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 «D
e sempre he mantingut una vocació europeista, però 
ara amb el nou dinamisme de l’escenari polític europeu 
aquesta vocació es tradueix en prioritat. Sóc dels que 
creuen que superant les limitacions de l’àmbit estricta-
ment espanyol, el marc europeu pot oferir a Catalunya 

una major llibertat d’acció, encara que de moment aquest marc no 
disposi d’instruments polítics globals. La nostra nació també és Europa 
i aquesta realitat no encobreix de cap manera una fugida endavant 
de la nostra política espanyola.

Europa és una nova pàtria, amb l’avantatge afegit de ser més llunyana 
i per tant oprimir-nos menys, vigilar-nos menys, o si més no fer-ho 
de més lluny. Avui els Estats nacionals ja no tenen moneda. Les nor-
mes són europees. I la presència d’Europa al món serà conjunta o 
no serà. En renda per càpita els europeus igualem pràcticament els 
Estats Units, però socialment Europa està més cohesionada, perquè 
la desigualtat de rendes és menor. Europa és més diversa i això ens 
ajuda a entendre el món. La riquesa i alhora el problema d’Europa 
és la diversitat.»

missatge Del  
presiDent

Molt Honorable Pasqual Maragall i Mira
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extracte de: Maragall i Mira, pasqual. Oda Inacabada. Memòries.
barcelona: la Magrana, 2008. p. 290.



ja sigui a través del programa de pensament 
i debat, per una banda, com a través del seu 
programa de bones pràctiques sobre ciutats, 
per l’altra. En ambdós dimensions, el suport i 
la feina desenvolupada per una entitat com la 
nostra és forçosament útil.

Aquest també ha estat un any clau per a nosal-
tres, sobretot arran de la Presidència Espanyola 
de la Unió Europea, la qual ha hagut de bregar 
amb aquest context de crisi i amb un canvi 
institucional que hauria de portar la UE a un 
nou estadi de desenvolupament i cohesió. Ha 
estat una presidència difícil. Però el projecte 
europeu no sols es manté, sinó que avança. No 
es pot mantenir el pols internacional sense anar 
plegats, per molt que alguns estats membres es 
resisteixin a reconèixer-ho. Per això una major 
unió política és necessària ni que sigui pensant 
en termes econòmics. La feina doncs es troba 
en harmonitzar paulatinament els interessos 
i unir la veu de la UE en les organitzacions 
internacionals com la OCDE, el FMI, i l’ONU. 
El recent creat servei exterior de la UE, també 
ha de contribuir a definir la línea institucional 
internacional de la UE i fer guanyar credibilitat 
al projecte. Aquest és un pas, però no ens hem 
de deturar ara, malgrat totes les dificultats.

presentació  
Del Director
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a
quest any 2010, tercer en què 
la Fundació ha dut a terme les 
seves activitats en els diversos 
programes i línies de treball que 
té encetats, ho ha fet, en el marc 

d’una situació a Europa que no convida a l’opti-
misme. Potser en aquests moments és quan té 
més sentit continuar apostant per la integració 
europea, insistir en entendre i interpretar la 
nostra realitat a la llum dels esdeveniments 
europeus i transnacionals. I això no només per 
entendre millor on ens situem, sinó també saber 
endevinar les tendències d’èxit, les bones pràcti-
ques i els processos engrescadors que ens poden 
inspirar. És aquí on una entitat com la nostra té 
la obligació de facilitar el diàleg entre aquestes 
esferes i nivells institucionals diferents, perme-
tent i incentivant el flux d’idees, interpretacions 
i diàlegs per generar els models del futur.
 
La crisi econòmica i financera internacional ha 
afectat al nostre país i l’ha dut a unes fortes ten-
sions i pressió. Si bé en un principi el clam per 
la necessitat d’una refundació del capitalisme 
i un nou pacte financer global era generalitzat, 
avui dia no s’avança gaire en l’harmonització 
fiscal ni política. La tendència dels grans estats 
membres com Alemanya, França i Anglaterra 
és a protegir-se i establir acords bilaterals quan 
els beneficia, independentment del perjudici 
a la unitat europea. 

Les respostes a aquesta crisi es fan per una via 
doble, per seguir treballant en un projecte polític 
europeu comú, que permeti situar Europa en 
un lloc estratègic a nivell mundial i a través de 
la internacionalització de qualsevol empresa. 
En aquests dos àmbits treballa la Fundació, 

Max ViVes-Fierro Planas
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 l
a Fundació Catalunya Europa té com 
a finalitat darrera l’intercanvi i difu-
sió per tal d’estendre el coneixement 
sobre Europa a Catalunya, a través 
del desenvolupament d’estudis, ac-

tivitats i projectes divulgatius. Paral·lelament, 
pretén exportar i donar a conèixer tot allò 
d’interès i de valor que es fa a Catalunya tant 
a d’altres països d’Europa com a la resta de 
regions i països de món, focalitzant-se a la 
Mediterrània i a Amèrica Llatina. 

Aquest intercanvi permet reforçar els 
llaços entre Catalunya i Europa i treballar 
per a la consecució d’una Europa progres-
sista, amb un projecte fort i propi, on el 
federalisme, la tolerància i la promoció 
de la democràcia sigui l’objectiu d’una 
ciutadania conscient i implicada.

Com a objectius fundacionals de la Funda-
ció trobem:
a) difondre els projectes, models i realitats 

europees a Catalunya; 
b) propiciar el debat i l’intercanvi d’opinions 

entre els diferents actors i veus europees; 
c) orientar el futur de Catalunya plenament 

incorporat en l’estructura europea; 
d) projectar internacionalment les iniciatives 

d’èxit desenvolupades a Catalunya. 

Per donar contingut a aquests objectius, la 
Fundació ha donat continuïtat als programes 
desenvolupats al llarg del 2009, alhora que 
ha iniciat estudis i investigacions que es des-
punten com a clau i rellevants en la nostra 
conjuntura política i social. En aquest sentit 
existeixen programes vinculats a l’anàlisi de 

bones pràctiques que pretenen donar resposta 
a interessos i preocupacions comunes, i dos 
altres programes més focalitzats al debat i la 
reflexió de la realitat europea i la catalana.

En el primer grup, trobem primer les activi-
tats desenvolupades en el marc del programa 
de Bones Pràctiques Europees, que pretén 
donar a conèixer i ampliar les nostres mi-
res amb allò que s’està fent a Europa, s’han 
desenvolupat temes de rellevància per als 
problemes, reptes i oportunitats als quals 
s’enfronta la societat catalana. En aquest 
sentit, s’han editat i presentat les dues publi-
cacions que analitzen i apunten els elements 
d’interpretació fonamentals entorn l’energia, 
tant la nuclear de fusió i de fissió, com les 
energies provinents de fonts renovables. Al-
hora, s’ha iniciat i començat a treballar sobre 
dues temàtiques fonamentals a la llum de la 
creixent apatia i alienació dels ciutadans res-
pecte de la política: el finançament de partits 
i la transparència administrativa. Finalment, 
s’ha treballat també des d’una perspectiva 
d’equilibri territorial en l’estudi de bones 
pràctiques en emprenedoria del món rural. 

La mirada cap a Europa es complementa 
amb la mirada d’allò que des de Catalunya 
podem oferir. En aquest sentit, la Fundació 
desenvolupa Programa de Bones Pràctiques 
sobre Ciutats. La Fundació esdevé un pont 
d’intercanvi entre actors polítics, socials i eco-
nòmics per tal d’exportar el model Barcelona, 
alhora que organitza i desenvolupa tallers 
de sensibilització i coneixement d’altres 
realitats, principalment entorn la idea de la 
Ciutat Sostenible del Futur. Aquest programa 

missió, objectius
i valoració anual
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el fa en col·laboració de Metrópolis Global, 
així com amb el suport d’Acc10, la Cambra 
de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, Santa&Cole i la Fundació Bar-
celona Media.

Per la seva banda, el programa Pensar Eu-
ropa, en col·laboració amb l’Ateneu Barcelo-
nès, ha continuat tenint una bona acollida i 
assistència, establint-se com una activitat de 
periodicitat mensual i tractant una creixent 
diversitat des d’una perspectiva comparativa 
i analítica europea. 

