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01

ESTRUCTURA

PRESIDENT | Pasqual

Maragall i Mira
VICEPRESIDENTA | Diana Garrigosa Laspeñas
DIRECTOR EXECUTIU | Max Vives-Fierro Planas
SECRETARIA JURÍDICA | Meritxell Josa Campoamor

COMITÈ EXECUTIU

Gemma Sendra Planas | PRESIDENTA
Pere Almeda Samaranch
Jordi Angusto Zambrano
Francesc Colomé Montserrat
Max Vives-Fierro Planas | DIRECTOR EXECUTIU
PATRONS

Ramon Armengol Torrent
Núria Basi Moré
Olivier Benielli
Josep M. Besora Balcells
Antoni Castells i Oliveres
Joaquim Coello Brufau
Diana Garrigosa Laspeñas
Josep M. Milà Mencos
Josep Joan Moreso Mateos
Francesc Xavier Muñoz Pujol
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Ricardo Rodrigo Amar
Manuel Royes Vila
Guerau Ruiz Pena
Jordi Valls Riera
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CONSELL ACADÈMIC
PEL PROGRAMA LLEGAT
PASQUAL MARAGALL

EQUIP TÈCNIC

PRESIDENT | Isidre Molas i Batllori

COMUNICACIÓ | Clara Martínez Ginès
(BECA LA CAIXA 2016-17)
BECA DE LA CAIXA 2015-16 | David

Germà Bel Queralt
Josep Maria Bricall Masip
Ferran Requejo Coll
Borja de Riquer i Permanyer
Carles Sudrià i Triay
Josep Maria Vallès i Casadevall
Eulàlia Vintró Castells
CONSELL ASSESSOR

PRESIDENT | Antoni Castells i Oliveres

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

Santacreu Esteban

Fernández Guerrero
FELLOWSHIP | Marc Tataret
PRÀCTIQUES | David Gómez, Sandra
Steinbruck, Hélène Bourdieu, Albert Lladó
EQUIP TERRITORIAL:

Joan Armangué | DELEGAT A L’EMPORDÀ
Pep Mòdol | DELEGAT A LLEIDA
CONSELL ASSESSOR DELEGACIÓ DE L’EMPORDÀ

Joan Armangué | DELEGAT A L’EMPORDÀ
Núria Aupi
Dolors Bassa
Albert Bou
Joan Cals
Pau Canaleta
Josep Capellà
Eduard Carbonell
Carme Carretero
Magda Casamitjana
José Antonio Donaire
Pere Gifré
Javi Martín
Lluís Medir
Montserrat Palma
Jesús Quiroga
Jordi Sargatal
Marc Teixidor
Albert Testart
Joan Vicente

02

PUBLICACIONS, ESTUDIS
I INFORMES

2.1. BONES PRÀCTIQUES EUROPEES
2.1.1. “Instruments financers per fomentar
el cinema europeu: sofica i tax shelter”
Publicació del 9è volum de la col·lecció Bones Pràctiques
Europees, coordinat per Paco Poch (Mallerich Films) i amb
els estudis d’Alba Mondéjar i Nico Villarejo. Recull dos casos
d’èxit en la posada en pràctica de mecanismes d’incentius
fiscals per a promoure el cinema europeu: els Tax Shelter per
al cas de Bèlgica i les SOFICA (Societats de Finançament de la
Indústria Cinematogràfica i Audiovisual) en el cas de França.
LLEGIR

+

click
aquí

L’estudi es va presentar el passat 2 de novembre a la Fundació davant d’un públic especialitzat i es pot trobar al nostre
web en català, castellà i anglès. És fruit d’un profund estudi
i intercanvi d’idees, en especial, de dues presentacions prèvies organitzades per la FCE: una amb el productor francès
Pierre Forette (octubre 2015) i l’altra amb el productor belga
Patrick Quinet (setembre 2014).

2.2. POLICY PAPERS
2.2.1. “Més enllà del PIB: Aplicacions i interpretació
dels resultats de l’EU-SPI”

LLEGIR

+

click
aquí
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Coordinat per Jordi Angusto i Francesc Colomé, amb el
suport del grup Verds/ALE al Parlament Europeu, el policy
paper vol posar en pràctica el resultats del Social Progress
Index a la Unió Europea com una eina de detecció i estudi
de problemes en la nostra societat. L’SPI resulta una
eina molt enriquidora per a mesurar el benestar d’una
societat. La seva estructura multidimensional possibilita
la detecció i concreció dels problemes que ens afecten
amb una precisió molt major que el PIB per càpita o
l’índex de desenvolupament humà.

En el marc d’aquest estudi, la Fundació va organitzar el passat 6 de maig al Palau
Macaya el debat “Líders en PIB i a la cua en desenvolupament social?” per debatre
amb experts de diferents àmbits sobre la necessitat d’aquest índex com a complement
o substitut del PIB.

