu
finançament”

“La futura presidència
espanyola de la UE”

“Balanç de les Eleccions
Europees: taula rodona”

Sr. Nicolás Sartorius, Vicepresident

Sra. Laia Forés

Sr. Anwar Zibaoui, Assessor expert
internacional en temes mediterranis

Sr. Marco Calamai, Conseller Especial
del PNUD, escriptor i periodista

Sr. Antoni Comín, Membre Consell
Assessor de la Fundació Catalunya Europa

Sumari: El Sr. Zibaoui, va enquadrar el marc

geogràfic, històric, polític i sociodemogràfic
del Líban. El Sr. Calamai féu una excel·lent
exposició sobre la situació al Líban centrantse en: a) l’impacte i conseqüències que el
conflicte entre Israel i Palestina té sobre el
Líban; b) el conflicte entre els sunites i els
xiïtes, confrontació que aporta la seva complexitat tant a la política regional com també
respecte la causa palestina. El Sr. Comín, se
centrà en les equivocacions i oportunitats
d’Europa en aquest conflicte.
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Executiu de la Fundación Alternativas

Sr. David Miró
Delegat a Catalunya de Público

Dr. Joan Rodríguez
Dr. en CCPP per la UAB i Investigador
Visitant a The Open University

Sr. Ferran Mascarell
Vicepresident Ateneu Barcelonès i membre
del Consell Assessor de la Fundació
Catalunya Europa

Sumari: El

Sr. Miró contrastà el sistema
nord-americà actual, destacant el rol de control dels periodistes sobre els partits, amb
els sistemes europeus on hi ha una major
dependència i proximitat entre aquestes
dues esferes. El Dr. Rodriguez, féu un repàs
de l’evolució dels partits polítics des dels
seus orígens, fent especial èmfasi en les
necessitats de finançament creixent, vinculades a la sofisticació de les campanyes
electorals i de comunicació. El Sr. Mascarell
remarcà la importància de la transparència en el finançament dels partits per tal
d’aproximar la política al ciutadà.

corresponsal de La Vanguardia
a Brussel·les

Sra. Griselda Pastor
Sumari: El Sr. Sartorius, plantejà els reptes

i oportunitats que haurà d’enfrontar el
govern de Zapatero a l’assumir la propera
presidència de la Unió Europea. Espanya
vol definir programes i polítiques per a
tres presidències seguides, fent especial
èmfasi en la recuperació econòmica i els
drets socials a nivell del conjunt d’Europa.
Pel que fa a les relacions exteriors, apuntà
la importància dels contactes estratègics
amb Llatinoamèrica i Rússia, així com la
necessitat de restablir un nou pacte mundial amb l’administració Obama.

corresponsal de la Cadena SER
a Brussel·les

Sr. Oriol Serra
corresponsal de Catalunya Ràdio
a Brussel·les

Sumari: La Sra. Forés reflexionà sobre el

per què de l’elevada abstenció en les eleccions europees, apuntant a una campanya
electoral deficient al no aportar raons suficients per a què la ciutadania anés a votar.
El Sr. Serra analitzà la composició resultant
de la Cambra, destacant la tendència dretana i euroescèptica del nou hemicicle. La
Sra. Pastor, explicà l’absentisme en base
a la poca seriositat d’algunes institucions
europees, tot l’impacte que tenen en la vida
dels ciutadans. També va parlar d’alguns
dels problemes del Tractat de Lisboa, com
l’ampliació del nombre d’eurodiputats.
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30/07/09

01/10/09

29/10/09

26/11/09

“PARLANT DE TURQUIA A EUROPA:
OBSTACLES I POTENCIALITATS”

“El procés de Bolonya:
l’educació a debat”

“Irlanda i el referèndum del
Tractat de Lisboa”

“Bèlgica, laboratori
D’Europa?”

