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ESTRUCTURA01

PATRONS
• Pasqual Maragall i Mira 

PATRÓ FUNDADOR

VOCALS
• Ramon Armengol i Torrent  

(fins el 23 de maig de 2019)

• Josep Maria Besora i Balcells  
(fins el 23 de maig de 2019)

• Núria Basi i Moré 

• Olivier Benielli

• Dolors Camats i Luis  
(des de 26 de juny de 2019)

• Antoni Castells Oliveres

• Dolors Clavell i Nadal  
(des de 26 de juny de 2019)

• Joan Clos i Matheu  
(des de 26 de juny de 2019)

• Joaquim Coello Brufau

• Francesc Colomé Montserrat  
(des de 26 de juny de 2019)

• Ricard Gomà Carmona  
(des de 26 de juny de 2019)

• Jordi Harrison  
(des de 26 de juny de 2019)

• Ernest Maragall i Mira  
(fins el 8 de gener de 2019)

PRESIDENT HONORÍFIC 
• Pasqual Maragall i Mira
PRESIDÈNCIA
• Gemma Sendra Planas (fins el 10 de gener de 2019);  
• Diana Garrigosa Laspeñas (des del 26 de juny de 2019)

VICEPRESIDÈNCIA
• Diana Garrigosa Laspeñas (fins el 26 de juny de 2019);

• Josep M. Vallès Casadevall (des del 26 de juny de 2019)

SECRETARI NO-PATRÓ
• Max Vives-Fierro Planas

• Airy Maragall Garrigosa  
(des de 26 de juny de 2019)

• Cristina Maragall Garrigosa  
(des de 26 de juny de 2019)

• Guillem Maragall Garrigosa 
(des de 26 de juny de 2019)

• Enric Marín Otto  
(des de 26 de juny de 2019)

• Pastora Martínez Samper  
(des de 26 de juny de 2019)

• José Maria Milà Mencos

• Josep Joan Moreso Mateos

• Francesc Xavier Muñoz Pujol

• Oriol Nel·lo i Colom  
(des de 26 de juny de 2019)

• Antoni Pané i Ripoll  
(fins el 23 de maig de 2019)

• Milagros Pérez Oliva  
(des de 26 de juny de 2019)

• Francesc Poch Sabarich

• Ricardo Rodrigo Amar

• Guerau Ruiz Pena

• Gemma Sendra Planas  
(fins el 10 de gener de 2019)

• Anna Terrón Cusí  
(des de 26 de juny de 2019)
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• Jordi Muñoz Mendoza  
(des de desembre de 2019)

• Isona Passola i Vidal

• Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

• Ferran Requejo Coll

• Joan Ridao i Martín  
(des de desembre de 2019)

• Borja de Riquer i Permanyer

• Teresa Serra i Majem  
(des de desembre de 2019)

• Joan Manuel Tresserras i Gaju  
(des de desembre de 2019)

• Eduard Vallory i Subirà

• Maite Vilalta i Ferrer  
(des de desembre de 2019)

• Eulàlia Vintró Castells

EQUIP TÈCNIC

• Gina Abelló Sumpsi 
PRODUCCIÓ I PROJECT MANAGEMENT  
A RE-CITY

• Aina Amat Blai 
COMUNICACIÓ

• Xavier Casanovas Zurano 
COMUNICACIÓ A RE-CITY

• Ruben García Montes 
INVESTIGADOR

• Rhia Kailas 
AJUDANT DE PRODUCCIÓ DEL CICLE  
"FEM FRONT AL CANVI CLIMÀTIC"

• Júlia Mumany Pesarrodona 
AJUDANT DE PRODUCCIÓ DEL CICLE  
"PER UN FUTUR INTERCULTURAL"

• Anna Pescador Martí  
TRADUCCIÓ DOCUMENTS RE-CITY 
(setembre-desembre 2019)

• Mireia Santacreu Esteban 
COORDINACIÓ I GESTIÓ DE PROGRAMES

• Marc Tataret Batalla 
INVESTIGADOR

COMITÈ EXECUTIU

• Josep Maria Vallès Casadevall 
PRESIDENT DE L’EXECUTIVA

• Francesc Colomé Montserrat 
VICEPRESIDENT DE L’EXECUTIVA

• Dolors Camats i Luis

• Joaquim Coello Brufau

• Ricard Gomà Carmona

• Airy Maragall Garrigosa

• Oriol Nel·lo i Colom

• Anna Terrón Cusí

• Max Vives-Fierro Planas 
DIRECTOR EXECUTIU

CONSELL ASSESSOR

• Diana Garrigosa Laspeñas 
PRESIDENTA DEL PATRONAT

• Josep M. Vallès Casadevall 
PRESIDENT DE L’EXECUTIVA

• Antoni Castells Oliveres 
PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR

• Pere Almeda Samaranch

• Eva Anduiza Perea  
(des de desembre de 2019)

• Marta Angerri Feu  
(des de desembre de 2019)

• Germà Bel i Queralt

• Jaume Bellmunt Padró

• Joan Vicent Boira i Maiques  
(des de desembre de 2019)

• Pilar Conesa i Santamaria  
(des de desembre de 2019)

• Anton Costas Comesaña

• Jordi Casassas i Ymbert  
(des de desembre de 2019)

• Joan Fuster Sobrepere  
(des de desembre de 2019)

• Jaume Galofré Crespi

• Margarita León Ramon-Borja  
(des de desembre de 2019)

• Joan Majó i Cruzate



| 5 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA | MEMÒRIA ///2019

2.1 LLEGAT PASQUAL MARAGALL

Des del 2013 la Fundació Catalunya Europa 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, la reflexió a través de 
seminaris i conferències. 

Durant el 2019 el programa ha comptat amb la continuïtat del suport del Departament 
de Presidència del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona i  amb la 
col·laboració per projectes puntuals de la Diputació de Girona. 

Recerca

l Resolució de la convocatòria d’ajut a la recerca Llegat Pasqual Maragall 2019 a 
favor d’Òscar Monterde per dur a terme la recerca “Cooperació per la pau al Me-
diterrani”, a desenvolupar entre el 2019 i 2020.

l S’ha entregat la recerca “Partidisme i (des)lleialtat federal en l’estat autonòmic 
espanyol” de Javier Martínez Cantó. La publicació i presentació es farà a mitjans 
del 2020.