2.2.2. “Estudi de la despesa cultural d’Europa i dels
estats membres durant la crisi 2007-2014”
L’estudi coordinat per Pere Almeda, amb el suport del
grup Verds/ALE al Parlament Europeu, vol formular una
sèrie de recomanacions per contribuir al debat sobre
com garantir l’accés a la cultura per a tots els ciutadans
europeus amb equitat. Ho fa a partir de la recopilació i
l’anàlisi de dades. Possibilita la detecció i concreció dels
problemes que ens afecten amb una precisió molt major
que el PIB per càpita o l’índex de desenvolupament humà.
LLEGIR

+
click
aquí
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L’estudi va ser presentat en una sessió de treball amb
experts del sector cultural català així com en una sessió a
la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.

2.2.3. “European mobility on vocational training:
creating a network”
L’estudi de Francesc Colomé i Xavier Farriols, amb el
suport del grup Verds/ALE al Parlament Europeu, analitza
el paper de les regions europees en el desenvolupament
de la Formació Professional i recull els passos donats per
coordinar aquestes regions en aquest àmbit.

LLEGIR

+

click
aquí

2.3. INFORMES
2.3.1. “Lliure comerç, globalització i TTIP”
Aquest informe de l’economista Jordi Angusto, fet amb el
suport de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO),
estudia l’impacte macroeconòmic potencial dels acords
TTIP/CETA sobre la competència i les autoritats de
regulació de la competència, aplicat a l’àmbit territorial
de Catalunya.

LLEGIR

+

click
aquí
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Més enllà, analitza els efectes del lliure comerç sobre el
creixement, l’ocupació i els salaris, concloent que no hi ha
una efecte mecànic clar i uniforme, ni positiu ni negatiu,
malgrat que puguin haver-hi correlacions.

03

DEBATS
I COL·LOQUIS

3.1. DEBATS
3.1.1. Desigualtat i fiscalitat

LLEGIR

+

click
aquí

La FCE va organitzar al Col·legi de Periodistes el 29 de gener un debat amb els
ponents: Ernest Maragall, Eurodiputat membre de la comissió parlamentària contra l'evasió fiscal; Hervè Falciani, alertador de l’evasió fiscal que troba a Suïssa un
refugi segur, condemnat en comptes d’honrat per combatre l’evasió fiscal; Simona
Levi, fundadora d’Xnet, grup d’acció social per a la democràcia de xarxa i contra
la corrupció; i Francesc Mateu, director d’Oxfam-Intermón, ONG que compta amb
un observatori potent de la desigualtat i l’evasió fiscal. Va ser presentat i moderat
per Jordi Angusto, economista i assessor de la Fundació Catalunya Europa. El debat
va concloure amb una crida a la lluita en favor de la transparència i contra els buits
legals que faciliten l’elusió fiscal.
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3.1.2. More Europe, More Green
Els ponents del debat del 15
de febrer, celebrat a l'Aula Europa, seu de les Institucions
Europees a Barcelona, van reclamar una Unió Fiscal per assegurar el futur de la UE. També creuen que la Unió ha de
liderar la transició cap a una
economia lliure d’emissions.
LLEGIR

+

click
aquí

El debat, organitzat per la FCE
amb el suport del grup dels
Verds / Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu, va
comptar amb els ponents Philippe Lamberts, copresident del grup Verds/ALE; i els
eurodiputats Ernest Maragall i Ernest Urtasun. Les idees a debatre van ser introduïdes per Jordi Angusto i Frederic Ximeno.

3.1.3. La mobilitat dels joves d’FP: una oportunitat
d’accés al treball; un factor de millora de la
competitivitat

LLEGIR

+

click
aquí
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El col·loqui celebrat en el marc
del programa que la FCE desenvolupa per tal de facilitar
la mobilitat europea dels estudiants de formació professional, va incloure 3 sessions a
Barcelona, Girona i Tarragona
entre els mesos de març i abril.
Aquestes sessions comptaven
amb membres de la fundació,
representants d’institucions
públiques i entitats privades
així com experts de diferents
regions europees.

3.1.4. La presidència d’Obama i la negociació
del TTIP

LLEGIR

+

click
aquí

El 25 de maig, la Fundació
Catalunya Europa i la llibreria Nollegiu van organitzar la
presentació del llibre “Después de Obama: Estados Unidos
en tierra de nadie”, de Vicente
Palacio, director de l’Observatori de Política Exterior de la
Fundación Alternativas. L’acte s’acompanyà d’un debat on
l’autor del llibre conversà sobre les relacions entre Europa i Estats Units amb Marcos Mandojana, cònsol general
dels EUA a Barcelona i Juan García, expert d’ATTAC Catalunya en el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP, en anglès). Pere Almeda, membre del Comitè
Executiu de la Fundació, moderà l’acte. Durant el debat, un dels temes analitzats fou
la negociació del tractat de comerç entre Estats Units i la Unió Europea.