Dra. Nathalie Tocci

Dr. Dominic Orr

Excm. Sr. Justin Harman

Sr. Freddy Derwahl

Investigadora especialitzada en Turquia
de l’Istituto Affari Internazionali

Cap de Coordinació Internacional
d’Eurostudent

ambaixador de la República
d’Irlanda a Espanya

escriptor i intel·lectual dels Cantons
de l’Est belgues (germanòfon)

Dr. Francesc Veiga

Dra. Dolors Riba

Sr. Martin Territt

Sr. Marc Gafarot

Professor titular d’Història de la
Universitat Autònoma de Barcelona,

Ex vicerectora de la UAB i Membre del
Grup d’Assessors de Bolonya del Ministeri

Director de la Representació
de la Comissió Europea a Irlanda

politòleg i antic assessor

analista polític expert en Turquia

d’Educació

Sumari: L’Excm. Sr. Harman parlà de l’èxit

Sumari: El Sr. Derwahl féu un repàs de la

de participació en la votació del referèndum a Irlanda i ho associà a la campanya
informativa que se centrà en els objectius
i valors del Tractat. El Sr. Territt se centrà
en les raons prèvies al no, com la desinformació i la percepció de més amenaces,
sobretot a barris o poblacions de classe
obrera, que no pas avantatges. També va
remarcar l’alta mobilització per part de la
societat civil i la connexió amb els joves
i la classe obrera.

història de Bèlgica i les diferents comunitats
identitàries del país, fent esment a algunes
de les peculiaritats dels belgues i com s’ha
aconseguit arribar a un estat federal que
funcioni amb els equilibris i balances entre les diferents comunitats. Defensà una
visió d’esperança i necessitat cap a una
Europa de les regions plural i diversa. El
Sr. Gafarot, féu un paral·lelisme entre el
cas català i el cas belga, ambdós com en
qualitat d’estats plurinacionals.

Sumari: La

Sra. Tocci apuntà tres nivells
de debat davant la incorporació de Turquia
a la UE: a) global: presentat normalment
en termes positius, planteja l’augment de
competitivitat europea a nivell mundial i la
possibilitat de tenir un nou actor per mediar
amb el món àrab; b) europeu: centrat en
l’impacte negatiu en les institucions europees al fer-les més complexes i en l’impacte
en l’opinió pública, preocupada per temes
identitaris; c) nacional: centrat sobretot en
temes d’immigració i reducció de l’estat del
benestar. El Sr. Veiga apuntà la necessitat
d’assumir l’europeisme de Turquia.
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Sumari: El

Dr. Orr presentà el projecte
Eurostudent, que investiga les condicions
i manera de viure dels estudiants europeus per tal de saber cap a on ha d’anar
una implementació correcta del procés de
Bolonya. La gran varietat de perfils d’estudiants fa difícil convergir en una filosofia
i programa d’educació superior, pel que és
necessari organitzar estudis més adaptats
i millorar les ajudes per garantir la igualtat en l’educació. La Dra. Riba remarcà la
necessitat d’entendre el projecte com un
procés que està constantment sotmès a
modificacions i que parteix d’unes bases
àmplies i flexibles.

del Parlament Europeu
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17/12/09

05.2 ///pensar catalunya

“Una nova albada per a
Europa? Com Europa
sortirà de la crisi mundial?”

Objectius

Sr. Mark Leonard
actual director executiu del Consell
Europeu de Relacions Exteriors

Sra. Deniz Devrim
Analista del Centre d’Estudis
Internacionals de Barcelona

Obertura a càrrec de:
Sra. Anna Terrón,

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.
Eix de treball

• Tertúlies-Debat Claris

Secretària per la UE de la Generalitat

Sumari: La

Sra. Terrón va plantejar la
situació de la UE en el context de crisi
i els nous reptes que es presenten per a
Catalunya amb la futura presidència espanyola de la UE. El Sr. Mark Leonard donà
una visió optimista de la situació d’Europa dins la conjuntura i mapa geopolític
actual, fent una retrospectiva a d’altres
moments similars de crisi mundial, on
Europa encara estava fora d’aquest ordre
mundial. Tot i així, apuntà a la necessitat
de reestructurar la maquinària institucional i competencial de la UE. Finalment la
Sra. Deniz Devrim plantejà la manca de
gestió i coherència de la UE en la política
d’ampliació de nous països.
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05.2.1 ///Tertúlies-Debat Claris
10/02/2009

17/09/2009

“Barcelona, projecte i model”

“Immigració i Atur”