En quart i darrer lloc, i com a mirall del 
programa anterior, la Fundació desenvolu-
pa Pensar Catalunya, específicament en el 
format de Tertúlies-Claris, activitat que es 
fa conjuntament amb l’Associació d’Amics 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquest marc permet oferir claus interpreta-
tives de la realitat catalana per part d’actors 
i personatges clau del món cultural, polític 
i econòmic de Catalunya. 

En un context de crisi com l’actual, la Fun-
dació ha fet una aposta per consolidar els 
programes engegats des de l’inici, aprofitant 
l’avinentesa per discutir-ne els orígens, les 
discussions i les respostes a la mateixa en 
clau catalana i europea. El rol de la nostra 
entitat, en aquest sentit, és promoure el debat 
i incentivar els contactes i les sinèrgies entre 
tots aquells actors i agents que treballen per 
convertir aquest context de crisi en un mo-
ment d’oportunitats i refundacions d’ideals.

Finalment, des d’aquí volem agrair l’ajuda i 
el suport dels socis, patrons i mecenes, així 
com les persones del Consell Assessor, que 
permeten el desenvolupament progressiu 
i continuïtat de la feina de la Fundació Ca-
talunya Europa.



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

Anna Bellorbí Vilaplana | coMunicació

òrgans De govern  
i equip De treball
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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

Jordi Mercader Farrés
Francesc Morata Tierra
Pedro Nueno Iniesta
Joaquim Prats Cuevas
Joan-Francesc Pont Mestres
Joan Manel del Pozo Guillén
Eduard Vallory Subirà
Jordi Valls Riera
Rafael Vila-Sanjuán Sanpere

04.3 ///consell assessor
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Francesc Adam Arniges
Manel Albanell Mira

Salvador Alemany Mas
Josep Mª Almeda Petitpierre

Joan Alsina Jiménez
Ramon Armengol Torrent

Albert Arnó Palau
Mª del Mar Arnús de Urruela

Xavier Atance Yagüe
Núria Basi Moré

Olivier Benielli 
Josep Mª Besora Balcells

Antoni Brufau Díaz
Elena Brustenga

Antoni Camín Diaz
José Luís Chico i Alcarria

Albert Esteve Cruella
Antoni Esteve Cruella

Beth Galí Camprobí
Antoni Garrell Guiu

Diana Garrigosa Laspeñas
Josep Gassiot Matas

Oriol Ivern Ibañez
Marc López Plana 
Isabel Marín Laplana 
Josep Mª Milà Mencos
Joaquim Millán i Alegret
Juan Molins Amat
Fcesc. Xavier Muñoz Pujol 
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Ramon Poch i Vives
Magí Pont Clemente
Josep Puigpelat Pallarès
Francesc Raventós Torras
Miquel Roca Junyent
Ricardo Rodrigo Amar
Manel Royes Vila
Sebastià Salvadó Plandiura 
Antònia de Sert i Welsch
Josep Torrents Comas
JM. Tremoleda Alvarez-Castrillón
Tristan Xancó Kussrrow

 04.4 ///patrons i amics De la FunDació
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Josep Abelló i Padró
Roberto Marcos Álvarez del Blanco

Miquel Barceló Roca
Miguel Ángel Clavero Blanquet

Manel de Forn i Foxa
Lluís Millet i Serra

Jordi Pardo Rodríguez
Francesc Raventós Torras

Xavier Roig Giménez
Josep Maria Ruíz Boqué
Rafael Salanova Romà

Gemma Sendra i Planas
Teresa Serra i Majem

Jordi Serra Villalbí
Anwar Zibaoui

04.5 ///global barcelona group
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El Consorci de la Zona Franca  
de Barcelona

Repsol YPF

Grupo RBA

Abertis Infraestructuras S.A.

04.6 ///mecenes De la FunDació
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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

Metrópolis Global

Iber-geo
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04.8 ///la FunDació ha rebut la 
col·laboració i suport en activitats 
concretes De:

    
Presidència de la

Generalitat de Catalunya

     Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación

 Diputació de Barcelona
       

 Cambra de Comerç
   

ACC10

 Ajuntament de Barcelona

Consell Català pel Moviment 
Europeu (CCME)

 Departament de Relacions 
Europees i Internacionals,

Ajuntament de Terrassa

Fundació del Món Rural
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04.9 ///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)

Associació Endavant Europa
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estudis desenVoluPats

1. bones pràctiques europees
en mobilitat laboral 
i contractació en origen

El dia 25 de gener de 2010, es va presentar a la 
Biblioteca Catalònia de Barcelona, el llibre de 
Blanca Moreno que analitza les experiències en 
contractació 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 re-
flexió conjunta entorn la mobilitat laboral immi-
grant i el flux d’oferta i demanda. El llibre 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.

2. bones pràctiques en energia: 
l’energia nuclear i les energies 
renovables a europa

El dia 16 de desembre de 2010, es va presen-
tar al Cercle d’Economia dos llibres vinculats 
a l’energia a Europa, un dedicat als elements 
positius i negatius de l’energia nuclear i l’al-
tre a les tendències més innovadores a nivell 
de generació d’energia. A l’acte van partici-
par els Sr. Ramon Folch, doctor en biologia, 
el Sr. Ramon Garriga, Director del Parc de 
l’Energia del Besòs i el Sr. Arnau Queralt, 
ambientòleg i consultor. 
•	 El primer dels llibres titulat “Energia Nu-

clear a Europa: Parlem-ne?”, deriva d’un 
estudi coordinat i escrit pel Sr. Ramon 
Garriga, amb l’objectiu de posar el debat 
nuclear sobre la taula contrastant l’energia 
de fissió i de fusió nuclear. Entre d’altres, 
el llibre conté els testimonis del Sr. Reig, 
Director de Seguretat Nuclear de la NEA, el 

programes  
i activitats

05.1 ///bones pràctiques europees

objectius

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: 
- Energia i medi ambient a la UE 
- Emprenedoria en el món rural

•	La Catalunya cultural i social:
- Gestió de la diversitat en el món local

•	La Catalunya institucional i administrativa:
- Bon govern i transparència administrativa 
- Finançament de partits

les principals  
línies De treball  
De la FunDació són: 
1. Bones Pràctiques Europees
2. Pensar Europa
3. Pensar Catalunya
4. Acció Europa
5. Bones Pràctiques sobre ciutats

05
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Sr. González, President d’Enusa o el Sr. Ale-
jaldre, Director General de seguretat per la 
UE del Projecte ITER. El llibre planteja te-
mes sobre la seguretat de la producció i la 
gestió dels residus, així com la coordinació 
investigadora a nivell europeu.

•	 El segon llibre, titulat “Les energies renova-
bles a Europa”, és un estudi desenvolupat 
pel Sr. Arnau Queralt que presenta, en pri-
mera instància, el context de dependència 
energètica d’Europa i l’estratègia i norma-
tiva de la UE per desenvolupar les energies 
renovables. L’estudi es completa amb la pre-
sentació de diferents tecnologies innovado-
res per a la producció d’energia renovable, 
algunes d’elles en fase experimental i d’al-
tres en primeres fases de comercialització. 
Entre aquestes trobem la biomassa marina, 
l’energia mareomotriu i la geotèrmia.

3. bones pràctiques
en emprenedoria del món rural 

El 18 de juny de 2010 es van celebrar les jorna-
des en el marc de les bones pràctiques europe-
es en emprenedoria i foment de l’ocupació al 
medi rural, en el Castell de la Fundació Abertis 
a Castellet i la Gornal. Aquest eix de treball es 
fa juntament amb la Fundació Món Rural i 
la col·laboració tècnica de Montanyanes. La 
publicació derivada de les jornades i l’estudi 
de bones pràctiques europees, que es presen-
tarà a principis de 2011, reuneix experiènci-
es de quatre països europeus. El llibre recull 
testimonis del Sr. Jusso Kalliokoski, Ministeri 
d’Agricultura i Boscos de Finlàndia; el Sr. Ge-
rard McElwee de la Nothingham Business 
School; el Sr. Geremia Gios, professor d’Eco-
nomia a la Universitat de Trento i president de 
la Fundació Vallarsa; i finalment, el Sr. Raoul 
Battle-Font, President de CIVAM DU GARD.