PROGRAMES I ACTIVITAT02
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Publicacions

l Publicació de la recerca “Estructura Urbana i se-
gregació: un segle a Barcelona”, de Rosella Nicolini, 
Miquel Àngel García-López i José Luis Roig Sabaté, 
corresponent a l’ajut de recerca 2017. 

l Publicació “Passant comptes: Memòries d’un 
economista al servei de les institucions” d’Andreu 
Morillas Antolin és el primer llibre que s’afegeix 
a la col·lecció de testimonis “Llegat Pasqual Mara-
gall”.

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/publicacions/95/passant-comptes-mem%C3%B2ries-d-un-economista-al-servei-de-les-institucions.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/f393d-estructura-urbana-i-segregacio-v.-web.pdf
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf


| 7 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA | MEMÒRIA ///2019

l “La UE al 2019: Una agenda per un nou man-
dat" de Carme Colomina. El treball es va presentar 
en un sopar tertúlia celebrat el 12 de desembre de 
2019 a l'Hotel Claris. 

l “Nous reptes i nova governança municipal” diri-
git per Tomàs Font. 

l “Diversitat i convivència intercultural” de Gem-
ma Pinyol.

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/publicacions/109/nous-reptes-i-nova-governan%C3%A7a-municipal.html
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/publicacions/109/nous-reptes-i-nova-governan%C3%A7a-municipal.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/publicacions/108/diversitat-i-conviv%C3%A8ncia-intercultural.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/publicacions/96/la-ue-al-2019-una-agenda-per-un-nou-mandat.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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Seminaris

l 11 de març de 2019 - 
Seminari “Territori en l’acció 
política de Pasqual Maragall” 
amb l’objectiu de presentar i 
debatre el working paper de 
Josep A. Báguena que analit-
za les polítiques territorials 
al “Govern Alternatiu” de 
1999 fins 2003. 

l 18 de juliol de 2019 
– Presentació de l’estudi 
“Estructura urbana i segre-
gació: Un segle a Barcelona” 
dels guanyador de l'ajut a la 
recerca del 2017 Rosella Ni-
colini, José Luís Roig Sabaté 
i Miquel Àngel Garcia López. 
L'acte es va celebrar a Palau 
Macaya amb els autors de la 
recerca junt amb els ponents 
convidats Oriol Nel·lo i Josep 
Maria Vegara. 

l 26 de setembre de 
2019 - Seminari “Partidis-
me i (des)lleialtat federal a 
l’Estat autònomic espanyol” 
celebrat a Palau Macaya 
amb Javier Martínez Cantó, 
investigador guanyador de 
l’ajut a la recerca 2018 que 
ha presentat la primera part 
del seu estudi amb l’objectiu 
d’intercanviar opinions amb 
investigadors vinculats amb 
la temàtica. 

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/103/el-territori-objecte-de-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-de-pasqual-maragall.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/124/presentaci%C3%B3-de-l-estudi-estructura-urbana-i-segregaci%C3%B3-un-segle-a-barcelona.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/127/partidisme-i-des-lleialtat-federal-a-l-estat-aut%C3%B2nomic-espanyol-seminari-amb-javier-mart%C3%ADnez-cant%C3%B3.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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l 13 de novembre de 2019 – Presentació del llibre “Passant comptes: Memòries 
d’un economista al servei de les institucions” d'Andreu Morillas. L'acte va tenir lloc 
al Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb el degà Anton Gasol, el Vicepresident 
de la Fundació, Josep M. Vallès, que van introduir l’acte i a posteriori van intervenir 
els ponents convidats l’economista Josep Maria Bricall i el periodista Andreu Missé. 

l 13 de desembre de 2019 - Seminari “El progrés social als espais transfronterers: 
Girona i Pirineus Orientals”, organitzat conjuntament amb la Càtedra de Geografia 
de la Universitat de Girona amb l’objectiu de presentar la recerca realitzada per 
la Fundació junt amb altres presentacions d’experts i persones involucrades en el 
tema.

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

	

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/131/andreu-morillas-presenta-el-llibre-passant-comptes-mem%C3%B2ries-d-un-economista-al-servei-de-les-institucions.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/136/el-progr%C3%A9s-social-als-espais-transfronterers-girona-i-pirineus-orientals.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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Divulgació i arxiu

l 16 de desembre de 2019 - Presentació de l'Arxiu digital de Pasqual Maragall 
i conferència anual "Concertar o confrontar? Experiències de política democràtica" 
amb Joan Manuel Tresserras, Joaquim Nadal i Joan Herrera com a ponents i amb 
la periodista Milagros Pérez-Oliva com a modera dora. L’acte es va celebrar a la sala 
d’actes del Col·legi d’Economistes de Catalunya el 16 de desembre de 2019, amb un 
auditori de 120 per sones totalment ple. A l’inici de la conferència anual s’ha fet la 
presentació pública de l’arxiu digital, que ja conté més de 1.400 documents, amb 
l’objectiu de participar de la memòria cívica i col·lectiva i contribuir al coneixement 
i difusió de la vida i obra de Pasqual Maragall, tot facilitant la cerca i consulta de 
la documentació generada al voltant de la seva variada i dilatada activitat. Es pot 
accedir a l’arxiu digital a través del següent enllaç: https://arxiupmaragall.catalu-
nyaeuropa.net/ 

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

	

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/135/presentem-l-arxiu-digital-pasqual-maragall.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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Sopars - Col·loquis 

Sopars col·loquis amb grups reduïts de diferents actors socials per debatre amb un 
expert sobre diversos temes d’actualitat seguint els eixos d’interès del pensament 
i l’acció de Pasqual Maragall. Aquest programa s’organitza amb la col·laboració de 
l’Associació d’Amics de la UAB i aquest any s’han realitzat un total d'onze debats.