Excel. Sr. Jordi Hereu i Boher

Sra. Maravillas Rojo

Alcalde de Barcelona

El Sr. Hereu va parlar de la ciutat de Barcelona, destacant la seva ubicació privilegiada
entre mar i muntanya i la població cosmopolita. Detallà el model empresarial de la ciutat,
focalitzat en els darrers temps en la modernització i la innovació. Destacà, finalment,
el valor simbòlic de capitalitat atorgat a Barcelona pel recent Estatut d’Autonomia.
23/03/2009

Secretària General de Treball

La Sra. Rojo parlà de l’àmplia transferència de les polítiques d’ocupació i de les relacions laborals
a les autonomies, quelcom que no es dóna en les prestacions per desocupació. Això complica
la gestió de les polítiques de treball, quelcom que no sempre es reflecteix en el tractament
que en fan els mitjans de comunicació. Reflexionà sobre la situació actual de l’atur a Espanya,
en comparació amb d’altres països europeus, relacionada amb el sector de la construcció, la
presència de la dona en el món laboral i l’increment de la contractació temporal.

“L’audiovisual català enfront la crisi”

22/10/2009

Sr. Jaume Roures Llop

“El Projecte d’Spanair”

Empresari de la comunicació

Sr. Ferran Soriano
President d’Spanair

El Sr. Roures es va centrar en el futur de les telecomunicacions i, específicament, en
les noves tecnologies i de la poca importància que s’atribueix al sector, quelcom que
només es pot resoldre amb la complementarietat, és a dir, incloent l’espectador en la
pròpia definició de continguts. Seran els espectadors els que, en un futur, escolliran els
continguts, fet que rebaixaria el nivell de pirateria. Va parlar de com la TDT, essent un
avanç tecnològic important, augmenta el nombre de canals possibles.
7/05/2009

El Sr. Soriano explicà el naixement de la companyia aèria catalana, que partia d’una
greu situació econòmica. Després de passar per les mans de SAS, fou recuperada per
PIMEC. Exposà els principals motius pels quals aquesta agrupació d’empresaris creuen que una companyia aèria catalana és important per aconseguir una comunicació
directa amb la comunitat internacional evitant costos de les escales internes a Madrid.
Afirmà que tan sols d’aquesta manera es pot aconseguir un aeroport internacional amb
un funcionament independent del de Madrid.

“Actituds davant la crisi: què ens està passant,
quin projecte tenim”

03/12/2009

Sr. Salvador Alemany i Mas

Ciutat Vella

Conseller Delegat d’Abertis

Sra. Itziar González

El Sr. Alemany va afirmar que la queixa dels empresaris davant la crisi actual no ajuda
a sortir-se’n. Per assolir la responsabilitat necessària cal tenir en compte la restricció
creditícia fonamentada en una manca de confiança en l’individu (ja es tracti d’empreses
que no poden accedir al crèdit, d’empreses que hi poden accedir però en tenen dubtes, i
d’empreses que no tenen problemes per accedir-hi). Caldria potenciar una millor informació i formació sobre quina és la situació actual real. A més, va parlar de la necessitat
de fomentar el consum.

Regidora de Ciutat Vella
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La Sra. González va expressar el seu malestar pel poc interès que s’ha mostrat cap al districte
i presentà algunes reivindicacions: la possibilitat d’un passeig marítim i que les grans vies de
comunicació es transformin en passeigs. Destacà com determinades llacunes legals han perjudicat al veïnat, per exemple, respecte als apartaments de temporada, al desenvolupament del
mercat dels locals comercials del Portal de l’Àngel, o a la proliferació de droga i de prostitució.
Al mateix temps, explicà com ha gestionat alguns d’aquests fets i com, no ha estat possible.
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05.3. ///Acció Europa

05.3.1 ///Fes Europa

Objectius:

Fes Europa fou un projecte impulsat per la Fundació Catalunya Europa, juntament amb
Nuestra Causa, en motiu de les darreres eleccions al Parlament Europeu per tal de promoure la participació a Europa a través del diàleg entre ciutadania i eurodiputats catalans.
El projecte tenia per objectiu la comunicació directa entre la ciutadania i la política, i va
estar en funcionament al llarg d’un mes i mig, del 25 d’abril de 2009 al dia de les eleccions
europees, el 7 de juny de 2009.

