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No és cap secret que fa temps que penso en clau europea i la creació de la Fundació Catalunya 

Europa, a fi nals del 2007, és una mostra més d’aquest compromís personal. La Fundació naixia 

amb la convicció que cal invertir en coneixement. Cal saber quins són els reptes que enfronta la 

societat catalana i europea; cal crear idees innovadores que donin resposta a aquells reptes; i 

cal que aprenguem dels models i les pràctiques d’excel·lència que ja existeixen a Europa. 

Amb aquesta convicció hem treballat al llarg del primer any de vida de la Fundació per concre-

tar i consolidar aquell ambiciós i necessari projecte. El pilar fonamental s’ha bastit entorn del 

programa de bones pràctiques, sota el qual es potencia l’intercanvi i la presentació de models, 

propostes i projectes europeus que tinguin cabuda a casa nostra. Catalunya vol aprendre, i amb 

aquest programa pretenem avançar en aquesta direcció. Hem iniciat la recerca de bones pràc-

tiques en infraestructures, medi ambient i immigració, però també cal abordar de cara al futur 

altres camps i vectors de la realitat catalana. El que hem fet fi ns ara ens anima a continuar.

La Fundació naixia amb la convicció de que Catalunya vol aprendre, però que també té quelcom 

a aportar: talment la seva capacitat d’innovació, la seva cohesió social i la seva identitat pròpia. 

El programa de bones pràctiques sobre ciutats exporta l’experiència de Barcelona i catalana a 

tot aquell qui vulgui compartir-la i treure’n conclusions.

Estic convençut que el progrés democràtic, cívic, econòmic i social del nostre món particular 

s’enrobustirà amb aquest fl ux d’idees, projectes i experiències.

Desitjo poder seguir compartint els meus somnis i conviccions amb vosaltres, i aprofi to per 

agrair la seva contribució a totes les persones i empreses que fan possible aquest projecte.

Pasqual Maragall i Mira

President de la Fundació Catalunya Europa
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Europa segueix el seu camí, un projecte de construcció iniciat ja fa 50 anys. Aquest camí ens 

ha portat a un nou estadi, marcat per la propera entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Aquest 

pas endavant ha de suposar una millora del marc normatiu europeu, per investir amb més soli-

desa el projecte polític i el marc on es mouen les institucions de la Unió. 

Catalunya, per la seva banda, ha aprovat un nou Estatut, que ha de suposar un nou salt enda-

vant en el reconeixement nacional, alhora que representar l’impuls per a un nou model de fi nan-

çament i les polítiques necessàries associades que faran que Catalunya arribi a estàndards més 

elevats de benestar social per a la ciutadania.

L’evolució d’ambdues realitats és una qüestió cabdal que interessa a la societat civil catalana. 

La Fundació nasqué en aquest context, a fi nals de 2007, i inicià les seves activitats a la prima-

vera de 2008, amb l’objectiu d’apropar aquestes dues realitats. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han fi xat uns programes concrets que ja estan donant els 

seus primers fruits. Així tenim, un programa de refl exió en clau europea, un altre que anomenem 

bones pràctiques europees i un tercer anomenat bones pràctiques sobre ciutats.

Valorem molt positivament la feina realitzada fi ns a dia d’avui, moment en què els diferents 

programes engegats comencen a consolidar-se i a tenir inèrcia pròpia. Al llarg d’aquest primer 

any hem pogut constatar l’encert de moltes línies de treball iniciades, línies que necessàriament 

s’han d’anticipar als reptes que tindrem en el futur, però que també han d’aportar dimensions 

noves als debats que actualment enfronta la societat catalana i europea.

Finalment, vull agrair el suport fi nancer de les empreses i particulars a la Fundació, així com les 

entitats que col·laboren per dur a terme el nostre projecte. També, i en darrer lloc però no per 

això menys important, vull agrair a les persones que formen part del Consell Assessor qui, amb 

la seva experiència i coneixement, donen impuls i validen els continguts dels nostres progra-

mes.