4. bones pràctiques en transparència 
administrativa

Els dies 28 i 29 d’octubre de 2010, al Centre 
d’Estudis Jurídics de Barcelona es varen realit-
zar unes jornades de reflexió i debat titulades 
“Integritat i Transparència: dues condicions 
per al bon govern?”. Les jornades tenien el 
doble objectiu de reflexionar sobre la crisi 
general de confiança de la societat civil cap 
a tot allò vinculat al govern, la política i l’ad-
ministració i de donar a conèixer i revisar 
actuacions i plans d’integritat i transferència 
que es duen a terme a nivell nacional, estatal i 
internacional per revertir aquella desconfian-
ça. A les jornades, inaugurades per la Conse-
llera de Justícia, la Hble. Sra. Montserrat Tura 
i pel Sr. Josep M. Vallès, catedràtic de ciència 
política i president d’IVÀLUA, varen assistir 
ponents d’arreu d’Espanya, Europa i Llatino-
amèrica. Es féu èmfasi en la importància de la 
transparència i els codis ètics com a elements 
per combatre la desconfiança, però també com 
elements de prevenció contra la corrupció, més 
enllà de l’enduriment de les penes i l’augment 
dels controls externs. El document que recull 
la síntesi dels principals punts tractats i els 
debats està en fase de redacció i es publicarà 
al llarg del 2011.
També es va crear el blog www.imeste.com amb 
tot el material i informació sobre les jornades.

5. bones pràctiques
en finançament de partits 

Un altre dels temes pendents de regular i 
tractar és la llei de finançament de partits 
a Catalunya i l’Estat espanyol. Està en fase 
d’estudi i l’elaboració el document que ana-
litza els mecanismes existents en diferents 
països europeus, contraposant-lo també 

en tot moment al cas americà, respecte les 
fonts de finançament, les limitacions i els 
impactes que aquestes normatives tenen 
en el funcionament dels partits i en l’elec-
torat. L’estudi està essent desenvolupat pel 
grup de recerca de la Universitat Autònoma 
coordinat pel Dr. Joan Rodríguez Teruel i 
la col·laboració de Montserrat Baras, Oscar 
Barberà i Astrid Barrio.
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05.2 ///pensar europa

objectius

Fomentar la reflexió, el debat i l’intercanvi d’opinions entre diferents actors i veus relle-
vants a nivell europeu i català (polítics, empresaris, acadèmics, intel·lectuals, etc.) sobre la 
realitat europea.

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: cicle de conFerències Pensar euroPa

Els Cicle de Conferències Pensar Europa és fruit del conveni amb l’Ateneu Barcelonès. Es 
tracta d’un conjunt de conferències mensuals sobre temes de rellevància i actualitat de 
l’entorn europeu. Aquest any 2010 el cicle ha estat dedicat a temes diversos vinculats a 
l’economia, la ciutadania i la política, alhora que s’ha fet especial èmfasi als temes tractats 
per la Presidència Espanyola.

28/01/10 

“TINC UNA PREGUNTA PER A 
EUROPA: CARA A CARA AMB ELS 
EURODIPUTATS CATALANS”

Sr. Ramon Tremosa, grup de l’aliança 

dels lliberals i deMÒcrates per europa

Sr. Raimón Obiols, grup de l’aliança 

progressista de socialistes deMÒcrates

Sr. Oriol Junqueras, grup verds/aliança 

lliure europea

Moderació:

Cristina Puig, periodista i presentadora

suMari: La dinàmica del debat es va es-
tructurar en funció de preguntes concretes 
que s’organitzaren sota tres blocs temàtics 
amplis: economia, temes socials i ciutada-
nia. Les preguntes havien estat recollides 
per les entitats organitzadores de l’acte en 
els dies previs a la celebració del mateix 
a través de formularis específics, anuncis 
a la premsa i correus i webs habilitats al 
respecte. Tot i així, també hi hagué un espai 
per a les preguntes del públic assistent. 
Entre les preguntes vinculades a l’econo-
mia es tractà les mesures per incentivar 
el creixement i la recuperació econòmica, 
així com la necessitat d‘un pacte europeu 
per a la cohesió social, de dotar de major 
importància el Banc Central Europeu i 
augmentar el pressupost de la UE. Pel que 
fa al bloc social, es parlà fonamentalment 
d’immigració i de dependència energètica. 
Finalment, en el bloc de ciutadania es parlà 
de la llibertat i seguretat als aeroports, la 
desinformació ciutadana del que passa a 
Europa, de drets humans. A totes aquestes 
qüestions, els candidats respongueren 
breument tant en funció de les polítiques 

que ja havien portat a terme, com les que 
tenien en programa.

nota: en aquest acte, vam tenir el recolzament 
de l’Oficina del Parlament Europeu a Catalunya, 
alhora que també el suport de la Presidència 
Espanyola de la Unió Europea.



25/03/10

“EUROPA DELS ESTATS VS. EUROPA 
DE LES REGIONS”

Sra. Ana Paula Laissy, direcció general 

de política regional de la coMissió 

europea

Sr. Juli Martí, periodista i autor de “Els 

Estats cOntra EurOpa”

Moderació:

Sr. Francesc Morata, catedràtic 

de ciències polítiques de la uab

suMari: La Sra. Paula Laissy va començar 
la seva xerrada apuntant a les diferents 
respostes regionals a la crisi i a la ine-
fectivitat de les polítiques regionals per 
anivellar unes regions amb les altres. En 
aquest sentit, Laissy va incidir en la difi-
cultat que comporta que a la Unió Europea 
existeixin 280 regions, amb capacitats 
tècniques, legals i econòmiques diverses, 
la qual cosa complica els procediments 
d’adequació dels instruments comunitaris. 
En la línia del nou comissari de Política 
Regional, Johannes Hann, la Sra. Laissy 
féu una crida a la competitivitat de les 
regions per sortir de la crisi i apuntà, en 
aquest sentit, que Catalunya és la prova de 
l’èxit de la innovació com a resposta a la 
situació econòmica. Per la seva banda, el 
Sr. Juli Martí, reflexionà sobre la falta de 
debat polític als mitjans de comunicació 
sobre la política regional. 
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25/02/10 

 “CIUTADANIA I UNIÓ EUROPEA: 
VELLES DISTÀNCIES, NOUS PONTS”

Dra. Susana del Río, coMitè d’eXperts 

independents de la ue en ciutadans i 

governabilitat

Sr. Ferran Tarradellas, portaveu de la 

coMissió d’energia a la coMissió europea

Moderació:

Sr. Max Vives-Fierro,  
director de la Fundació catalunya europa

suMari: La Dra. Susana del Río explicà 
els diferents instruments per vincular la 
ciutadania amb la UE desenvolupats des 
de la Conferència Intergovernamental del 
1996 fins a l’actualitat. Amb un missatge 
optimista del Rio mostrà tot el treball que 
s’està fent per fer el missatge europeu 
més entenedor i proper, paral·lel a la línia 
d’augmentar la presència participativa 
del ciutadà a les institucions europees, 
malgrat la resistència puntual d’alguns 
països membres. Destacà tant les cam-
panyes, com plans específics, “Pla D: Tu 
Decideixes!”, democràcia, diàleg i debat, i 
estratègies de treball, Grup AGORA. L’únic 
element negatiu, segons del Río, és que 

moltes d’aquestes estratègies s’engeguen 
massa ràpid i amb poc temps per a què 
el ciutadà s’hi integri. Per la seva banda, 
el Sr. Ferran Tarradellas començà fent 
autocrítica per la manca de comunicació 
de la idea d’Europa i avançà algunes expli-
cacions. Un problema important rau en la 
multiplicitat d’emissors d’informació, hi ha 
moltes veus que parlen en nom d’Europa 
i resulta confós. En segon lloc la dificultat 
que comporta la diversitat lingüística i 
un tipus de missatge molt tècnic i feixuc, 
que sovint passa a segon terme davant els 
interessos de la premsa estatal. Tot i així, 
Tarradelles va apuntar als esforços que 
s’estan fent en termes de comunicació.
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27/05/10 

“DIVERSITAT DEL MÓN LOCAL EN 
EL MARC EUROPEU: UN REPTE 
QUIMèRIC?”