Aproximar la ciutadania catalana a institucions i representants europeus, per tal de construir un imaginari de pertinença, identitat i
responsabilitat democràtica.
Facilitar la participació dels ciutadans i la societat civil en el debat
europeu, promovent temes de discussió a nivell europeu que tinguin
un impacte a casa nostra i potenciant la intervenció de la ciutadania
i les entitats de la societat civil en aquest debat.
Facilitar el contacte entre ciutadania i representants de les diferents
institucions europees.
Col·laborar amb d’altres entitats de la societat civil per aprofitar sinèrgies en les activitats de promoció de l’ideal europeu.
Eixos de treball

• Fes Europa
• Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya
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Fes Europa va constituir un nou marc de relació entre polítics i ciutadans partint de les
possibilitats que Internet aporta a la conversa i al diàleg. En aquest sentit va facilitar
l’aportació de preguntes concretes de la ciutadania als candidats (en format text, imatge
o vídeo) relatives a les seves propostes per a la legislatura i aquestes respostes eren contestades pels mateixos candidats.
La pàgina web principal estava recolzada per un blog paral·lel amb articles d’opinió i
anàlisi de politòlegs i experts en Europa i en Relacions Internacionals, així com grups al
Facebook i al twitter i, finalment, la col·laboració de diferents entitats i institucions que
incrustaren el seu widget en els seus respectius webs.
La iniciativa tingué un seguiment diari al llarg de tota l’experiència força alt, amb nombrosos
usuaris registrats. Totes les preguntes tingueren resposta dels eurodiputats. Especialment
rellevants foren les qüestions relacionades amb la importància de les eleccions i la necessitat de votar i amb l’impacte de les institucions europees en la vida de les persones.
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Col·laboracions: Horitzó Europa, Consell Català del Moviment Europeu,

Col·legi de Periodistes de Catalunya i El Periódico.
Portal

Blog d’articles paral·lel

Grup al Facebook

Grup de seguiment al twitter
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Grup de seguiment al delicious
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05.3.2 ///Xarxa d’Entitats
Europeistes de Catalunya
Blog de la XEEC

La Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya (XEEC), està constituïda per les associacions
catalanes que treballen per la difusió i promoció dels principis europeistes a Catalunya:
Fundació Catalunya Europa (FCE), Horitzó Europa (HE), Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC), Joventut Europea Federalista de Catalunya (JEF – UEF) i
l’Associació de Diplomats Cursos per la Unió Europea (ADICEC).
La XEEC es constituí el 12 d’octubre de 2009 i es presentà a l’Oficina del Parlament Europeu de Brusel·les davant la presència dels eurodiputats catalans. La XEEC té la voluntat
d’unir les diferents entitats que la composen per treballar conjuntament en la progressió del projecte europeu en harmonia amb la singularitat dels pobles i en un moment
especialment rellevant per a Europa arran de la ratificació del Tractat de Lisboa i de la
propera presidència espanyola de la UE (primer semestre de 2010), però també sota la
constatació d’un cert estancament dels nivells de sentiment europeu en la població i del
desconeixement de la realitat europea.
Els objectius de la XEEC són els següents:

Commemoració de l’Aniversari de la Caiguda del Mur

Amb motiu del 20è Aniversari de la Caiguda del Mur de Berlín, la Xarxa d’Entitats
Europeistes de Catalunya ha creat un vídeo, amb la col·laboració de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, en el que s’han reunit entrevistes de personatges de l’àmbit
català amb rellevància en aquell moment històric: Pasqual Maragall, Eduardo Foncillas,
Josep Ramoneda, Francesc Granell, Josep Maria Martí Font, Martí Estruch, Carles Bosch
i Francesc Miralles. Tots ells expliquen breument què feien en aquell moment de la
caiguda del mur i què ha suposat aquest fet.

• Treballar per a la construcció institucional, política i social de la UE, potenciant
una estructura federal de la mateixa i articulada amb les regions
• Promocionar i potenciar la personalitat, realitat i la llengua de Catalunya a Europa
• Promocionar l’europeisme i els seus ideals democràtics a casa nostra
• Donar a conèixer la realitat institucional, social, econòmica i política de la UE
• Treballar per recuperar i difondre la memòria col·lectiva d’Europa
• Incentivar la reflexió sobre models de millora en diferents camps
• Potenciar la creació de xarxes a nivell europeu per a la construcció d’una
vera societat civil
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05.4 ///Bones Pràctiques Europees

Estudis desenvolupats

Objectius:

Bona Pràctica sobre gestió
aeroportuària a Europa

Bones Pràctiques europees
en mobilitat i contractació
en origen

El 15 de setembre de 2009 es presentà el
llibre “Bona pràctica sobre gestió aeroportuària a Europa”, del Dr. Germà Bel, Catedràtic de política econòmica i estructura
econòmica mundial de la Universitat de
Barcelona, i del Dr. Xavier Fageda, economista i professor lector de la Universitat
de Barcelona. Es van fer dos seminaris per
presentar dos models de gestió diferents:
el francès i l’alemany, amb els quals es
reflecteix que un altre model de gestió
aeroportuària del que tenim és possible. A
l’acte de presentació del llibre es va llegir
una carta adreçada al Ministre de Foment,
Excm. Sr. José Blanco i que fou publicada
a El Periódico, a la qual es reivindicava
justament un nou model de gestió. També
van intervenir-hi l’Hble. Sr. Antoni Castells,
Conseller d’Economia i Finances, el Sr.
Pedro Nueno, professor de l’IESE i el Dr.
Bel, autor de la Bona Pràctica.

Estudi coordinat per la Sra. Blanca Moreno en el qual s’han presentat organismes
que treballen en diferents programes de
contractació en origen com són l’OIM
(l’Organització Internacional de les Migracions), Unió de Pagesos i Selección
Emploi Europe. D’una banda es va realitzar un seminari obert al CCCB on es van
presentar els models de l’OIM de la mà
del Sr. Ugo Melchionda i de Fundació Pagesos Solidaris a càrrec del Sr. Joan Josep
Vergé i de l’altra, es va fer una entrevista
personal amb la Sra. Arzhéla le Maitre,
sòcia de Seleccion Emploi Europe. Finalment se n’ha extret una reflexió sobre
la mobilitat laboral immigrant i el flux
d’oferta i demanda, quelcom que ara per
ara necessita d’una bona gestió per part
dels països i institucions implicats.

Identificar pràctiques europees reeixides a nivell europeu en
diversos camps, analitzar-les i estudiar-ne la seva viabilitat en el
nostre context.
Aproximació divulgativa i pràctica per oferir propostes innovadores sobre reptes socials, polítics i econòmics a partir d’un marc
legal, econòmic i cultural similar com són molts dels països que
conformen la Unió Europea.
Eixos de treball
• La Catalunya econòmica: Infraestructures. Emprenedoria i

innovació. Energia
i medi ambient.

• La Catalunya cultural i social: Immigració. Mitjans de

comunicació. Educació.

• La Catalunya institucional i administrativa: Finançament de

partits. Bon govern i transparència administrativa.
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Bones Pràctiques en energia
nuclear: Parlem?
Bona Pràctica coordinada pel Sr. Ramon
Garriga que respon a l’actual necessitat
de buscar noves fonts d’energia eficients i
netes i també de posar sobre la taula, com a
mínim a curt i mig termini, el debat sobre
l’energia nuclear. S’han realitzat dos seminaris entorn l’energia nuclear a Europa: per
una banda es va tractar la fissió nuclear, en
el qual van participar-hi el Sr. Javier Reig,
Director de Seguretat Nuclear de Nuclear
Energy Agency, el Sr. José Luis González,
President d’Enusa, el Sr. Torsten Carlsson,
President de la Swedish National Council
for Nuclear Waste i el Sr. Harri Tuomisto,
Vice President de Nuclear Development
Fortum Generation. A l’acte es va discutir
fonamentalment sobre la seguretat de
la producció i la gestió dels residus, així
com també es va explorar el futur de la
demanda d’energia i la regulació a nivell
europeu. D’altra banda, es va celebrar un
segon seminari dedicat a la fusió nuclear
en el qual van participar-hi el Sr. Didier
Gambier, Director de Fusion for Energy,
el Sr. Carlos Alejaldre Losilla, director general de seguretat per la UE del Projecte
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Bones Pràctiques en
medi ambient: les energies
renovables
ITER a Cadarache i el Sr. Octavi Quintana
Trias, director responsable de l’Euratom
a la Comissió Europea. En aquesta sessió
es va presentar el projecte ITER a partir
de tres representants de diferents nivells,
projecte centrat en el desenvolupament de
la producció d’energia elèctrica a partir de
la fusió nuclear.