Max Vives-Fierro i Planas

Director de la Fundació Catalunya Europa
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La Fundació Catalunya Europa, entitat sen-

se afany de lucre que té per objectiu la dialèc-

tica refl exiva i pràctica de les relacions entre 

Catalunya i Europa, es va constituir legalment 

a fi nals de l’any 2007 i començà les seves ac-

tivitats l’abril de 2008. En aquest primer any 

de funcionament, la Fundació s’ha defi nit a 

sí mateixa i ha començat a donar vida a les 

activitats i projectes que la motiven. 

En aquest sentit la refl exió, l’estudi i la difusió 

de les activitats que es porten a terme em-

marcades en els programes i projectes de la 

Fundació tenen per objectiu no solament par-

lar del binomi Catalunya-Europa i la seva ar-

ticulació en diferents àmbits de la vida social, 

política i econòmica, sinó també refl exionar 

sobre els models ideals i les bones pràctiques 

que es despleguen en els dos espais i que 

ens permeten avançar cap aquells ideals.

La feina realitzada fi ns avui no hauria estat pos-

sible sense el suport dels patrons i amics de 

la Fundació i sense la guia i l’ajuda del Consell 

Assessor, qui defi neix i prioritza les principals 

línies de treball que segueix la Fundació.

És la nostra obligació respondre a aquell su-

port fi nancer i a la direcció del Consell Asses-

sor amb una relació de les tasques i activitats 

que s’han dut a terme al llarg del 2008.
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Una de les principals tasques de la Fun-

dació Catalunya Europa en aquest primer 

any ha estat defi nir l’estructura orgànica i 

funcional de la pròpia Fundació, amb la in-

corporació de nou personal per defi nir una 

estructura directiva i tècnica sufi cient i efi -

cient. L’equip de direcció i treball actual és 

el següent:

1. ORGANITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ

 Equip de direcció Pasqual Maragall i Mira, President

  Helena Guardans i Cambó, Vice-Presidenta

  Max Vives-Fierro i Planas, Director

 Equip tècnic Raimon Bergós i Civit, Secretari

  Laia Jorba Galdós, Coordinadora de projectes

  Mireia Santacreu Esteban, Secretària Tècnica

També s’ha constituït el Consell Assessor 

composat per persones afi ns a la fi losofi a 

de la Fundació amb perfi ls acadèmic i pro-

fessional de reconegut prestigi. La funció del 

Consell Assessor és prioritzar les línies d’in-

vestigació de la Fundació i orientar-ne la seva 

recerca fonamental i aplicada. Alhora, alguns 

membres del Consell Assessor, en tant que 

especialistes, són coordinadors de cicles de 

bones pràctiques de la Fundació. El Consell 

Assessor està composat per disset persones, 

que es llisten a continuació:

Consell Assessor

 Germà Bel Queralt Joan Massagué Solé

 Josefi na Castellví Piulachs Jordi Mercader Farrés

 Antoni Comín Oliveras Pedro Nueno Iniesta

 Anton Costas Comesaña Joaquim Prats Cuevas

 Joan Clos Matheu  Joan-Francesc Pont Mestres

 Joan Manel del Pozo Guillen Eduard Vallory Subirà

 Ramon Folch Guillen Jordi Valls Riera

 Ferran Mascarell Canalda Rafael Vila-Sanjuán Sanpere

 Alex Masllorens Escubós
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La Fundació reuneix més d’una trentena de 