l 29 de gener de 2019 – “Hospitals públics terciaris de Catalunya: com contri-
buïm al canvi del model productiu català” amb el Dr. Joan X. Cornella, director de 
l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron.
l 20 de febrer de 2019 – “Consolidant la BioRegió a Catalunya” amb Jordi Na-
val, director de Biocat.
l 12 de març de 2019 – “L’aeroport de Barcelona: una perspectiva econòmica i 
de gestió” amb Alfonso de Alfonso, consultor i directiu especialitzat en gestió aero-
portuària.
l 28 de març de 2019 – “El futur de Veneçuela, una incògnita” amb Anna Ayuso, 
investigadora principal per Amèrica Llatina del CIDOB i doctora en Dret Internaci-
onal Públic.
l 11 d’abril de 2019 – “Innovació, el motor de la Segona Fundació de Fujifilm” 
amb Eduardo López Santamaría, director de negocis de la imatge fotogràfica, del 
procés de gravació i dels dispositius òptics d’Iberia Regional (Fujifilm).
l 2 de maig de 2019 – “El consorci de la Zona Franca, fàbrica d’oportunitats” 
amb Pere Navarro, delegat de l’estat en el consorci de la Zona Franca.
l 21 de maig de 2019 – “L’estratègia sonora de les marques” amb Ramon Vives, 
Director d’Espanya de Sixieme Son, agència que crea el disseny musical en espots 
publicitaris.
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l 5 de juny de 2019 – “Supercomputadors i salut” amb Josep Maria Martorell, 
director associat del Barcelona Supercomputing Centre.
l 26 de setembre de 2019 – “BIB, un ecosistema estratègic amb visió de païs” 
amb Ana Ripoll, presidenta de Bioinformatics Barcelona i exrectora de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.
l 24 d’octubre de 2019 - “Computació i ciberseguretat quàntica: reptes i oportu-
nitats” amb Alfonso Rubio-Manzanares, President de Barcelona Q-bit.
l 12 de desembre de 2019 – “La UE al 2019: Una agenda per un nou mandat” 
amb Carme Colomina, investigadora especialitzada en la Unió Europa, desinfor-
mació i política global al CIDOB; col·laboradora del Diari Ara i professora associa-
da del Col·legi d’Europa de Bruges.

Testimonis i Documental

Durant el 2019 s’ha donat continuïtat a l’enregistrament de persones que han com-
partit etapes rellevants amb Pasqual Maragall, en concret s’han realitzat 7 entrevis-
tes arribant a una col·lecció de 52. D’aquests se n’han publicat 45 a la pàgina web de 
la FCE i es seguiran publicant mensualment la resta. 

Els Testimonis enregistrats el 2019 i publicats són:

Lluís Armet 

VÍDEO  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/54/llu%C3%ADs-armet-i-coma.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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Iñaki Gabilondo

María Teresa Fernández de la Vega

Joan Clos

VÍDEO  

+ 
click 
aquí

VÍDEO  

+ 
click 
aquí

VÍDEO  

+ 
click 
aquí

https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/52/i%C3%B1aki-gabilondo-pujol.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/51/maria-teresa-fern%C3%A1ndez-de-la-vega.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/50/joan-clos-i-matheu.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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Carme Valls

Jordi Camí

També s'ha enregistrat durant el 2019 a Josep Piqué però encara no s'ha publicat a 
la web. 

Podeu veure totes les entrevistes de la col·lecció Testimonis fent click aquí
http://catalunyaeuropa.net/ca/testimonis_pm/ 

Dins la part d’audiovisual s’ha finalitzat la realització del Documental “Pasqual i la 
Lluna” amb un guió de David Cirici i Carmen Fernández Villalba i la productora 
Benecé. La presentació pública es farà la primavera del 2020 als cinemes i també es 
preveu presentar el documental a diferents festivals internacionals.

VÍDEO  

+ 
click 
aquí

VÍDEO  

+ 
click 
aquí

http://catalunyaeuropa.net/ca/testimonis_pm/%20
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/49/carme-valls-llobet.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/55/jordi-cam%C3%AD-i-morell.html)
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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2.2. RE-CITY

El programa Re-City, iniciat el 2017 per la Fundació, és una plataforma internacional 
per a la Sostenibilitat Social que vol fer front als grans reptes globals d’avui i aportar 
propostes de canvi i transformació real. És un projecte que neix per repensar, 
replantejar i reaccionar des de les ciutats als principals desafiaments econòmics, 
socials i mediambientals que afecten el planeta.

Aquests són els quatre grans reptes en els quals es fixa Re-City:

l “Combatre les desigualtats” 
l “Fem front al canvi climàtic” 
l “Per un futur intercultural” 
l “Revolució tecnològica, revolució social”

Cada repte es tracta amb un cicle de conferències, seminaris acadèmics i trobades 
empresarials amb ponents de reconegut prestigi internacional en cada àmbit temàtic 
amb la voluntat d’oferir un espai plural de diàleg per generar un discurs constructiu 
que es pugui traslladar en el debat públic i provocar un canvi en les polítiques i en 
la percepció de cada un dels reptes. A més, el programa també incorpora un pla de 
formació per regidors i tècnics d’ajuntaments amb l’objectiu d’incidir directament 
als municipis. Finalment es treballa també en l’anàlisi d’un Observatori per cada un 
dels reptes, per ara s’ha començat amb l’observatori de desigualtats, com una eina 
d’observació periòdica i diagnosi que permeti avaluar la situació de les ciutats en 
relació a diferents temes clau que les condicionen. L’observatori també ha de ser 
una eina de seguiment de les polítiques i mesures, tant públiques com d’iniciativa 
social o privades que es porten a terme per fer front als reptes actuals. 

El programa Re-City compta amb un espai web amb tota la informació i documentació: 
https://www.re-city.net/ca/ 

https://www.re-city.net/ca/
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2.2.1. Cicle “Combatre les desigualtats: el gran repte 
global”

La desigualtat com a fenomen endèmic de les societats contemporànies d’arreu del 
món precisa de la reflexió, debat i conscienciació de les societats per tal de frenar 
la seva evolució i reduir el seu impacte en les properes dècades. És per això que la 
Fundació, amb el suport de l'Obra social “la Caixa”, l’oficina del Club de Roma a 
Barcelona, l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració dels Ajuntaments 
de Gavà, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregathan dut a terme aquest 
projecte amb l’objectiu de:

l Generar un debat públic sobre la desigualtat
l Fer-lo present en l’agenda pública catalana i internacional
l Identificar els temes claus
l Elaborar propostes i instruments a compartir amb els actors locals i globals

Durant el 2019 s’ha passat a una segona fase dins del repte, ja que arrel de les 
9 sessions realitzades entre 2017 i 2018 amb ponents internacionals s’han pogut 
extreure conclusions que han donat peu a realitzar l’informe de desigualtats i altres 
publicacions així com treballar amb una sèrie d’indicadors que formen part de 
l’Observatori. Concretament s’ha treballat en la creació de l’Observatori Metropolità 
de Sostenibilitat Social. 