Amb aquesta bona pràctica s’han presentat
diferents models innovadors d’energies
renovables, de moment poc coneguts i
alguns d’ells encara en fase d’estudi sense
haver-se comercialitzat, com és el cas de la
biomassa marina, cas que va ser presentat
pels Srs. Eduardo Rodríguez i Eloy Chapuli, enginyers de Bio Fuel System i que
ens van mostrar la possibilitat de produir
energia a partir de capturar CO2. Altres
pràctiques presentades al seminari varen
ser l’energia mareomotriu de la mà del Sr.
Josep Tatché d’Anortec, que va presentar
els diferents tipus d’energia produïda per
l’aprofitament dels moviments marins, la
geotèrmia amb el Sr. Bartomeu Casals de
Geotècnics Innova qui explicà i mostrà la
manera com obtenen l’energia a partir de
la temperatura del subsòl. I finalment es
va parlar de les smarts grids o altrament
dit, xarxa d’electricitat intel·ligents, amb el
Sr. Pau Rey de la Plataforma europea de
Xarxes Elèctriques qui va presentar aquesta
iniciativa de la Comissió Europea com a nou
model de xarxa elèctrica que modificaria
l’actual model centralitzat.
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05.5 ///Bones Pràctiques
sobre ciutats
Objectius

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.
Vendre la marca Barcelona a nivell internacional. Fomentar el diàleg i la col·laboració amb
ciutats i territoris a nivell internacional. Oferir serveis d’acompanyament a administracions
(governs locals, metropolitans, provincials, regionals o nacionals) o institucions públiques
o privades, que desitgin liderar processos de transformació urbana.
eixos de treball

• Mediterrània
• Llatinoamèrica
• Barcelona i Catalunya
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Activitats

Meda City Forum 2009
Col·laboració i participació d’alguns dels membres de Global Barcelona Group al primer
fòrum econòmic de la Ciutat Mediterrània
amb l’objectiu d’oferir un espai per millorar el
diàleg entre les organitzacions de les cambres
de comerç i les ciutats de la Mediterrània.
Les jornades es van celebrar dins del marc de
la Tercera Setmana Mediterrània de Líders
Econòmics els dies 3 i 4 de novembre de 2009,
realitzant-se al matí sessions-conferències i
per la tarda trobades B2B amb empresaris
dels països mediterranis.

memòria ///2009 | 49 |

05.6 ///Altres activitats

Participació a fòrums
internacionals
Global Barcelona Group, grup d’experts
de la Fundació Catalunya Europa, ha estat
convidat en el seu primer any de creació a
participar en dos seminaris celebrats dins
del marc del programa d’URB-AL. Aquest és
un programa de cooperació descentralitzat
de la Comissió Europea dirigit a governs
locals d’Amèrica Llatina i diferents col·
lectivitats i sectors urbans de la UE. Té per
objectiu desenvolupar relacions directes
i perdurables entre les comunitats locals
europees i llatinoamericanes per tal de
reforçar la capacitat d’acció en el desenvolupament social, econòmic i cultural, augmentar el grau de cohesió social i territorial
d’Amèrica Llatina, així com promoure les
bones pràctiques de desenvolupament local
europees i llatinoamericanes.

polítiques públiques amb benefici directe
pels seus ciutadans com va passar amb
els JJOO de Barcelona al 1992.
• Primer Taller de Aprendizaje Proyecto
Ideal a Tucumán (Argentina) celebrat del
23 al 27 de novembre de 2009. Jornades
en les quals es van treballar temes com la
intermunicipalitat, la governabilitat i les
polítiques públiques focalitzant sobretot
l’àmbit de medi ambient i els residus urbans. Varen intervenir-hi el MH Pasqual
Maragall qui va aportar la seva experiència
en intermunicipalitat i lideratge local i
el Sr. Max Vives-Fierro qui va presentar
la Fundació i la importància de la feina
que desenvolupen aquest tipus d’entitats
dins la societat.

Personal Democracy Forum
La Fundació ha col·laborat amb Nuestra Causa en aquest esdeveniment destacat a nivell
mundial celebrat a Barcelona el 20 i 21 de novembre de 2009 en el qual convergeixen política i noves tecnologies i que, per primera vegada, s’ha celebrat fora dels Estats Units.