patrons i amics que col·laboren econòmica-

ment amb la Fundació a títol personal, així 

com també compta amb el patrocini de qua-

tre empreses mecenes i de una empresa col-

laboradora, El Periódico, amb la qual existeix 

un conveni per a la difusió dels actes i activi-

tats organitzades. La Fundació també ha es-

tablert acords de col·laboració amb l’Associ-

ació Amics de la UAB i l’Ateneu Barcelonès 

 Empreses mecenes Abertis

  Consorci de la Zona Franca

  RBA

  Repsol YPF

 Empreses col·laboradores El Periódico

 Entitats col·laboradores Associació d’Amics de la UAB

  Ateneu Barcelonès

Patrons i amics de la Fundació

 Francesc Adam Arniges Josep Gassiot Matas

 Salvador Alemany Mas Oriol Ivern Ibañez

 Josep Maria Almeda Petitpierre Joan Laporta Argelich

 Joan Alsina Jiménez Josep Maria Milà Mencos

 Albert Arnó Palau Isabel Marín Laplana

 Xavier Atance Yagüe Juan Molins Amat

 Núria Basi Moré Xavier Muñoz Pujol

 Olivier Benielli Jordi Muñoz Martín

 Antoni Brufau Díaz  Antoni Pané Ripoll

 Antoni Camín Díaz Francesc Poch Sabarich

 Jordi Dotú Morales Francesc Pont  Clemente

 Josep Esteve Soler Francesc Raventós Torras

 Montserrat Esteve Soler Miquel Roca Junyent

 Joan Esteve Soler Ricardo Rodrigo Amar 

 Albert Esteve Soler Manel Royes Vila

 Antoni Esteve Soler Sebastià Salvadó Plandiura

 Àngel Garcia Resa Josep Torrents Comas

 Antoni Garell Guiu Josep M. Tremoleda Alvarez-Castrillón

 Diana Garrigosa Laspeñas Tristan Xancó Kussrrow

1. ORGANITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ



10

En aquest primer temps de funcionament 

també ha estat important la tasca de comuni-

cació i difusió de la Fundació. En aquest sentit, 

l’objectiu no solament ha estat publicitar les ac-

tivitats realitzades, sinó també, i de forma molt 

rellevant, donar a conèixer l’existència, funcio-

nament i objectius de la pròpia Fundació. 

La Fundació, per tant, ha estat presentada 

a diferents institucions públiques i privades, 

així com associacions i entitats diverses de 

Catalunya i de l’estat, que treballen en te-

mes vinculats a la Unió Europea. Amb mol-

2. TASQUES DE COMUNICACIÓ I DE DIFUSIÓ

tes d’elles hi ha ja un intercanvi d’informació 

regular; amb d’altres s’han realitzat activitats 

conjuntes i, fi nalment, amb d’altres s’han es-

tablert acords de col·laboració permanents, 

tal i com es detallarà en parlar de les activi-

tats desenvolupades.

Pel que fa a la presentació pública de la Fun-

dació, s’ha editat un fulletó en tres idiomes, 

català, castellà i anglès, que s’ha enviat i 

repartit als potencials interessats, tant en la 

persona del President com en les línies de 

treball prioritàries de la Fundació.

Fulletó de presentació de la Fundació
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2. TASQUES DE COMUNICACIÓ I DE DIFUSIÓ

De cara a la presentació de la Fundació i la difusió de les seves activitats s’han usat dife-

rents vies:

a) En primer lloc s’ha dissenyat i penjat una 

pàgina web pròpia (vegeu apartat 5 de la 

memòria).

b) A més a més, s’edita cada tres mesos una 

newsletter que recull les darreres activitats 

de la Fundació. L’octubre de 2008 es va 

dissenyar i editar la primera Newsletter.

Newsletter de la Fundació

c) En tercer i darrer lloc, s’ha fet un esforç 

important per ser presents a la premsa a 

través d’anuncis dels actes a El Periódico 

i La Vanguardia, quelcom que més enllà 

de fer publicitat de l’acte, també tenia per 

objectiu donar a conèixer de forma més 

àmplia l’existència i funcionament de la 

Fundació.
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Anuncis i invitacions editades

Pel que fa a la difusió dels actes, a banda 

de les invitacions que s’han editat des de la 

Fundació i que han estat enviades per correu 

electrònic i per correu postal a les persones 

2. TASQUES DE COMUNICACIÓ I DE DIFUSIÓ

interessades, també s’han publicat anuncis 

mensuals a El Periódico i La Vanguardia, en 

virtut dels convenis signats amb aquests dia-

ris, tal i com s’ha explicitat amb anterioritat.

Anunci a El Periódico

Anunci a La Vanguardia
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2. TASQUES DE COMUNICACIÓ I DE DIFUSIÓ

Mostres d’invitacions

Us convida, dins del Cicle de Bones Pràctiques sobre Immigració, a la conferència:
 “LA CONTRACTACIÓ AL LLOC D’ORIGEN”

Presentació: Sr. Max Vives-Fierro (Director de la Fundació Catalunya Europa)

 MH Sr. Pasqual Maragall i Mira (President de la Fundació Calatunya Europa -en diferit-) 

Obertura: Sr. Josep Ramoneda i Molins (Director General del CCCB)* 

Intervencions: Sr. Ugo Melchionda (Project Manager International Organization for Migration)
 Sr. Joan Josep Vergé (Vicepresident de la Unió de Pagessos) 

L’ACTE TINDRÀ LLOC EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2008 DE 19H A 20:30H AL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (MONTALEGRE, 5). 
LA CONFERÈNCIA SERÀ EN CATALÀ I ITALIÀ. 