Amb l’objectiu de crear a Barcelona un observatori de referència internacional en 
Sostenibilitat Social, el 2018 es va signar un acord amb la Xarxa Metròpolis, que 
agrupa 137 ciutats de tot el món. L’observatori, en el marc del projecte Re-City, 
neix com un instrument per comprendre i interpretar l’evolució de les ciutats en 
relació als reptes globals des de la perspectiva de la Sostenibilitat Social. Una eina 
d’observació periòdica i diagnosi, a partir de la obtenció de dades i d’informació 
suficient, fiable i comparable que permeti avaluar la situació de les ciutats en relació 
a diferents als temes clau que la condicionen. L’observatori també ha de ser una 
eina de seguiment de les polítiques i mesures, tant públiques com d’iniciativa social 
o privades que es porten a terme per fer front als reptes actuals.

L’Observatori establirà un seguit d’indicadors per a comparar la situació de les ciutats 
de la Xarxa Metròpoli, que s’aniran incorporant a la base de dades de l’Observatori 
a mesura que es vagin duent a terme les conferències i seminaris de cadascun dels 
quatre pilars del projecte Re-City: Desigualtat, Canvi Climàtic, Innovació Tecnològica 
i Interculturalitat. 
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Es pot accedir a la web de l’Observatori a través del següent enllaç: https://www.
observatorirecity.re-city.net/

Tant l’Observatori com les 
principals conclusions de 
l’informe “Combatre les 
desigualtats” s’han presentat 
en un acte públic a la sala Raval 
del Centre Contemporani de 
Barcelona el 10 de desembre 
de 2019, en un acte amb 
representants institucionals, 
tècnics i experts en la matèria.

 

2.2.2. Cicle “Fem front al canvi climàtic”

Al 2019 segueix el cicle de conferències “Fem front al canvi climàtic” que pretén 
abordar les conseqüències que comporta el canvi climàtic sobre les persones i les 
societats actuals, identificar les tendències d’actuació i les propostes que s’estan 
desenvolupant des de l’àmbit científic, acadèmic, polític i empresarial per mitigar 
aquests efectes, amb l’objectiu de que puguin orientar la construcció de societats 
més resilients i amb capacitat de convertir aquest repte en noves oportunitats. El 
repte de canvi climàtic compta amb el suport de: l’AMB, Ajuntament de Barcelona, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i BBVA.

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.observatorirecity.re-city.net/
https://www.observatorirecity.re-city.net/
https://www.re-city.net/ca/activitats/38/els-municipis-m%C3%A9s-rics-s%C3%B3n-els-que-dediquen-menys-diners-a-serveis-socials.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf


| 18 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA | MEMÒRIA ///2019

Cada conferència ha anat acompanyada d’un posterior seminari amb acadèmics i 
una trobada amb líders empresarials per tal d’explorar els límits del consens.

Els ponents convidats durant el cicle en aquest 2019 han estat:

• 22 març de 2019. Esmorzar-col·loqui amb Cristina Gallach

Esmorzar-col·loqui amb 
Cristina Gallach, Alta 
Comissionada del govern 
espanyol per a l'Agenda 2030 
en el moment de la trobada 
i actualment Secretària 
d’Estat per Llatinoamèrica. 
A l’esmorzar-col·loqui van 
assistir-hi persones del món 
empresarial i polític en el marc 
del cicle “Fem front al Canvi 
Climàtic” dins les trobades: 
“Explorant els Límits del 
Consens”. 

• 4 d’abril de 2019 – “Economia circular: un gir al model de producció” 
amb Sladjana Mijatovic

“En el món natural els residus no existeixen però els humans generem uns 
residus tòxics que a llarg termini fan insostenible aquest món”, així començava 
la conferència Sladjana Mijatovic, explicant els avantatges d’un model econòmic 
que promou el reciclatge, la reducció i la reutilització dels productes enfront d’una 

economia lineal basada en 
la lògica de produir-usar-
llençar sense parar-se a 
pensar fins a quin punt 
estem deteriorant el nostre 
planeta. Va parlar també 
de la seva experiència a 
Amsterdam on durant cinc 
anys va ser cap de l’Oficina 
de Tecnologia d’Innovació 
Circular de l’Ajuntament 
i va desenvolupar molts 
projectes d’economia 
circular. Mijatovic és 
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llicenciada en arquitectura per la Universitat d’Amsterdam, màster en Disseny Urbà 
i Planificació d’Espais Urbans per la Universitat Tecnològica de Delft, i actualment 
és responsable de sostenibilitat i economia circular a l’empresa holandesa BPD des 
d’on segueix impulsant processos de construcció sostenible i circular als Països 
Baixos.

• 8 d’abril de 2019 – “Desenvolupament sostenible i rendiment econòmic: 
Són compatibles?” amb Stephen Nolan

La sostenibilitat interessa 
cada vegada més als 
mercats financers però ens 
falten projectes on invertir”, 
aquest és el diagnòstic de 
Stephen Nolan, director 
de la Xarxa de les Nacions 
Unides de Centres Financers 
per a la Sostenibilitat FC4S 
(International Network 
Financial Centres For 
Sustainability). El ponent 
va explicar que després dels 
Acords de París del 2015, es 
va crear un grup europeu 

d’experts d’alt nivell en finances sostenibles per ajudar a mobilitzar recursos cap 
a l’acció pel clima. Aquella trobada va ser un punt d’inflexió i d’aleshores ençà la 
sostenibilitat ha deixat de ser un tema marginal pels mercats financers i els inversors 
cada vegada veuen amb més interès els sectors de l’economia verda, les energies 
renovables, l’eficiència energètica o l’economia circular

• 2 de maig de 2019 – Dinar col·loqui amb Frederic Ximeno

Dinar col·loqui amb Frederic Ximeno, comissionat d’ecologia de l’Ajuntament de 
Barcelona en el moment de la trobada i actualment Gerent de Medi Ambient i 
Serveis Urbans al mateix Ajuntament. Al dinar-col·loqui van assistir-hi persones del 
món empresarial i polític en el marc del cicle “Fem front al Canvi Climàtic” dins les 
trobades “Explorant els límits del consens”. 