Jornada immigració

Col·laboració en la realització de la jornada
d’immigració organitzada per l’Associació
Amics de l’UAB i l’IEMed, sota el títol “Societat plural: un milió de nous catalans” el 18
de novembre de 2009. Hi varen participar
entre d’altres, Javier de Lucas, Joan Subirats
i Oriol Amorós, a més d’alguns membres
d’entitats d’immigrants de Catalunya.

Acte per a les eleccions
al parlament europeu

Debat amb els candidats catalans al Parlament Europeu celebrat abans de les eleccions del juny 2009 amb la col·laboració
de Consell Català del Moviment Europeu.
L’acte es va celebrar a la sala d’actes del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i fou moderat pel periodista Xavier
Vidal-Folch.

• Seminario de Lanzamiento a San José
(Costa Rica) celebrat del 4 al 8 de maig de
2009 i que va comptar amb la participació
del Sr. Max Vives-Fierro i el MH Pasqual
Maragall qui va remarcar l’oportunitat
dels governs locals en el disseny de les
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06
Objectius:
Publicació d’estudis i informes desenvolupats per la Fundació Catalunya Europa amb l’objectiu de:
a) recollir les activitats realitzades per la Fundació;
b) incrementar el material de reflexió i anàlisi entorn l’actualitat i reptes
d’Europa;
c) difondre i divulgar els estudis entre la ciutadania catalana.
El format de les publicacions és de caire divulgatiu i pràctic i s’orienta, per
tant, a un públic especialitzat que busqui experiències aplicades, però també
a un públic ampli interessat en els temes tractats.

06.1 ///Llibres de “Bones pràctiques”
Edició en paper.
Idiomes: català, castellà i anglès.
Periodicitat: dues o tres anuals.
Contingut: publicació temàtica que recull diverses experiències europees en

determinats sectors com l’econòmico-empresarial, el social-cultural i el políticoadministratiu. El llibre avança un repte que es posa en context amb experiències
i realitats europees i, particularment, amb la catalana, per a la qual s’avancen propostes de transformació estratègica i d’implementació de polítiques públiques.

publicacions
Edicions realitzades fins al moment:

Bona pràctica sobre gestió
aeroportuària a Europa.
Autors: Germà Bel i Xavier Fageda
Sinopsi: A partir de la presentació dels models

de gestió aeroportuària d’Alemanya amb el
Sr. Michael Kerkloh (Director de l’Aeroport
de Munich) i de França amb el Sr. Claude
Terrazzoni (President de la Unió d’Aeroports
francesos) i el Sr. Jean-Michael Vernhes, (President de l’Aeroport de Toulouse), es vol donar
a conèixer altres pràctiques en la gestió dels
aeroports diferents del sistema espanyol i
posar de manifest la necessitat d’un canvi.

Bones Pràctiques europees en
mobilitat i contractació en origen
Autora: Blanca Moreno
Sinopsi: s‘estudien les experiències en con-

tractació en origen dutes a terme per l’OIM
(Organització Internacional de les Migracions), la Unió de Pagesos i la Selección Emploi
Europe. S’emmarquen les tres experiències
sota una reflexió conjunta entorn la mobilitat
laboral immigrant i el flux d’oferta i demanda. Es conclou apuntant a la necessitat d’una
bona gestió per part dels països implicats
i un llistat de propostes de transformació i
implementació en aquest camp.
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06.2 ///Revista Anual “Pensem Europa”

06.3 ///Converses Claris

Publicació en paper.
Idiomes: cada ponència en l’idioma original en què es va desenvolupar

Publicació digital.
Idiomes: cada ponència en l’idioma original en què es va desenvolupar

(català, castellà, anglès i francès).
Periodicitat anual.
Contingut: recull totes les conferències desenvolupades en el cicle dels Dijous Europeus corresponents a cada any natural. Totes elles no solament versen sobre temes d’actualitat europea
en aquell any, sinó que també es procura que el cicle cobreixi diversos eixos temàtics.

(català o castellà).
Periodicitat: una publicació per tertúlia organitzada (cinc o sis anuals)
Contingut: ponència íntegra del ponent principal de la tertúlia, acompanyada d’una breu
ressenya biogràfica del mateix. Totes les converses o ponències van a càrrec de líders rellevants
a nivell català en el camp de la política, l’economia o l’esfera social.