ACCÉS LLIURE. PER AMÉS INFORMACIÓ: catalunyaeuropa@catalunyaeuropa.net

PATROCINADORS:     COL·LABORADOR:

DE CONFORMITAT AMB LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, INFORMEM QUE LES SEVES DADES PERSONALS ESTAN INCLOSES EN UN FITXER AUTOMATITZAT INSCRIT A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE  DADES AMB EL 

NÚMERO 2052420206. PODRÀ EXERCIR EL DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, O OPOSICIÓ AL TRACTAMENT MITJANÇANT PETICIÓ A catalunyaeuropa@catalunyaeuropa.net.
*Pendent de confi rmació

Invitació 
Bona Pràctica Immigració

Invitació 
Sopar-Claris

Invitació 
Taula rodona sobre 
el futur d’Europa
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Article publicat a El País arran del Seminari sobre Nuclears

2. TASQUES DE COMUNICACIÓ I DE DIFUSIÓ
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Actualment la Fundació té diferents línies 

de treball que s’estructuren i s’implementen 

a través de tres programes diferenciats: 

a) Pensem Europa; 

b) Programa de Bones Pràctiques europees; 

c) Bones Pràctiques sobre Ciutats.

Els programes difereixen tant en l’enfocament, 

com en la temàtica tractada i, fi nalment, en la 

forma en què aquesta es duu a la pràctica. A 

continuació s’expliciten els objectius i activi-

tats que s’han emmarcat en cadascun dels 

programes. 

3.1. Pensem Europa

Pensem Europa és un espai fonamentalment 

refl exiu, és a dir, un espai de debat i d’inter-

canvi d’opinions on diferents veus europees 

(polítics, empresaris i professionals de di-

ferents camps, acadèmics, intel·lectuals, i 

d’altres persones de reconegut prestigi) són 

convidades a pensar i debatre sobre el futur 

d’Europa, el seu rol en el món i la seva arti-

culació amb les diferents regions que aquella 

integra. L’objectiu és estimular l’intercanvi en-

tre diferents sectors de la societat civil i oferir 

claus d’interpretació del futur de Catalunya 

en el marc d’Europa, alhora que contribuir en 

la construcció d’un projecte europeu comú. 

Aquesta motivació genèrica es concreta en 

tres eixos de treball: a) els Dijous Europeus; 

b) Sopars Claris; i c) altres activitats relacio-

nades amb el programa. 

El programa de treball es va inaugurar ofi ci-

alment amb l’acte que va tenir lloc el dia 11 

de juny de 2008. En aquest acte, realitzat a 

la seu del Districte de Sant Martí, participà el 

president de la Fundació, el MH Sr. Pasqual 

Maragall i Mira, i la conferència, que versà so-

bre la visió d’Europa de Valentí Almirall, esti-

gué a càrrec del Sr. Ignasi Guardans i Cambó 

i el Sr. Josep Pich i Mitjana.

Conferència “La visió europea de Valentí Almirall”, 27 de juny de 2008Conferència “La visió europea dee Valentí Almirall” 27 de juny de 20e V 00820
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Els dijous europeus

Els Dijous Europeus és el fruit d’un acord en-

tre l’Ateneu Barcelonès i la Fundació Catalu-

nya Europa, en el marc del qual es progra-

men conferències i taules de debat mensuals 

sobre temes de rellevància actual i d’àmbit 

europeu. Es conviden personalitats europees 

de prestigi dins el camp de la política, l’aca-

dèmia, el món professional o la societat civil 

que puguin aportar elements de refl exió a la 

realitat europea.