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  
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https://www.re-city.net/ca/activitats/24/stephen-nolan.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.re-city.net/ca/activitats/23/sladjana-mijatovic.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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• 20 de maig de 2019 – “Innovació climàtica: repensar-ho tot” amb Kirsten 
Dunlop

Des de fa una dècada, la innovació és l’arma que fa servir la seva organització contra 
l’emergència climàtica i, precisament perquè anem a contrarellotge, es va mostrar 
optimista: “l’ésser humà és capaç d’innovar i desenvolupar les solucions més 
creatives com més sota pressió està”. Actualment, EIT Climate-KIC és la principal 
plataforma d’innovació en l’àmbit europeu pel que fa al canvi climàtic, el medi 
ambient i la sostenibilitat. Compta amb una xarxa d’oficines a 28 països, entre ells 
Espanya, i més de 400 partners entre empreses, governs, universitats i centres de 
recerca per ajudar l’emprenedoria envers la transició cap a l’adaptació i la mitigació 
dels efectes de la crisi climàtica. En deu anys, EIT Climate-KIC ha impulsat més de 
1000 start-ups i ha fet activitats educatives per a uns 35.000 estudiants. 

• 13 de juny de 2019 – “Reptes urbans pel canvi climàtic” amb Diana 
Reckien

L’augment de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera ha suposat un augment de 
la temperatura global amb importants efectes ja palpables a diferents regions del 
planeta. El ritme d’aquest increment no té paral·lel en la història climàtica recent de 
la Terra. Aquest fet implica que, de no fer res, ens aboquem a un futur força incert i 
desconegut on les societats més vulnerables seran les que en patiran els efectes més 
negatius. De tota manera, les societats dites avançades tampoc no en quedaran al 
marge. La comunitat internacional es va tornar a mobilitzar com anteriorment ho 
va fer amb el protocol de Kyoto per tal d’intentar frenar, en la mesura del possible, 
els dràstics efectes predits abastament per la comunitat científica a través dels 

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

https://www.re-city.net/ca/activitats/25/kirsten-dunlop.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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diversos informes del Panell 
I n t e r g o v e r n a m e n t a l 
d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic (IPCC). La 
ponent convidada va ser 
Diana Reckien, Doctora 
en Planificació Urbana i 
Regional i Gestió de Geo-
Informació de la Universitat 
de Twente (Països Baixos). 

• 7 de novembre de 2019 – “Els efectes de la contaminació en la salut hu-
mana” amb Barbara Maher.

La professora de Ciències 
Ambientals de la 
Universitat de Lancaster, 
Barbara Maher, va tancar 
el cicle “Fem front al 
canvi climàtic” amb la 
conferència “Els efectes de 
la contaminació en la salut 
humana”. Barbara Maher 
s’ha especialitzat en l’estudi 
de les nanopartícules 
contaminants i els seus 
efectes en la salut humana. 
Conegudes per la comunitat 

científica amb l’abreviació PM (“particulate matter” o matèria particulada), es tracta 
de partícules presents a l’atmosfera que són molt fines i gairebé no pesen res, per 
això són molt difícils de detectar i són molt perilloses perquè no troben cap obstacle 
per penetrar dins el cos humà. De fet, poden arribar a òrgans que fins ara semblaven 
impensables com el cor, el fetge, els ronyons o, fins i tot, els alvèols dels pulmons o 
el reg sanguini a través de sistema respiratori, i directament arriben al cervell per 
l’aire que entra pel nas.

LLEGIR  

+ 
click 
aquí

LLEGIR  
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https://www.re-city.net/ca/activitats/27/diana-reckien.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.re-city.net/ca/activitats/33/barbara-maher.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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• 20-22 de novembre de 2019 - Workshop final de cicle “Climate Urba-
nism: From Climate Emergency Declarations to Actions and Indicators”

Sessió final del cicle en format de seminari per tal de fer una trobada  que permeti 
el debat tant del marc conceptual d’indicadors Re-City de canvi climàtic, com de 
les propostes per fer front a l’emergència climàtica que configuraran el document 
“Explorant els límits de consens en canvi climàtic”. 
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2.3. EUROPA

l Keymob – Key Action 2

La Fundació Catalunya Europa participa al projecte Keymob, un projecte liderat 
per la Cambra de Comerç de Barcelona que forma part del programa Erasmus+. 
Keymob es proposa desenvolupar sinèrgies entre centres de formació, empreses, 
governs regionals i municipals que permetin desenvolupar eines curriculars, acords 
logístics i organitzatius dirigits a estudiants de formació professionals per contribuir 
al desenvolupament de les competències necessàries en un context de mobilitat 
internacional. El projecte finalitza l’octubre de 2020.

l EU Social Progress Index
La Fundació Catalunya Europa col·labora en un consorci europeu que treballa l’índex 
de progrés social de diferents regions europees entres les quals hi ha Catalunya. En 
aquest sentit la Fundació proporciona dades i informació sobre l’SPI a Catalunya 
i participa en els diferents seminaris que es realitzen per presentar i debatre els 
resultats. El projecte està previst que finalitzi el 2020.
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l 7a edició del Premi “Catalunya Europa Segle XXI”

Durant el 2019 s’ha deliberat i resolt la 7a edició del Premi “Catalunya Europa Segle 
XXI”, així com també s’ha fet un acte públic de presentació del treball guanyador 
i finalistes. La guanyadora d’aquesta edició amb un premi de 10.000 €, ha sigut 
Meritxell Parramon, tècnica de comunicació a la Delegació de la Generalitat a 
Brussel·les pel seu treball La securitización de la gestión de las solicitudes de asilo 
y refugio por parte de la Unión Europea ante la crisis migratoria a partir de 2015. 
En aquest estudi, la premiada parlava sobre com les respostes donades per la Unió 
Europea a partir de l’any 2015 a les sol·licituds d’asil han sigut insuficients, reforçant 
la tendència securititzadora de la política d’immigració europea. A més, es va atorgar 
una menció especial a dos treballs; Sustainable EU Corporate Law for Sustainable 
Development: an Interdisciplinary View, de la professora del Departament de Dret 
Civil de la UPF, Lela Mélon i Paths of Robotization: Robotization according to 
Varieties of Capitalism, de Bernat Aritz Monge, estudiant de doctorat a l’Institut 
Universitari Europeu de Florència. 