Dra. Maria del Mar Griera 
proFessora de sociologia  

de la uab i MeMbre de l’isor

Sr. Daniel de Torres 
coMissionat de l’ajuntaMent de barcelona, 

iMMigració i diàleg intercultural

Sra. Eliana Camps 
directora del centre euro  

àrab de catalunya

Moderació:

Sra. Laia Jorba, doctora en ciències 

polítiques i de l’adMinistració

suMari: La Dra. Griera centrà la seva xer-
rada en la diversitat religiosa a nivell local, 
contrastant les diferents aproximacions a 
la gestió per part dels ajuntaments euro-
peus. En destacà alguns punts: en primer 
lloc, la paradoxa davant el fet que molts 
ajuntaments no tenen definit com tractar 
aquesta diversitat i hi ha un gran descon-
cert, sorprenentment també a països com 
Holanda o Regne Unit amb llarga tradició 
d’immigració. Per tant, cal dir que es pot 
parlar de grans models com el francès o el 
britànic, però que la realitat a nivell local 
és una altra. En segon lloc, plantejà el repte 
de respondre a les demandes religioses que 
afecten la vida local (escoles, cementiris, 
llocs de culte,...), quan majoritàriament la 
legislació és de caire estatal. Finalment, 
la Dra. Griera apuntà a la politizació de la 
diversitat religiosa i la importància de la 
tolerància i cultura, límits que no sempre 
estan clars. El Sr. de Torres, per la seva 
banda, féu un breu repàs històric de la im-
migració a Barcelona des de principis del 

s. XX, apuntant que en la darrera dècada 
s’ha doblat la població estrangera a la ciu-
tat. Explicà les polítiques d’integració de 
l’Ajuntament, talment el fet del repartiment 
de persones estrangeres per districtes o la 
política d’urbanisme en clau integradora. 
L’última intervenció, per part de la Sra. 
Camps, se centrà en el col·lectiu àrab a Ca-
talunya, matisant les diferències i diversitat 
que existeix en el sí d’aquest mateix grup. 
Destacà el canvi de pautes familiars que 
estan patint moltes d’aquestes comunitats 
arrel de la crisi, la percepció positiva de la 
feina de les institucions i la voluntat de 
mantenir els seus trets identitaris.

29/04/10 

“DECIDEIX EUROPA D’ESQUENES 
A LA REALITAT? LA DIRECTIVA 
SOBRE PIROTèCNIA”

Sr. Klaus Berend 
cap de la unitat de substàncies quíMiques 

de la coMissió europea

Sr. Ramon Fontdevila 
director del centre de proMoció  

de la cultura popular i tradicional

Dr. Joan Pere Barret 
cap de la unitat de creMats  

de la vall d’hebron

Moderació:

Sr. Stefan Rating, advocat

suMari: El Sr. Berend va iniciar el debat 
contextualitzant la història i desenvolupa-
ment de la directiva sobre pirotècnia, que 
entrarà en vigor el 4 de juliol, especificant 
les nombroses consultes que s’han fet als 
diversos estats per tal d’adaptar-la al seu 
propi context, de manera que afirmà que 
Europa no legisla d’esquenes a la realitat. 
Apuntà, a més, que Espanya no va fer cap 
al·legació a la directiva. Per la seva banda, 
el Sr. Fontdevila, va assenyalar que la di-
rectiva està pensada per regular el comerç 

entorn el material pirotècnic i tot i que el 
document ja parla d’algunes excepcions 
en festivitats religioses, culturals i tradi-
cionals, no sempre ho té en compte, com 
la participació d’infants en molts actes 
lúdico-festius. Finalment, el Dr. Barret 
parlà dels riscos de conviure amb el foc, 
tot i que assenyalà que els accidents de-
rivats d’un mal ús en material pirotècnic 
han disminuït notablement. Apuntà a la 
necessitat de fer més prevenció i, en aquest 
sentit, aplaudí la iniciativa de la directiva. 
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15/07/10 

“BALANç DE LA PRESIDèNCIA 
ESPANYOLA DE LA UE”

Sr. Albert Moreno 
secretari per a la unió europea, 

generalitat de catalunya 

Sr. Miguel Ángel Aguilar 
periodista i escriptor

Moderació:

Sr. Joaquim Millán,  
secretari general del consell català  

del MoviMent europeu

suMari: El Sr. Moreno, començà la seva 
intervenció afirmant que els objectius de 
la Presidència Espanyola eren massa am-
biciosos en un context de canvi com els 
introduïts en el Tractat de Lisboa i la crisi 
econòmica. Entre els objectius en destacà 
l’Estratègia 2020, la lluita contra la crisi, 
l’aplicació del nou Tractat, el canvi climàtic, 
i la UE com a nou actor global, punt en el 
que cal destacar les cimeres, americana, 
llatinoamericanes i mediterrània. Malgrat 
que el delegat de la UE acceptés que aquesta 
no ha estat la millor presidència, va fer una 
balanç positiu per les dificultats amb les que 
s’ha trobat el govern Zapatero. Tanmateix, 

remarcà que li hauria agradat una major 
participació de les comunitats autònomes 
al procés de governança presidencial del 
Consell, i va declarar que tot i ser un dels 
estat més descentralitzats d’Europa, la 
presidència va funcionar sota un esquema 
molt centralitzat. Per la seva banda, el Sr. 
Aguilar va fer un discurs agut i crític en 
el que remarcà la manca de lideratge del 
President Zapatero, qui no es mou a gust 
en les cimeres internacionals. Afirmà que 
els espanyols són massa exigents amb els 
seus líders amb comparació amb el bene-
plàcit que ha obtingut de compatriotes i 
comunitat internacional la Sra. Ashton. 
Finalment, el Sr. Aguilar també féu un 
balanç positiu donat un context de crisi 
que ha alterat les pautes de comportament 
de polítics i ciutadans.

17/06/10 

“LIDERATGES I PROJECTES  
DE FUTUR A LA UE”

Il·lm. Sr. Odón Elorza 
alcalde de sant sebastià

Sr. Antoni Gutiérrez 
assessor de coMunicació

Moderació:

Hble. Ferran Mascarell,  
vice-president de l’ateneu barcelonès

suMari: L’Alcalde de Sant Sebastià co-
mençà la seva intervenció desengranant 
les conseqüències de la crisi, i la manca de 
lideratge, tant en termes econòmics com 
de valors, per revertir aquesta situació. 
En relació a la necessitat de lideratge per 
reconstruir el present i futur d’una ciutat, 
l’alcalde apuntà a la superació dels estigmes 
de violència de Sant Sebastià, no només a 
nivell nacional, sinó també internacional. 
Apuntà també que per aquest canvi global 
d’imatge i per dinamitzar la ciutat entorn 
un projecte sistèmic, la capital Guipusco-
ana s’ha marcat com a repte aconseguir 
la capitalitat europea de l’any 2016. El 
Sr. Elorza va parlar de la necessitat de 
solidaritat entre les ciutats europees per 

tal de revertir les tendències al localisme 
i el nacionalisme que la crisi ha fet res-
sorgir. Per a l’Alcalde també és necessari 
fonamentar-se en la participació dels ciuta-
dans, en un esforç de la classe política per 
recuperar la credibilitat ara perduda. En 
aquest sentit, el Sr. Gutiérrez recordà que 
les últimes enquestes realitzades apunten 
a què una àmplia majoria de la ciutadania 
valora negativament la política. Destacà, a 
continuació, les característiques bàsiques 
per a un bon lideratge: proximitat, trans-
parència, claredat i emotivitat.
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13/10/10 
 
“ELS RARA AVIS EUROPEUS: ELS 
MICROESTATS D’EUROPA” 