Les dimensions que seran tractades en 

aquest cicle abracen tres camps diferents: 

a) D’una banda es pretén refl exionar sobre 

el lloc que ocupa Europa en l’esfera inter-

nacional, fent especial èmfasi en com ha 

d’abordar els reptes del seu context geo-

gràfi c immediat; 

b) En segon lloc, es pretén obrir una línia de 

conferències que refl exioni sobre què és 

Europa, què vol ser i com es construeix i 

articula aquesta realitat; 

c) Finalment, també s’aborda la realitat eco-

nòmica i social d’Europa. 

L’acord amb l’Ateneu Barcelonès es va tan-

car el novembre del 2008 i els cicles de con-

ferències es començaran a desplegar a partir 

del 2009.

Els sopars Claris

Els “Sopars Claris” són col·loquis organitzats 

per l’Associació Amics de la Universitat Autò-

noma de Barcelona i la Fundació Catalunya 

Europa. 

Els convidats són personalitats catalanes de 

prestigi reconegut que aporten la seva visió 

sobre temes d’actualitat catalana i europea. 

Aquestes trobades tenen per objectiu un in-

tercanvi informal entre diferents àmbits de la 

societat civil, el món professional i l’acadè-

mia, mentre es discuteixen preocupacions i 

interessos actuals.

Sopar Claris

3. LÍNIES DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ

Sopar Claris
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3. LÍNIES DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ
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8 22/01/08 Catalunya des del nou tractat de la UE
Sra. Anna Terrón

26/02/08 La fi ra de Barcelona. Consideracions sobre la 
internacionalització des de la perspectiva empresarial
Sr. Josep Lluís Bonet

26/03/08 Anàlisis i resultats de les eleccions generals
Sr. Salvador Cardús

24/04/08 Respostes als grans reptes actuals i de futur sobre la 
societat
Sr. Francesc Belil

18/06/08 El Consorci de la Zona Franca: una eina al servei de 
Barcelona
Sr. Manuel Royes

16/09/08 Immigració i nous actors radicals a Europa
Sra. Montserrat Guibernau

28/10/08 La borsa: situació i perspectives
Sr. Joan Hortalà

20/11/08 Els nous governs populars de l’Amèrica Llatina
Sr. Jordi Borja

Altres activitats

Finalment, també s’han realitzat altres actes no emmarcats en cap de les dues línies de treball 

anterior però que sí que tenen cabuda en el programa Pensem Europa. 

 25/09/08 Anàlisi del procés de construcció de la UE
  Taula rodona amb corresponsals a Brussel·les

  
 

 10/10/08 El sentit de les Euroregions, Congrés del GOCO
  MH Sr. Pasqual Maragall i Mira

  
 

 26/11/08 Quin lloc té i tindrà Catalunya en l’Europa que s’està construint?, 
  3er Congrés Catalanista, MH Sr. Pasqual Maragall i Mira



18

3.2. Programa d’observació de Bones Pràctiques Europees

Les “Bones Pràctiques Europees” és un pro-

grama específi c de la Fundació que té per 

objectiu identifi car experiències europees re-

eixides i polítiques innovadores en diversos 

camps, analitzar-les i estudiar-ne la seva via-

bilitat en el nostre context. En aquest sentit, 

la Unió Europea ens proporciona una multi-

plicitat d’experiències noves en un context 

regulador, econòmic i cultural similar. Això 

ens fa pensar en la potencialitat de les bones 

pràctiques que poden aplicar-se i funcionar a 

Catalunya.

3. LÍNIES DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ

El referent immediat és el que en el món em-

presarial anglosaxó es coneix com a Bench-

marking, activitat centrada en una compara-

tiva d’experiències. Cada Bona Pràctica, per 

tant, estableix una comparació entre dos o 

més models en un camp determinat.

Els diferents cicles que està desenvolupant 

la Fundació pretenen abordar el conjunt dels 

reptes i problemes amb els que s’enfronta la 

societat catalana, posant especial èmfasi en 

la relació entre la ciutadania i les empreses i 

entre aquella i la política.