Podeu llegir el treball guanyador aquí
https : / /www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/f i les/56a32-
ganadorpremibancsabadell2019v2.pdf
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https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/56a32-ganadorpremibancsabadell2019v2.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/56a32-ganadorpremibancsabadell2019v2.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/activitats/121/un-treball-sobre-la-securititzaci%C3%B3-de-les-pol%C3%ADtiques-migrat%C3%B2ries-guanyador-del-premi-europa-segle-xxi.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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La Fundació Catalunya Europa s’ha comunicat durant tot el 2019 per mitjà de les 
següents vies:

l pàgina web: www.catalunyaeuropa.net/
l blog de la Fundació www.catalunyaeuropa.net/ca/blog/
l newsletter/butlletí 
l xarxes socials: 

Twitter: twitter.com/catalunyaeuropa
Facebook: www.facebook.com/fundaciocatalunyaeuropa/
Linkedin: www.linkedin.com/company/305729/admin/

l notes de premsa

En el marc de la Fundació Catalunya Europa, el  projecte Re-City s’ha comunicat a 
través dels canals de la Fundació i també per mitjà dels seus propis canals:

l Web: https://www.re-city.net/
l Twitter: https://twitter.com/ReCity_
l Instagram: https://www.instagram.com/re_city/

A més, s’ha presentat l’observatori Re-City, una eina integrada en la mateixa pàgina 
web. 

Les pàgines web de la Fundació i de Re-City són les plataformes on es troben les 
publicacions, les cròniques dels esdeveniments i l’agenda de la Fundació, entre d’al-
tres. 

RESSÒ MEDIÀTIC03
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A partir del contingut publicat a la web, la difusió es porta a terme a través del 
butlletí, les xarxes socials de la Fundació i, en el cas d’alguns actes, a través de notes 
de premses enviades als mitjans. 

A continuació, es poden consultar algunes dades dels resultats obtinguts per 
cadascuna de les vies de comunicació.
 

3.1 Fundació Catalunya Europa

Pàgina web

l Usuaris de la web des d’1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019: 9.252 
usuaris 
l Número de sessions: 13.058 
l Visualitzacions de pàgines: 27.887

Xarxes Socials

Twitter
És la xarxa social més utilitzada a la Fundació, s’utilitza tant per difondre l’activitat 
de l’entitat com de mitjà de comunicació de l’actualitat europea. Pel fet de ser la 
xarxa amb més seguidors ens permet un grau més elevat de comunicació i feedback 
amb persones potencialment interessades amb l’activitat de la fundació. 

l 3.736 seguidors 
l 490 mencions (al llarg de l’any)
l Mitjana d’impressions mensuals (suma de les visualitzacions de tots els tweets 
emesos durant un mes): 30.000
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Facebook
Facebook s’ha utilitzat per difondre les activitats, actes i publicacions de la fundació. 
Durant el 2019, també ha servit de plataforma per publicar anuncis d’alguns dels 
actes que ha organitzat l’entitat.
- 1029 seguidors de la pàgina

LinkedIn
La xarxa Linkedin, igual que Facebook, s’ha utilitzat per difondre activitats, actes i 
publicacions pròpies de la Fundació, amb l’objectiu de fer arribar el contingut a un 
públic d’àmbits més professionals. 

l 498 seguidors

Youtube i Vimeo
Vimeo és la plataforma on es poden trobar tots els vídeos testimonis del Llegat 
Pasqual Maragall que s’han publicat des de l’inici d’aquest programa. D’altra banda, 
la xarxa Youtube recull tot el material audiovisual que es va generant a partir de les 
diverses activitats que s’han anat portant a terme al llarg del 2019. 
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3.2 Re-City

Pàgina web

l Usuaris de la web des d’1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019: 4.014 
usuaris 
l- Número de sessions: 5.907 sessions 
l Visualitzacions de pàgines: 14.723 

Xarxes socials

Twitter Re-City
l 609 seguidors
l 224 mencions
l Mitjana d’impressions mensuals (suma de les visualitzacions de tots els tweets 
emesos durant un mes): 14.000

Instagram
Paral·lelament a Twitter, Re-City també disposa d’un perfil a Instagram que serveix 
per informar sobre l’activitat que s’ha anat desenvolupant des d’aquesta plataforma.
l 153 seguidors

Premsa

Al llarg de l’any, les aparicions en premsa han estat diverses. A continuació se’n fa 
un recull agrupat per diferents temàtiques

Cicle “Fem front al canvi climàtic”

l Entrevista a Ana Huertas. Programa Vida Verde (RNE). Pilar Sampietro Colom. 
12 de gener de 2019.

l “Mantener la dependencia del petróleo es de irresponsables”. Gabriela Maestre. 
La Vanguardia (en motiu de la conferència d’Ana Huertas i Rob Hopkins). 25 de 
gener de 2019.

l Alistair Woodward: “El cambio climático ya afecta a la salud mental. Núria Navarro. 
El Periódico (entrevista a Alistair Woodward, després de la seva participació al cicle 
“Fem front al Canvi climàtic”. 23 de març de 2019
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http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/vida-verde/vida-verde-reduce-tus-emisiones-transicion-chicas-del-radio-12-01-19/4932500/?media=rne
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.lavanguardia.com/natural/20190125/454274188205/transition-town.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190323/alistair-woodward-el-cambio-climatico-ya-afecta-a-la-salud-mental-7360870
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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l “Sladjana Mijatovic: Tenemos que dejar de obsesionarnos por poseer cosas”. 
Queralt Castillo. La Marea. 10 d’abril de 2019

l “Barcelona entra en la red de finanzas sostenibles de la ONU”. Eduardo Magallón. 
La vanguardia. 8 d’abril de 2019

l “Invertir en el planeta: Calen 80 milions d’euros en 15 anys per salvar-lo”.  Maria 
Fernández Noguera. TV3. 14 d’abril de 2019.

l “Stephen Nolan: Hi ha més capital potencial per invertir que no pas projectes en 
biodiversitat o economia circular”. Albert Punsola. Sostenible. 15 d’abril de 2019

l “No hay economía circular sin ciudadanos circulares” Sladjana Mijatovic. Diario 
responsable. 20 de Maig de 2019.