06.4 ///Altres publicacions
La Fundació també edita i publica en diversos formats i periodicitats, com és la publicació d’un
estudi sobre el tractament de la informació europea a la premsa catalana. L’estudi,
que va ser presentat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, afirma que han augmentat les
informacions relacionades amb Europa (principalment d’Economia i política exterior) tot i
que disminueixen les notícies signades per corresponsals a Brussel·les.
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07
Objectius:
Donar a conèixer la Fundació Catalunya Europa i les activitats que aquesta desenvolupa.
Fer visible el dinamisme i activitat de la Fundació. Publicar posicionaments públics de la
Fundació en la premsa catalana referents a l’activitat que aquesta desenvolupa. Difondre
informació i estudis relacionats amb la Unió Europea per augmentar el coneixement
sobre aquesta entre la ciutadania catalana. Facilitar i difondre l’accés als estudis i debats
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. 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.

comunicació
i divulgació
07.2 ///Documentació de presentació
de la Fundació
Edició i impressió de fulletons per donar a conèixer els objectius de l’entitat.

07.1 ///Anuncis i presentació
de la Fundació
Anuncis a premsa. Cada acte organitzat per la Fundació és publicat a mitjans de comunicació de premsa escrita: El Periodico, el Triangle i, puntualment, La Vanguardia.
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07.3 ///Recull de premsa
Articles publicats per la Fundació:

“L’Europa de l’energia”
El Periódico, 21 de juliol

“Construyendo la Unión”
Público, 2 de juny
“La gestió aeroportuària
del Prat i l’Espanya federal”
El Triangle, el 6 de juliol

Entrevistes:

“EEUU de Europa”
Expansión, el 3 de juny
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• El director de la Fundació fou entrevistat per la Xarxa de Televisions Locals
de Catalunya amb motiu de la creació de la plataforma digital Fes Europa.
Entrevista emesa per la XTVL el 16 de maig.
• El programa “Europeus” va dedicar un espai a la Fundació i les seves activitats.
Reportatge emès el 21 d’agost.
• El director de la Fundació participà el 12 de novembre en el programa “Prismes”
del Canal Terrassa per parlar de la caiguda del Mur de Berlín.
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Activitats de la Fundació amb ressò dels mitjans de comunicació:
• Presentació del llibre “Bona pràctica sobre gestió aeroportuària a Europa”
(15 setembre)

07.4 ///Campanya de socis
S’ha iniciat la campanya d’afiliació de socis amb l’objectiu d’augmentar la capacitat per
desenvolupar programes de la Fundació, així com augmentar la pluralitat de les fonts
de finançament per portar-los a cap.
Per aquest motiu, s’ha posat a l’abast dels socis tot un seguit de serveis, tals com: invitació a conferències i seminaris, participació en sopars amb els ponents, accés gratuït
a les diverses publicacions i reducció del 50% en els llibres de la Fundació, recepció
trimestral de la Newsletter, assistència a la convenció anual de socis i accés al nou servei
de biblioteca i a l’Espai del Soci, creat recentment a la nostra web.

El Periódico, 16 de setembre

La Vanguardia, 20 de setembre

• Presentació als corresponsals
de Brussel·les de la plataforma
Xarxa d’Entitats Europeistes de
Catalunya (12 octubre). L’acte va
tenir difusió a El Periódico, El
Punt, La Vanguardia i l’Avui.

Avui, 13 d’octubre
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07.5 ///Pàgina web
En aquest darrer any, hem treballat constantment per anar actualitzant
els continguts de la web segons la realitat del moment. S’ha agilitzat la
gestió del menú principal i s’ha afegit la possibilitat de fer donacions així
com la possibilitat d’adherir-se com a soci on-line. També s’ha fet difusió
d’informació relacionada amb Europa: llibres d’interès, articles i notícies
rellevants, publicitat de diversos events, etc.
A l’“Espai del Soci”, creat recentment, es facilita la interacció entre els
socis i l’organització de la Fundació. Espai on es poden descarregar documents interns relatius a estudis encarregats a experts en determinades
matèries d’interès.
Finalment, s’ofereix una nova versió de la pàgina web en francès (fins al
moment només s’havia ofert en català, castellà i anglès).
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