Estructuració de les bones pràctiques

1. La Catalunya econòmica.

 1.1. Infraestructures
  a) gestió aeroportuària
  b) transport de mercaderies a Europa

 1.2. Indústria farmacèutica

 1.3. Energia i medi ambient
  a) energies renovables
  b) l’energia nuclear i la fusió

 1.4. Responsabilitat social de les empreses

 1.5. Innovació, promoció econòmica i emprenedoria

2. La Catalunya cultural i social.

 2.1. Educació

 2.2. Immigració
  a) la contractació en lloc d’origen
  b) la gestió de la diversitat religiosa

 2.3. La cultura i la propietat intel·lectual 

3. La Catalunya institucional i administrativa.

 3.1. El bon govern i la transparència administrativa

 3.2. El fi nançament dels partits polítics

 3.3. L’encaix de Catalunya en el marc europeu
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3. LÍNIES DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ

Una Bona Pràctica té diferents parts que es-

tructuren el seu desenvolupament:

a) Selecció del tema i dels models econòmic 

o social de bones pràctiques i del coordi-

nador per portar-la a terme.

b) Les taules rodones (típicament dos) per a 

la discussió dels models.

c) La redacció i publicació de les conclusi-

ons de la Bona Pràctica.

Al llarg del 2008 s’ha fet una feina d’orientació 

general del cicle i d’iniciació d’algunes bones 

pràctiques, una de les quals ja ha acabat la 

fase de presentació pública d’experiències 

i es troba en fase d’anàlisi i de redacció del 

document i d’altres estan organitzant i pre-

sentant les diferents experiències. Finalment, 

hi ha d’altres per a les quals tot just s’està 

cercant un coordinador i començant a plante-

jar les línies bàsiques que aquesta tindrà.

Bones pràctiques realitzades al llarg del 2008

1.1. Infraestructures: a) gestió aeroportuària

 Coordinador Germà Bel

 10/04/08 • Presentació del model de gestió francès

   • Claude Terrazzoni, President de la Unió   
    Aeroports Francesos

   • Jean-Michel Vernhes, President de l’Aeroport   
    Toulouse

 23/09/08 • Visita obres aeroport del Prat

 06/10/08 • Presentació del model de gestió alemany 

   • Michael Kerkloh, President de l’Aeroport de Munic
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1.3. Energia i medi ambient

 Coordinador

 13/11/2008 • Les energies alternatives i el projecte Hydro-Power

   • Tarik Kupusovic, Dtor Hydro-Engineering Institut 

   • José M. Baldasano Recio, Catedràtic    
    d’Enginyeria Ambiental

 Coordinador Ramon Garriga

 28/11/08 • Energia Nuclear a la UE, seminari

   • Sr. Reig, Dtor de seguretat, Nuclear Energy Agency

   • Sr. Carlsson, Chair, Swedish National Council   
    for Nuclear Waste

   • Sr. Tuomisto, Vicepres. Nuclear Development   
    Forum Generation

   • H.Sr. Valls, Consell Assessor Fundació

2.2. Immigració: a) la contractació en lloc d’origen

 Coordinadora Blanca Moreno

 18/12/08 • Experiències de la contractació en lloc d’origen

   • Sr. Ugo Melchionda, Project Manager OIM

   • Sr. Joan Josep Vergé, Vicepresident    
    de la Unió de Pagesos

3. LÍNIES DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ
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3.3. Programa d’observació de Bones Pràctiques sobre ciutats

3. LÍNIES DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ

El programa d’Observació de Bones Pràc-

tiques sobre ciutats ha estat la darrera línia 

de treball impulsada per la Fundació. Té per 

objectiu fomentar la reciprocitat en la trans-

ferència de coneixement i experiències relle-

vants per a la vida de les ciutats. Així, si el 

programa de Bones Pràctiques europees es-

tudia, analitza i importa les experiències eu-

ropees reeixides, en aquest cas es vol posar 

l’èmfasi en l’exportació de les experiències 

pròpies d’èxit. En aquest sentit, Barcelona 

pot ser posada com a model com a mínim en 

relació a quatre àmbits:

• L’urbanisme i la qualitat urbana

• La comunitat de coneixement

• Col·laboració entre el sector públic i el 

sector privat

• La projecció internacional

El programa pretén establir ponts de diàleg i 

col·laboració i oferir serveis a totes aquelles 

administracions i institucions públiques (go-

verns locals, metropolitans, provincials, regi-

onals o estatals), que desitgin liderar proces-

sos de transformació urbana. El programa ha 

establert quatre objectius generals:

• Transferir experiència i coneixement acu-

mulat de l’equip tècnic i polític en la gestió 

i transformació de ciutats i territoris a d’al-

tres administracions públiques del propi 

país i de l’estranger.