 
l “Kirsten Dunlop: La creativitat i l’enginy sempre s’han vist estimulats quan arriba 
la por”. Sostenible. 27 de maig de 2019

l “No se trata de una transformación del planeta, sino de una transformación 
humana” (Kirsten Dunlop). La Marea. 6 de juny de 2019

l “Tenemos pocas respuestas frente a la subida del nivel del mar”. La Vanguardia. 
14 de juny de 2019. Entrevista a Diana Reckien.

l “Sladjana Mijatovic: Un taladro en una casa, ¿cuántas veces al año se usa?”. El 
Periódico. 19 de juny 2019. Entrevista a Sladjana Mijatovic. 

l “Kirsten Dunlop: Necessitem una narrativa positiva i esperançadora que ajudi a 
entendre què hem de canviar i fer-ho molt depressa”. Món Sostenible. 30 de juny 
de 2019. 

l Entrevista en directe amb Barbara Maher. Ràdio 4. Programa: De boca a Orella 
amb Sílvia Tarragona.
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https://www.lamarea.com/2019/04/10/sladjana-mijatovic-tenemos-que-dejar-de-obsesionarnos-por-poseer-cosas/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20190408/461547108812/barcelona-entra-en-la-red-de-finanzas-sostenibles-de-la-onu.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.ccma.cat/el-temps/invertir-en-el-planeta-calen-80-bilions-deuros-en-15-anys-per-salvar-lo/noticia/2916641/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.sostenible.cat/entrevista/kirsten-dunlop-la-creativitat-i-lenginy-sempre-shan-vist-estimulats-quan-arriba-la-por
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.sostenible.cat/entrevista/stephen-nolan-hi-ha-mes-capital-potencial-per-invertir-que-no-pas-projectes-en
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.lamarea.com/2019/06/06/no-se-trata-de-una-transformacion-del-planeta-sino-de-una-transformacion-humana/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://diarioresponsable.com/noticias/27664-no-hay-economia-circular-sin-ciudadanos-circulares
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.lavanguardia.com/vida/20190614/462858337487/tenemos-pocas-respuestas-frente-a-la-subida-del-mar.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20190619/sladjana-mijatovic-un-taladro-en-una-casa-cuantas-veces-al-ano-se-usa-7512845
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
http://www.monsostenible.net/catala/noticies/kirsten-dunlop:-la-innovacio-no-es-suficient-cal-una-profunda-transformacio-social/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SBOCORE/mp3/5/5/1573147312155.mp3
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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l “La Xina serà propietària de la producció d’energia del món”. Diari Ara. 15 de 
novembre de 2019. Entrevista amb Kirsten Dunlop.

Cicle “Combatre les Desigualtats”

l Raquel Sánchez defensa les polítiques d’igualtat social. ElFar.cat. Notícia publicada 
amb motiu de la participació de l’alcaldessa de Gavà a les jornades formatives de 
“Combatre les Desigualtats”. 18 de gener de 2019.

l “Educación y salud son el gasto que más redistribuye”. Alternativas Económicas. 
Setembre 2019. 

l “Els municipis metropolitans més rics fan més despesa pública però en dediquen 
menys proporció a temes socials”. Catalunya Plural. 10 de desembre de 2019. Victòria 
Oliveras

l “Las desigualdades en salud: cuatro años más de vida en Sant Cugat que en Badia 
del Vallès. El diario. 10 de desembre de 2019. Pau Rodríguez

l “Barcelona i Badia del Vallès lideren la despesa social dels municipis metropolitans”. 
TV3. 10 de desembre de 2019. 

l “Sube la renta metropolitana, aunque una de cada cinco personas está en riesgo 
de pobreza.” El Llobregat. Redacció. 13 de desembre de 2019.

l Entrevista a Marc Tataret amb Olga Rodríguez. El matí a Ràdio 4. Ràdio 4. 12 de 
desembre de 2019. (A partir del minut 7:30 del programa).
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https://www.ara.cat/societat/Xina-propietaria-produccio-energia-mon_0_2344565535.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://elfar.cat/art/26178/raquel-sanchez-defensa-les-politiques-digualtat-social
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/educacion-y-salud-son-el-gasto-que-mas-redistribuye
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
http://catalunyaplural.cat/ca/els-municipis-metropolitans-mes-rics-fan-mes-despesa-publica-pero-en-dediquen-menys-proporcio-a-temes-socials/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.eldiario.es/catalunya/Sant-Cugat-Badia-Valles-Barcelona_0_972203229.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/barcelona-i-badia-del-valles-lideren-la-despesa-social-dels-municipis-metropolitans-llengua-de-signes/video/5978816/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.elllobregat.com/noticia/17847/baix-llobregat/sube-la-renta-metropolitana-aunque-una-de-cada-cinco-personas-esta-en-riesgo-de-pobreza.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-12-desembre-2019-1a-hora/5464547/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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Cicle “Per un futur intercultural”

l Nando Sigona: “El cierro del paso de Calais hace que se abran nuevas rutas”. La 
Vanguardia. 24 d’octubre de 2019. 

Llegat Pasqual Maragall

l “Hi ha massa candidatures d’esquerra que no es reconeixen entre elles i necessitem 
unitat per acabar amb l’hegemonia”. Sandra Vicente. Catalunya Plural (amb motiu 
de la ponència de Chantal Mouffe). 28 de gener de 2019.

l La gran lampistería. Jaume V. Aroca. La Vanguardia (cita el llibre de Mariona 
Tomàs). 30 de març de 2019

l “Un arxiu digital recull més de 1.400 documents sobre el llegat de Pasqual 
Maragall”. Betevé. 16 de desembre de 2019

l “El llegat de Pasqual Maragall”. La Vanguardia. Silvia Hinojosa. 16 de desembre 
de 2019

l “El llegat de Pasqual Maragall o com aprendre a governar en coalició”. Nació 
Digital. Pep Martí. 16 de desembre de 2019

l “Pasqual Maragall y el espíritu del tripartito”. El Periódico. Roger Pascual. 16 de 
desembre de 2019

l Entrevista a Fidel Bellmunt al Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. 17 de desembre de 
2019. (A partir del minut 36)