Sra. Imma Tor 
aMbaiXadora d’andorra a les coMunitats 

europees

Sr. Jordi Domingo 
proFessor del departaMent de geograFia i 

sociologia de la universitat de lleida

Moderació:
Sra. Blanca Vilà, institut universitari 

d’estudis europeus

suMari: Aquesta sessió fou dedicada als micro-
estats que existeixen a Europa, des d’Andorra, 
fins a San Marino, Luxemburg i Mònaco, amb 
un total de set. Es defineixen com a microestats 
perquè tenen menys de cinc mil quilòmetres 
quadrats i menys d’un milió d’habitants. La 
Sra. Tor centrà la seva intervenció en les pos-
sibilitats d’integració d’aquests països en un 
context global, fent èmfasi en la necessitat 
d’inserir-se a Europa per consolidar la seva 
moneda i economia. L’ambaixadora apuntà que 
cal anar més enllà de l’establiment d’un marc 
monetari i econòmic i fer una política d’apro-
pament a Europa a través de la participació en 
les agències i programes europeus –malgrat 

que per a això es requerís una contribució 
econòmica més important que ara per ara no 
es pot dur a terme–. Per la seva banda Jordi 
Domingo, va repassar la història d’Andorra 
que es constituí en estat ja en el segle XIII. 
De la mateixa manera Luxemburg i Mònaco, 
són estats que ja existeixen des de fa segles, 
els més antics d’Europa. Domingo recalcà que 
a aquests països no els interessa integrar-se de 
ple a la UE pel cost que representa, al que la 
Sra. Tor respongué que si bé això és cert, sí que 
volen garantir una reciprocitat en una sèrie 
de béns i drets, com el dret de la circulació 
de persones. El repte és que Andorra estigui 
a l’agenda política europea.

30/09/10 

“CRISI FINANCERA: HA DEIXAT DE 
SER L’€ UN POL D’ATRACCIÓ PER A 
EUROPA DE L’EST?” 

Sr. Joan B. Casas 
degà del col·legi d’econoMistes de 

catalunya

Sr. Miquel González 
centre d’estudis per la pau jM delàs

Moderació:
Sr. Jordi Bacaria, catedràtic d’econoMia 

aplicada de la uab

suMari: El Sr. Casas va fer un fotografia 
global europea i va assenyalar la pèrdua 
de valor de l’euro “com a fet positiu per 
equilibrar les economies europees”. Malgrat 
el qüestionament que s’ha fet de l’euro i 
d’Europa arrel de la crisi econòmica, el degà 
del col·legi d’economistes va concloure que 
és indispensable tenir una moneda única. 
Afirmà també que el Banc Central Europeu 
ha fet una feina d’estabilització rellevant, 
quelcom que dóna garanties econòmiques 
als inversos en un marc de competèn-
cia entre potències mundials. Finalment 
s’aventurà a predir que entre el 2013 i el 
2014 l’euro estarà plenament integrat i la 

crisi recuperada. Per la seva banda, el Sr. 
González defensà que s’havia de treballar 
més i cobrar menys si es volia superar la 
crisi. Ho il·lustrà amb l’economia grega, que 
havia crescut fins el 2004 un 2%. Apuntà 
a un paral·lelisme entre el comportament 
del PIB grec i l’espanyol principalment en 
base a un excés de deute exterior, inflació 
i poca productivitat. A llarg termini el Sr. 
González proposà invertir en formació i 
refer el model laboral. 
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05.3 ///pensar catalunya

objectius

Fomentar la reflexió, el debat i l’intercanvi d’opinions entre diferents actors i veus rellevants 
a nivell català (polítics, empresaris, acadèmics, intel·lectuals, etc.) sobre la realitat catalana.

Pensar i debatre sobre els models i projectes de futur de Catalunya a nivell econòmic, 
polític i social, debatre sobre el rol de Catalunya en el món i l’articulació amb Espanya i 
les regions i institucions europees en el context del segle XXI.

eix de treball: cicle de conFerències tertúlies-claris

Fruit del conveni amb l’Associació d’Amics de la UAB i el Grup Claris, les tertúlies tenen 
per objectiu el debat i la reflexió sobre temes d’actualitat catalana i les seves implicaci-
ons 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.

15/11/10 
 
“EMERGèNCIES INTERNACIONALS: 
LA RESPOSTA CIVIL I 
INSTITUCIONAL A EUROPA 
DAVANT LES CATÀSTROFES” 

Sr. Ferran Tarradellas 
portaveu internacional cooperation, 

huManitarian aid and crisis response

Sr. Miquel Vidal 
cap del grup d’eMergències Mèdiques, 

boMbers de la generalitat

Sr. Xavier Casanovas 
coordinador d’eMergències Mèdiques a haití

Moderació:
Albert Royo, MeMbre d’horitzó europa

suMari: El Sr. Tarradellas dibuixà un fu-
tur amb un creixement progressiu de ca-
tàstrofes, pel que és imprescindible estar 
preparats per poder fer-hi front. Comparà 
els terratrèmols d’Haití i Xile, valorant que 
la previsió en el segon cas (fins i tot essent 
de major intensitat) evità conseqüències tan 
greus com les d’Haití. El ponent va apuntar 
que la UE només actua quan les capacitats 
nacionals són insuficients (i ho sol·liciten al 
MIC) o en catàstrofes supranacional. Segons 
Tarradellas, el sistema del MIC es podria 
millorar si es tingués un llistat complert 

dels recursos que té cada país. En segon 
lloc, el Sr. Vidal presentà el Pla d’actuació 
d’Emergències tant a nivell estatal amb 
l’AECID, com a nivell de Catalunya amb 
l’ACCD. Finalment, el Sr. Casanovas presentà 
la seva experiència com a traumatòleg a 
Haití. Després de remarcar la inexperiència 
del grup i el desconcert en situacions tan 
extremes, va posar èmfasi en el treball previ 
a la marxa, sobretot en previsió de mate-
rial. Tot i així, el col·lapse sobre el terreny 
va complicar fer arribar l’ajuda als més 
necessitats, alhora que mancà coordinació 
i informació amb la resta de cooperants i 
entitats. A banda dels contratemps inicials, 
també destacà les diferències culturals amb 
Catalunya i com això afectava la seva feina. 
Per acabar, Casanovas remarcà dos dels 
valors imprescindibles en la seva missió: 
flexibilitat i adaptació.



reformes estructurals del nostre model de creixement econòmic, quelcom que Zapatero 
no va fer per no veure alterada la pau social; la segona, era propiciar un pacte d’Estat 
amb el conjunt d’agents i actors polítics i econòmics implicats, però això ho va fer una 
mica massa tard, amb el resultat d’unes dades econòmiques negatives incontestables. 
Això obliga ara a fer reformes molt més dràstiques de les que haurien d’haver estat 
necessàries de bon començament.

7/05/2010 

“REDREçAMENT ECONòMIC SENSE REDREçAMENT LABORAL”

Sr. Celestino Corbacho 
Ministre de treball i iMMigració

Corbacho identificà l’origen de la crisi en el sistema financer, alhora 
que el criticà per demanar una ajuda inicial i després rebutjar la 
ingerència o les condicions que vol encotillar-li la política. Alhora, 
el ministre parlà de la dificultat de voler respondre a les exigències 
de reduir el dèficit quan això comportaria acabar amb l’estímul de 
l’activitat econòmica. També tingué paraules per al Banc Central 
Europeu, institució a la qual titllà de massa burocratitzada i poc 
resolutiva davant la defensa de l’euro. Denuncià la imatge distor-
sionada que tenen molts europeus respecte d’Espanya i com això 
condiciona molt les relacions i els pactes. També parlà de la reforma laboral dient que era 
necessària com a mínim perquè el sistema financer deixés de parlar-ne i es comencés a 
parlar de la reforma financera.