• Acompanyar i establir convenis de col-

laboració en els processos de transforma-

ció global dels territoris.

• Potenciar la solidaritat de Barcelona amb 

altres ciutats i regions.

En aquest marc, a fi nals del 2008, es constituí el Consell Tècnic de Ciutats:

Consell Tècnic de Ciutats

 Álvarez del Blanco, Roberto Marcos Ruiz Boqué, Josep Maria

 Barceló Roca, Miquel Salanova Romà, Rafael

 De Forn i Foxa, Manuel Sendra i Planas, Gemma

 Millet i Serra, Lluís Serra i Majem, Teresa

 Raventós Torras, Francesc Serra Villabí, Jordi

 Roig Giménez, Xavier Zibaoui, Anwar
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Pel que fa a les publicacions tot just s’han començat a dissenyar els prototipus i fer les primeres 

maquetes de les edicions que conformaran el “producte visible” de la Fundació. Aquest produc-

te constarà fonamentalment dels següents tipus de publicacions:

a) Newsletter: publicació trimestral de caràcter electrònic dirigida a patrons, amics i inte-

ressats en l’activitat de la Fundació (vegeu apartat 2 de la memòria).

b) Els debats Claris: es tracta de l’edició de les ponències en el marc dels sopars-claris. 

És un document de divulgació del pensament dels ponents, i per tant conformarà una 

col·lecció de refl exions de personatges clau de l’escena europea.

c) Publicacions de bones pràctiques: té un format d’informe breu, en el que es recull 

l’anàlisi de l’estat de la qüestió del sector tractat a la bona pràctica, l’exposició de les 

taules-debat organitzades per cada temàtica i les conclusions fi nals a les quals s’arri-

ba. Té un format d’anàlisi, a mig camí entre l’aproximació científi ca i la divulgativa, amb 

propostes d’aplicació i desenvolupament per al nostre context.

 

4. PUBLICACIONS
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Des de juny de 2008 la Fundació Catalunya 
Europa compta amb una pàgina web pròpia, 
que recull el conjunt d’activitats que desen-
volupa la Fundació així com d’altra informa-
ció d’interès. 

La web es presenta en tres idiomes: castellà, 
català i anglès; està en redacció la versió france-
sa del lloc web. La pàgina té diferents apartats:

Pàgina d’inici

Recull les notícies de més actualitat de la 
Fundació així com l’agenda d’activitats i un 
historial d’activitats realitzades.

Fundació

Recull la carta de presentació del President, 
s’expliquen motivacions i objectius de la ma-
teixa i la seva estructura organitzativa.

Bones pràctiques i Pensem Europa

Recullen les activitats desenvolupades en 
aquestes línies de treball, els documents ela-
borats, les fotos dels actes i notícies i articles 
de refl exió entorn la temàtica.

Newsletter

Es pengen les cartes trimestrals divulgatives 
de les activitats de la Fundació.

Posicionaments

Articles d’opinió, documents de treball i conferèn-
cies de gent afí a la Fundació i que es consideren 
interessants per donar a conèixer al públic.

Llibres, articles i revistes

Resum de llibres interessants per a compren-
dre Europa, articles d’actualitat i revistes de 
refl exió entorn la realitat europea.

Enllaços

Selecció de les web d’associacions i institu-
cions nacionals o internacionals que treballen 
per desenvolupar la realitat Europea. També 
hi ha enllaços d’entitats que han col·laborat 
amb la Fundació en el desenvolupament de 
les seves activitats.

Donacions i adhesions
Contactar
www.catalunyaeuropa.net

Pàgina d’inici
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Pàgina de presentació de la Fundació

Pàgina de llibres, articles i revistes

5. LLOC WEB DE LA FUNDACIÓ





MEMÒRIA D’ACTIVITATS

ANY 2008

Av. Diagonal, 389, 2on - 93 553 82 89
info@catalunyaeuropa.net
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