l “Catalunya només funcionarà si funciona Barcelona”: el pensament maragallista, 
digitalitzat. Tot Barcelona. 25 de desembre de 2019. 
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https://www.lavanguardia.com/internacional/20191024/471027303550/nando-sigona-migraciones-39-cadaveres-camion-essex-mediterraneo-traficantes-libios-union-europea-ue.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
http://catalunyaplural.cat/ca/hi-ha-massa-candidatures-desquerra-que-no-es-reconeixen-entre-elles-i-necessitem-unitat-per-acabar-amb-lhegemonia/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190330/461294836659/la-gran-lampisteria.html?facet=amp
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://beteve.cat/politica/arxiu-digital-pasqual-maragall/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.lavanguardia.com/politica/20191216/472279601239/el-llegat-de-maragall.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.naciodigital.cat/noticia/192898/llegat/pasqual/maragall/aprendre/governar/coalici
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191216/pasqual-maragall-espiritu-del-tripartito-7777519
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/catalunya-nit-de-22-a-23-h-17122019/audio/1058258/
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
https://www.totbarcelona.cat/politica/catalunya-funcionara-funciona-barcelona-pensament-maragallista-digitalitzat_2105953102.html
http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Llibre_Instruments_financers_per_fomentar_el_cinema_europeu_SOFICA_i_tax_shelter.pdf
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La Fundació Catalunya Europa també ha aparegut a La Vanguardia i a El Periódico 
per comunicar i convidar a participar en els actes i convocatòries dels premis. 

l S’ha publicat un anunci de totes les conferències fetes al cicle “Fem front al Can-
vi Climàtic” a La Vanguardia i a El Periódico. També s’han publicat anuncis a “El 
Periódico” per alguns actes puntuals, per exemple, per la presentació del nou Premi 
Europa Segle XXI o l’acte dels pressupostos europeus, organitzat juntament amb la 
XEEC.

l S’ha publicat un anunci d’algunes de les conferències del cicle “Fem front al canvi 
climàtic”, així com altres actes que s’han portat a terme (seminari sobre innovació 
agroalimentària a la Universitat de Lleida, alguna de les conferències del cicle “Com-
batre les Desigualtats” o la presentació del nou premi Europa segle XXI).

l Aquests mateixos anuncis publicats a Facebook, també s’han publicat a Insta-
gram. 
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COMPTES 201904
4.1. BALANÇ 

FUNDACIO PRIVADA CATALUNYA EUROPA 31/12/2019
Imports expressats en EUROS

TOTAL ACTIU (A+B) 351.548,90
A) ACTIU NO CORRENT 7.929,02

II. Immobilitzat material 5.215,21

2. Inst. tècniques, i altres immobilitzat material 5.215,21

V. Inversions financeres a llarg termini 2.713,81

1. Instruments de patrimoni 1.021,20

5. Altres actius financers 1.692,61

B) ACTIU CORRENT 343.619,88
II. Existències 4.470,10

1.Comercials 4.367,50

6. Bestretes a proveidors 102,60

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 329.484,24

1. Clients per vendes i prestacions de servei -61.426,00

3. Deutors varis 369.426,00

6. Altres crèdits amb les Adm. Públiques 21.484,24

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalent 9.665,54
1. Tresoreria 9.665,54

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 351.548,90
A) PATRIMONI NET 54.328,06

A-1) Fons propis 54.328,06
I. Capital 30.000,00

1. Capital escripturat 30.000,00

V. Resultats d'exercicis anteriors 14.478,04

1. Romanent 43.434,81

2. Resultats negatius d'exercicis anteriors -28.956,77

VII. Resultat de l'exercici 9.850,02

C) PASSIU CORRENT 297.220,84
III. Deutes a curt termini 161.125,43

2. Deutes amb entitats de crèdit 51.057,86

5. Altres passius financers 110.067,57

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 134.495,41
1. Proveidors 563,71

3. Creditors varis 113.049,62

6. Altres deutes amb les Admin. públiques 20.882,08

VI. Periodificacions a curt termini 1.600,00

Els comptes de la Fundació Catalunya Europa estan auditats per l'empresa Audiaxis 
Auditores, SLP
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4.2. PÈRDUES I GUANYS

FUNDACIO PRIVADA CATALUNYA EUROPA 31/12/2019

INGRESSOS FUNDACIÓ 508.160,13

APORTACIONS PATRONS FUNDACIÓ 1.000,00

INGRESSOS PER PATROCINIS PUBLICITARIS (*) 20.000,00

PROJECTES FUNDACIÓ (**) 487.142,16

INGRESSOS FINANCERS 17,97

DESPESES FUNDACIÓ -498.310,11
DESPESES DE PERSONAL PROPI -172.554,04

DESPESES DE PERSONAL PRÀCTIQUES -830

DESPESES DIRECTES X PROJECTES -184.459,71
DESPESES DE GESTIÓ (GERÈNCIA-COMPTABILITAT-LABORAL- 
INFORMÀTICS-AUDITORS-NOTARIS)

-44.635,97

LLOGUERS -9.817,36

ASSEGURANCES -219,26

SUBMINISTRAMENTS I CONSUMIBLES -4.975,99

ALTRES DESPESES -6.239,83

DESPESES FINANCERES -11.723,26

TRIBUTS -396,45

PROVISIONS PROJECTES PLURIANUALS -61.426,00

AMORTITZACIONS -1.032,24

RESULTAT DE L'EXERCICI (GUANYS) 9.850,02
(*) patrocini privat RBA 20.000,00

(**) projectes Fundació Privada Catalunya Europa: 487.142,16
Cambra de Comerç de Barcelona "Projecte Empresa  
i Formació"

14.000,00

KA2 Erasmus+ "KEYMOB" 12.242,16

EU SPI Consortium "Project Measuring What Matters to EU Citizens: 
Social Progress in The European Regions"

16.000,00

Ajuntament de Barcelona "Projecte Llegat Pasqual Maragall" 60.000,00

Diputació de Girona "Projecte Llegat Pasqual Maragall" 15.000,00

Generalitat de Catalunya "Projecte Llegat Pasqual Maragall" 30.000,00

Ajuntament de Barcelona "Projecte Reptes Globals" 55.000,00

Area Metropolitana de Barcelona "Projecte Reptes Globals" 30.000,00

BBVA "Projecte Reptes Goblals" 100.000,00

Fundació Bancaria La Caixa "Projecte Reptes Globals" 100.000,00

Generalitat de Catalunya "Projecte Reptes Globals" 35.000,00

Ajuntament de Gavà "Projecte Reptes Globals" 4.900,00

Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet "Projecte Reptes Globals" 8.000,00

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat "Projecte Reptes Globals" 7.000,00