18/05/2010

“LES EMPRESES I LA CRISI”

Sr. Josep Piqué
president de vueling

Piqué féu una diagnosi de les dinàmiques entre potències eco-
nòmiques, afirmant que el proper segle xxi ja no serà occidental, 
sinó principalment asiàtic. En aquest sentit, féu un repàs del 
creixement, esplendor i caiguda dels imperis, situant el domini 
europeu des de començament del segle xx, a finals del segle xix, 
arribant a la seva culminació amb la Primera Guerra Mundial. 
Així, si bé Europa ha estat important durant quatre segles i al llarg 
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21/01/2010 

“RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA”

Sr. Enric Juliana 
delegat de la vanguàrdia i analista de les relacions catalunya espanya

Juliana dibuixà una crisi econòmica que ha provocat uns efectes 
en cadena de gran profunditat a tot el món, i especialment en el 
cas espanyol, on ha trencat el model econòmic en funcionament. 
Incidí en el fet dels efectes diferencials de la crisi entre els països 
europeus i Espanya, país que portava una dinàmica i una història 
econòmica diferent i no prou sòlida com per aguantar l’envestida 
de la crisi; tanmateix, afirmà Juliana, Catalunya s’assembla més 
als països europeus que a la resta de regions d’Espanya. En certa 
mesura Catalunya ha funcionat com un sensor i semàfor previ 
del que passarà a Espanya, tant en la política com en l’economia. La població, sentencià, 
tampoc està preparada psicològicament per fer front a una frenada després de viure 
catorze anys consecutius d’eufòria econòmica que varen suposar canvis substancials, 
com la iniciativa empresarial i la consolidació de l’esperit democràtic. Readaptar la psi-
cologia i la política a un nou context demana de temps i això comporta el perill d’una 
certa inestabilitat política i una creixent desconfiança ciutadana.

25/02/2010 

“EL FUTUR DEL TRIPARTIT”

Sr. Joan Ridao 
secretari general d’esquerra republicana de catalunya i portaveu d’erc al congrés

Ridao començà afirmant que ens trobem en “mals temps per a 
la política”, de la mateixa manera que tampoc ho són per a l’eco-
nomia. Afirmà que som l’única economia avançada del món i 
l’únic país del G20 que en aquests moments tècnicament encara 
està en recessió. Esmentà les causes del que Secció Sociològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans definí com la perplexitat dels 
catalans: en primer lloc, perquè Catalunya ha deixat de ser la 
locomotora hispànica; en segon lloc, per la pressió assistencial 
derivada del gruix immigrant a Catalunya; en tercer lloc, per 
la incertesa al voltant del futur de l’autogovern en la tramitació del nou Estatut; i, fi-
nalment, per la reiteració d’episodis de corrupció. Davant de la crisi, Zapatero només 
podia fer dues coses: una era governar, i per tant assumir, encara que amb costos, les 

05.3.1 ///tertúlies-Debat claris
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de bona part del segle xx ha seguit mantenint la seva rellevància estratègica, aquesta és 
cada vegada és més perifèrica. Un símptoma, afirmà, és que els Estats Units miren cada 
vegada més cap al pacífic que no cap a l’Atlàntic. Europa, malgrat l’esforç d’adaptació 
al nou context, es troba cada vegada més desplaçada i amb un pes rellevant menor des 
del punt de vista estratègic. També la resposta dels EEUU i d’Europa davant la crisi ha 
estat diferent, sortint aquests darrers en massa a salvar el sistema financer i veient, a la 
llarga que l’estratègia americana ha estat més positiva i que estan sortint de la crisi. Això, 
digué Piqué, encara és més greu al afegir-li una situació de desconfiança general, amb una 
resposta pública descompassada, lenta i contradictòria, percebuda com a improvisada i 
forçada per les circumstàncies.

6/07/2010

LA PATRONAL DAVANT LA CRISI”

Sr. Joan Rosell 
president de FoMent del treball

Rosell explicà una mica la història del Foment del Treball Na-
cional, situant el seu moment històric més rellevant al segle 
xix, un moment en el qual la societat civil era molt forta, no es 
pagaven impostos i la gent començava a guanyar diners gràcies 
a la industrialització. El ponent presentà després l’anàlisi de la 
crisi segons Foment, afirmant que tot i que no estem massa bé 
en termes macroeconòmics, comparativament tampoc estem tan 
malament. El més dificultós és passar d’una inèrcia de creixement 
molt forta, amb una recaptació fiscal i una despesa pública molt 
elevada, a una reversió de la dinàmica i canvi de ritme dràstics. Apuntà que una de les 
reformes urgents a realitzar era la reestructuració del sistema bancari i de caixes, amb 
unes pèrdues financeres provinents sobretot de la construcció i de la promoció, però 
essencial per proveir de crèdit a l’administració i els mercats.

26/10/2010 

“L’EFICÀCIA DE LES ESCOLES DE NEGOCI  
EN UNA SITUACIÓ GENERAL DE CRISI”

Sra. Eugènia Bieto
directora general d’esade

Bieto parlà de la responsabilitat d’una institució com la que ella dirigeix per formar 
directius, donat l’impacte que això té a mig termini en qualsevol societat. Entre les seves 
responsabilitats es troba la necessitat de formar directius competitius però amb una 
forta visió social, sent sempre conscients de l’impacte que tenen les seves decisions en 
el conjunt de la societat. Situà la seva institució en el panorama espanyol, afirmant que 

Espanya té escoles de negoci molt importants, principalment 
el trio Instituto de Empresa, IESE i ESADE: però més enllà 
d’aquestes que són les que es troben a la part alta del rànquing, 
el clúster d’escoles de negocis a Espanya és notable. Afirmà que 
Les escoles de negocis constitueixen un pol d’atracció per al talent 
internacional, sobretot en l’àmbit docent i la competència per a 
l’atracció d’aquests és ferotge. Finalment apuntà a la necessitat 
de trobar un nou model de gestió i direcció empresarial, tant 
pel que fa en relació als recursos humans, com a la forma de 
prendre decisions o d’abordar nous mercats.

8/11/2010 

“CRISI ECONòMICA I POLíTICA DES D’UN PUNT  
DE VISTA EUROPEU I CATALÀ”

Sr. Miquel Valls
president de la caMbra de coMerç, indústria i navegació de barcelona

Centrà la seva intervenció en els esforços que està fent Euro-
pa per a l’estabilització de la seva moneda, però les pèrdues 
d’oportunitat que està tenint enfront altres països que s’estan 
adaptant molt millor al marc competencial global. Valls afirmà 
que si bé hi ha un marc estratègic i polític de treball, i tothom 
és conscient de l’amenaça que suposa la intervenció de la Xina, 
la falta de cohesió política dins Europa i la prepotència històri-
ca europea ha situat Europa en una situació de feblesa. Apostà 
per la construcció d’una Europa política per tal d’avançar en la 
política monetària i econòmica harmonitzada i situar Europa en una posició de poder 
competir amb els altres grans blocs econòmics mundials (India, Xina, Brasil, Sudàfrica, 
etc.) que tenen una política molt més cohesionada davant els reptes que planteja la 
nova economia global.
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05.4 ///acció europa

objectius:

Defensar i treballar per la necessària consolidació del projecte 
polític d’unificació europea, tot respectant la singularitat dels 
pobles d’Europa i el principi de subsidiarietat. 

Treballar per reforçar les capacitats i la independència de les ins-
titucions europees i simplificar la governança de la Unió Europea.

Col·laborar amb d’altres entitats de la societat civil per aprofitar 
sinèrgies en les activitats de promoció de l’ideal europeu.

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

•	Xarxa de Think Tanks europeus

•	Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya

•	Manifest en motiu del dia d’Europa, 9 maig de 2010

05.4.1 ///XarXa De think 
tanks europeus

L’entitat francesa Notre Europe va organitzar el primer fòrum de think tanks europeus 
a Barcelona amb col·laboració amb la Secretaria per la Unió Europea de Catalunya i el 
CIDOB. La taula rodona va tenir lloc el 30 de setembre i l’1 d’octubre del 2010 al Palau 
de Pedralbes de Barcelona on es varen reunir diferents membres de think tanks euro-
peus per debatre sobre el concepte de solidaritat europea i com avançar. La Fundació 
va participar en aquest fòrum per tal de crear i consolidar aquesta xarxa amb entitats 
europees i perseguir l’objectiu d’aquest programa. 
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05.4.2 ///XarXa D’entitats europeistes 
De catalunya

05.4.2.1 ///maniFest en motiu 
Del Dia D’europa, 9 maig De 2010

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 Eu-
ropeus 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 Brussel·les 
davant la presència dels eurodiputats catalans.

Amb motiu del dia d’Europa la Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya unint-se per 
a celebrar-lo, ha redactat un manifest amb els objectius, prioritats i visions de futur que 
té per al projecte europeu. 

En el manifest, la XEEC argumenta que el principal motiu de naixement de la UE, com 
a marc de pacificació i gestió de conflictes, ja ha estat assolit; mentre que el segon, la 
unió monetària, precisament quan es considerava consolidat, es veu amenaçat per la 
crisi financera. 

el manifest és el següent:
La Unió Europea va néixer com un marc de pacificació i gestió de conflictes i com a 
embrió econòmic i monetari. Si bé ja hem assolit el primer objectiu, el segon, després 
de 50 anys de mercat comú, es veu amenaçat pels efectes d’una de les crisis financeres 
més acusades de la nostra història.

La ironia és que ara, quan tocaria parlar de projectes polítics i socials, en un moment 
que ja som més de 501 milions d’europeus de 27 estats membres, i quan sembla que el 
Tractat de Lisboa obre les portes a un nou marc institucional, ens hem de centrar de nou 
en la defensa de l’euro i de la unió bàsica sobre la qual es va bastir tot l’entramat europeu.

La crisi afecta els estats europeus, com afecta altres països i economies, però els afectaria 
encara més de no estar integrats en el marc institucional de la UE. La crisi és, en el fons, 
una excusa per als detractors del projecte europeu, que reneixen amb més força en un 
moment delicat per Europa.

La defensa de l’euro va més enllà dels interessos convergents de diferents països euro-
peus; respon a la visió i necessitat d’una política econòmica conjunta que sigui el fona-
ment d’una convergència social i política, que permeti una vera coordinació i col·laboració 
per assolir una Europa forta, solidària, activa i oberta.

davant de tot l’anterior, la Xeec manifesta que:

1. L’Euro, malgrat ser jove, és una moneda sòlida i forta i no cal oblidar els beneficis 
que ha comportat la seva adopció com per exemple, la desaparició de les incerteses 
associades a la volatilitat del tipus de canvi, l’eliminació dels costos de transacció, la 
transparència de preus al mercat interior, la integració dels mercats financers, moneda 
de reserva, l’establiment de l’euro com a actor global, etc. El costat més negatiu de la 
balança es refereix a la presència de xocs asimètrics entre països, molt més difícils de 
solucionar al no poder usar polítiques com la flexibilització de preus i salaris.

2. La crisi econòmica mundial ha posat sobre la taula les dificultats estructurals de l’eu-
rozona, que unifica països com Alemanya i França, Grècia i Portugal, amb la mateixa 
política monetària però diferent política fiscal. Enfortir aquesta darrera dimensió, 
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reforçant el fons comú i incentivant les economies més dèbils, com la grega, la qual té 
un deute públic que supera el seu PIB, es torna necessari per a l’estabilitat del conjunt 
de la UE.

3. Europa necessita definir una nova estratègia econòmica basada en el concepte d’eco-
nomia social establert pel Tractat de Lisboa. La crisi econòmica ha posat de manifest 
que la Unió Europea necessita reformes estructurals de manera urgent. Cal enfortir 
una economia basada en el coneixement, l’eficiència i la innovació.

4. Les xifres actuals d’atur a la Unió Europea arriben al 10% a la zona euro i al 9,6% als 
vint-i-set. Les dades són les més altes registrades en els últims 10 anys. L’atur és un 
dels problemes més greus a corregir i que requereix una correlació entre polítiques 
socials i polítiques econòmiques; cal protegir als aturats però també fomentar l’activitat 
econòmica amb facilitats administratives i fiscals per a la creació de noves empreses.

5. El 2010 és l’any europeu de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. L’objectiu 
prioritari es dirigeix a reduir el percentatge d’europeus (un 17%) que no poden cobrir 
les seves necessitats diàries més bàsiques. Cal fer aquesta realitat visible, ja que queda 
sovint eclipsada per la idea que Europa és una de les regions més riques del món.

6. Apostem per una model d’economia sostenible respectuós amb el medi ambient i que 
incorpori les exigències de la reconversió energètica, a fi de reduir les emissions de CO2.

7. Donem el nostre suport a l’Estratègia Europea 2020 i a les 40 propostes de futur de la 
Unió Europea proposades pel Grup Català de Reflexió sobre el futur de la Unió Europea.

05.5 ///bones pràctiques europees

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 

actiVitats

Entre les activitats emmarcades en aquest programa trobem els 
seminaris d’intercanvi entre administracions i empreses organitzats 
per la Fundació, serveis d’assessorament i consultoria puntuals i 
temàtiques, la participació en fòrums internacionals per donar a 
conèixer el programa, etc. Aquest programa rep el suport d’ACC10, 
la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, 
Santa&Cole i Fundació Barcelona Media.

• Tallers Ciutats del Futur

• Seminaris

• Acció internacional: Ajuts Bilaterals i Multilaterals
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• 27-28 de setembre de 2010 - Presenta-
ció del programa Tallers “Ciutats del Fu-
tur” al Banc Mundials, Banc Interamericà 
de Desenvolupament, i el Fons Monetari 
Internacional a Washington.

• 08 d’octubre de 2010 - Taller “Ciutats del 
Futur: I Premi Internacional de Ciutats” 
dins del marc del Festival d’Arquitectura 
EME3 2010 al MACBA i CCCB.

• 23-24 de novembre de 2010 - Tallers 
“Ciutats del Futur” a la Casa Llotja de 
Mar, en el marc del Mediterranean City 
Forum 2010.

• 05 de maig de 2010 - Presentació del 
Taller “Ciutats del Futur” davant d’em-
preses a l’Hotel Gallery de Barcelona.

• 15 i 16 de juny de 2010 - I Tallers Ciutats 
del Futur a Santa & Cole. Varen partici-
par els governs locals de Buenos Aires 
(Argentina) i Barranquilla (Colòmbia) i 
una representació d’empreses catalanes 
i espanyoles dedicades entre d’altres al 
disseny urbà, a la construcció sostenible, 
TIC, etc.

• 05-08 de setembre de 2010 - Presenta-
ció del Taller “Ciutats del Futur” a Buenos 
Aires (Argentina). 

05.5.1 ///tallers ciutats Del Futur

L’objectiu dels Tallers és el de contribuir al desenvolupament tecnològic, mediambiental 
i social de les ciutats del món que estan en aquest procés de transformació urbanística 
a partir de l’experiència de Barcelona. També i no menys important, oferir les eines a 
l’empresa catalana per fer possible la seva internacionalització. Els Tallers es fan en col-
laboració amb l’entitat Metrópolis Global i han comptat amb la participació del voltant 
de 40 empreses dels sectors relacionats amb les tecnologies netes i digitals. 

Al llarg del 2010 s’han desenvolupat els següents Tallers:
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• 18-19 de març de 2010 - Participació a 
Rio de Janeiro en el Seminari “As Olimpí-
adas e a Cidade Conexao Rio-Barcelona”, 
on membres de GBG van ser convidats 
per explicar l’experiència dels Jocs Olím-
pics de Barcelona’92. Aquest seminari va 
ser una continuïtat de les visites fetes pel 
governador i alcalde de Rio a la Fundació 
el passat mes de febrer.

• 5-8 de setembre de 2010 - Seminari de 
Bones Pràctiques en residus a les àrees 
metropolitanes a Buenos Aires (Argenti-
na). Membres de GBG van ser convidats 
per explicar el model energètic i de resi-
dus de l’àrea metropolitana de Barcelona.

 PERSONAL DEMOCRACY FORUM

La Fundació ha donat suport a la segona edició del Personal Democracy Forum, esde-
veniment destacat a nivell mundial celebrat a la Universitat de Barcelona el 4 i 5 d’oc-
tubre de 2010 en el qual convergeixen política i noves tecnologies i que s’ha celebrat 
per segona vegada a la nostra ciutat. Entre els temes que es varen tractar hi hagué la 
transparència en el govern, la governança a les ciutats, les iniciatives ciutadanes per a 
la informació, el tractament de la pirateria digital i l’impacte d’internet, les noves ten-
dències digitals a les campanyes polítiques i d’altes aplicacions a la quotidianitat de les 
nostres vides. Entre els convidats hi hagué Stephen Clark (Webmanager del Parlament 
Europeu), Guilhem Fouetillou (CEO de Linkfluence, França), Stefan Hennewig (cap de 
màrqueting i comunicacions del CDU, Alemanya), Bente Kalsnes (assessor en comu-
nicació, Noruega), Marko Rakar (Blogger polític, Croàcia), Randi Zuckerberg (director 
de màrqueting de Facebook), etc. Es poden consultar arxius i ponències a la següent 
pàgina web: http://personaldemocracy.com

 “LA UE, UN ESPAI PER AL PROGRÉS”

La Fundació ha assessorat i col·laborat en el seminari “La UE, un espai de progrés”, on 
participaren al voltant d’uns 60 estudiants de la Universitat Pompeu Fabra. L’objectiu 
del seminari era apropar la realitat europea als estudiants de la universitat, donant 
peu a conèixer el potencial de relacions entre Catalunya i Europa. El seminari va tenir 
lloc setmanalment entre el 26 d’abril i el 28 de maig i tracta diferents temes talment 
la cultura emprenedora, la competitivitat i la innovació com a claus del desenvolupa-
ment econòmic, el futur de l’EB, la UE com actor global, la cultura i identitat europea, 
el futur sostenible d’Europa, etc. Participaren Diego López Garrido, en Manel Camós, 
Juan López de Uralde, entre d’altres.

 “MÀSTER D’INTEGRACIÓ EUROPEA I RELACIONS INTERNACIONALS”

Acolliment de becaris a la Fundació per realitzar les seves pràctiques professionals sota 
el conveni signat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

05.5.2 ///seminaris 05.6 ///altres activitats

La Fundació ha iniciat aquest any la participació a concursos internacionals a fi de par-
ticipar en projectes que condueixin a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans dels 
àmbits geogràfics en els quals té centrada la seva activitat, com són: l’àrea del mediter-
rani i la de centre i sud d’Amèrica. La voluntat és exportar el coneixement i experiència 
en la gestió de ciutats tenint com a referent Barcelona, reconeguda internacionalment 
i valorada positivament. Per això gaudim de l’experiència de les persones que formen 
part de Global Barcelona Group i de la participació d’altres entitats de caràcter públic.

 
La participació en aquests concursos té com a finalitat crear consorcis amb entitats 
catalanes per facilitar el seu creixement i la seva internacionalització i fer realitat la mí-
tica fórmula de col·laboració públic-privada. Els destinataris d’aquesta transferència de 
coneixement són les ciutats i regions dels dos àmbits esmentats. L’ajut ha de provenir 
dels bancs que actuen a nivell global en aquestes matèries com són el Banc Mundial, el 
Banc Àrab, la Confederació Andina de Foment, el Banc Europeu d’Inversions o el Banc 
Interamericà de Desenvolupament.

05.5.3 ///acció internacional: 
ajuts bilaterals i multilaterals



publicacions

les energies renovables a europa.
 
autor: Arnau Queralt
sinopsi: El llibre dibuixa el panorama le-
gal europeu per al desenvolupament de les 
energies alternatives i en revisa la seva his-
tòria. Alhora, presenta les dades del consum 
d’energia provinent de fonts renovables i 
apunta als objectius que la UE s’ha fixat per 
ampliar aquest ventall. Finalment, presenta 
tecnologies punta en el camp de les energies 
alternatives talment l’energia mareomotriu, 
l’eòlica marina i la geotèrmica i també, la 
distribució a través de xarxes intel·ligents.

energia nuclear a europa: 
parlem-ne?
 
autor: Ramon Garriga
sinopsi: Aquest llibre recull l’estat actual 
de l’energia nuclear a Europa i es plante-
ja, en un escenari a curt termini, la seva 
necessitat i conveniència, debatent te-
mes de seguretat, residus i investigació 
puntera, alhora que contrastant l’energia 
de fusió i de fissió.

EDICIONS ANYS 2010:
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objectius:

Publicació d’estudis i informes desenvolupats per la Fundació Catalunya Eu-
ropa 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 pú-
blic especialitzat que busqui experiències aplicades, però també a un públic 
ampli interessat en la realitat europea.

06

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 político-administratiu. 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’imple-
mentació de polítiques públiques.
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emprenedoria i foment de 
l’ocupació en el medi rural.
 
autora: Eva Tarragona
sinopsi: El llibre repassa els factors clau 
de la emprenedoria rural en el marc 
europeu actual i presenta quatre casos 
europeus que aporten elements dife-
rencials i rellevants a l’hora de repensar 
l’emprenedoria. Els quatre casos són: el 
Pacte Territorial a la Vall del Leno (Ità-
lia); un projecte de cooperació interterri-
torial a Finlàndia anomenat “Mantenint 
viu el medi rural. Joves i professors apre-
nent sobre el medi rural”; una anàlisi te-
òrica de l’estratègia de desenvolupament 
bottom-up a Lancashire (Anglaterra); i 
l’experiència del CIVAM a Gard (França).

06.2 ///revista anual “pensem europa”

Publicació en paper.
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 cor-
responents a cada any natural. Totes elles no solament versen sobre temes d’actualitat euro-
pea en aquell any, sinó que també es procura que el cicle cobreixi diversos eixos temàtics.
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06.3 ///converses claris

Publicació digital.
idiomes: cada ponència en l’idioma original en què es va desenvolupar (català).
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 relle-
vants a nivell català en el camp de la política, l’economia o l’esfera social.

*Les publicacions de la Fundació són distribuïdes per la Xarxa de biblioteques de la provín-
cia de Barcelona i es poden adquirir exemplars a diverses llibreries de tot Catalunya. Per a 
més informació podeu consultar la nostra pàgina web o posar-vos en contacte amb nosaltres.
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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 ciuta-
dania 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.

07.1 ///anuncis i presentació 
De la FunDació

Anuncis a premsa. Cada acte organitzat per la Fundació és publicat a mitjans de comu-
nicació de premsa escrita: El Periódico i, puntualment, La Vanguardia.

comunicació 
i Divulgació
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07.2 ///recull De premsa

articles publicats per la Fundació:

una opotunitat per europa? 
el periódico, 17 novembre 2010 

l’europa social 
que hauria de ser  
público, 9 maig 2010

ara toca europa  
público, 9 maig 2010

la propera europa 
presència (avui), 6 maig 2010

la inflexió d’europa 
l’eco d’europa, maig 2010
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entrevistes:

• Catalunyapress.cat: Unes jornades analitzen casos d’èxit europeus per repensar el món 
rural català

• Revista Rural: L’emprenedoria rural té un paper clau a nivell europeu
• Ruralcat.net: Entrevista a Raoul Battle-Font
• Sostenible.cat: El sector rural aprèn a ser més atractiu amb experiències europees.
• Newsletter de la Xarxa de Parcs Naturals: El Castell de Castellet acull unes Jornades

de Bones Pràctiques Europees “Desenvolupament i promoció de l’ocupació i 
l’emprenedoria en el medi rural”

entrevistes i aparicions a la tV:

• Entrevista a Max Vives-Fierro i a Blanca Moreno sobre la gestió de la Immigració 
a Estació Central. Televisió de L’hospitalet. 15 de març 2010.

activitats de la Fundació amb ressò dels mitjans de comunicació:

• Premi Internacional EME3 de Ciutats. Recull de premsa Octubre de 2010. El Premi EME3 
va tenir ressò en la premsa dels països de les ciutats seleccionades, com per exemple a “Te-
lemedellín Noticias”, “El Mexicano”, “El Mundo”, “La Frontera”, “Balum Canan”, “Sospaisa”, 
“Inforegional”, “El Colombiano”, “Expres Tijuana”, “El sol de Tijuana”, etc.

sospaisa, 05/10/2010 inforegional, 10/10/2010

el sol de tijuana, 14/10/2010catalunyapress.cat, 17/06/2010 diputació de barcelona, 08/06/2010



el Periódico, 09/05/2010

• Sopar-Col·loqui Claris. “Divendres nit amb ministre”.
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av. Diagonal 389, 2a pl.  
08008 barcelona  

93 553 82 89  
info@catalunyaeuropa.net