3.1.5. Després del Brexit: conseqüències
per a Europa

LLEGIR

+

click
aquí

El passat 7 de juliol la Fundació Catalunya Europa va organitzar el debat “Després del
Brexit: conseqüències per a
Europa”, que va analitzar dues
setmanes després de la votació
al Regne Unit, les perspectives
que el nou escenari ofereix per
a la UE. L’acte va comptar amb
la presència de l’eurodiputat
Ernest Maragall, l’investigador
sènior associat al Real Instituto Elcano, Andrés Ortega Klein, i la periodista i investigadora associada al CIDOB,
Carme Colomina.

3.2. COL·LOQUIS
3.2.1. Dinar - col·loqui amb Richard Sennett
Aprofitant l’estada del sociòleg Richard Sennett a Barcelona per la conferència anual del Llegat Pasqual Maragall, la FCE va organitzar un dinar - col·loqui el 7 de novembre per a intercanviar idees entre el sociòleg i persones afins a la fundació.
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LLEGAT PASQUAL
MARAGALL

Des del 2013 la FCE treballa en el desenvolupament del programa Llegat Pasqual
Maragall que té per objectiu promoure el pensament i acció de Pasqual Maragall. El
programa inclou diferents línies per tal de treballar el llegat des de diferents vessants
com la recerca i l’anàlisi, l’obra biogràfica i recull de testimoniatge, la catalogació
dels seus discursos i escrits, la reflexió a través de seminaris i conferències.
Durant el 2016 el programa ha comptat amb la continuïtat del suport del Departament
de Presidència del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. El
programa compta amb un Consell Acadèmic Assessor format per: Germà Bel; Josep
M. Bricall; Isidre Molas; Ferran Requejo; Borja de Riquer; Carles Sudrià; Josep M.
Vallès i Eulàlia Vintró.
Coordinació del programa: Fidel Bellmunt
Direcció acadèmica: Albert Aixalà
Producció / Entrevistador Testimonis: Benecé / Josep Maria Muñoz

4.1. PUBLICACIONS
Working papers
Publicat el n.3: El pensament polític de Pasqual Maragall
en relació al federalisme i a l’encaix Catalunya - Espanya,
de Josep Lluís Campa.

LLEGIR

+

En preparació el n.4 (a publicar a principis de 2017):
Un estudio sobre las fuentes doctrinales en los escritos
económicos de Pasqual Maragall, dels doctors Eloi Serrano
Robles (UPF) i Javier San Julián Arrupe (UB).

click
aquí

| 11 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA | MEMÒRIA ///2016

Ajut a la recerca:
Primer llibre de la Col·lecció Recerca Llegat PM fruit
de l’ajut atorgat el 2014 (disponible online i paper):
Catalunya, xarxa de ciutats, del doctor Marc Pradel
Miquel (UB). Podeu llegir el llibre fent click aquí.
El segon llibre de la col·lecció sorgirà del treball
en curs de la doctora Mariona Tomàs sobre l’àrea
metropolitana de Barcelona, corresponent a l’ajut
concedit el 2015.
LLEGIR

+

click
aquí

2016, ajut a la recerca desert: aquest any el tribunal va considerar que cap dels
treballs presentats reunia les condicions suficients per donar l’ajut. S’ha decidit
encarregar dos treballs més acotats (working papers) a propostes fetes a les
diferents edicions dels ajuts:
- n.5: Estudi sobre les polítiques territorials plantejades pel govern alternatiu
(2000-2003), com a precursores de l’obra de govern posterior. Josep Antoni
Báguena (UAB)
- n.6: Estudi sobre cooperació
L’obra política de Pasqual Maragall: Durant el 2016 s’ha anat treballant en un
llibre de caràcter divulgatiu sobre l’obra política de Pasqual Maragall. Els textos
que el formaran ja estan acabats i s’ha iniciat el procés editorial. Es publicarà de
la mà de RBA el primer trimestre del 2017. Autors: Jaume Badia, Jaume Bellmunt,
Quim Brugué, Joan Fuster, Oriol Nel·lo. Editor: Jaume Claret.
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4.2. SEMINARIS DE RECERCA
Seminari sobre el treball de
recerca que va rebre l’ajut 2015:
La concepció política de l’àrea
metropolitana de Barcelona de
Pasqual Maragall de la doctora
Mariona Tomàs, del que n’ha
de sortir el segon llibre de la
Col·lecció Recerca Llegat PM, el
2017.

LLEGIR

+

click
aquí

Seminari Els pensadors econòmics en Pasqual Maragall, sobre el working paper
dels doctors Serrano i San Julián.

4.3. TESTIMONIS
S’han seguit enregistrant testimonis sobre Pasqual Maragall, arribant a una col·lecció
de 28. D’aquests se n’han publicat 19 al web de la FCE i es seguiran publicant
mensualment la resta.
Publicats: Jacint Ros Hombravella,
Isidre Molas, JA García Durán, Eulàlia
Vintró, Oriol Bohigas, Narcís Serra,
Marta Grabulosa, JM Vegara, Xavier
Rubert de Ventós, Anna Ramon i Lluís
Izquierdo, JM Bricall, Xavier Muñoz,
Manuela de Madre, JA González
Casanova, Jordi Borja, Margarita Obiols,
JM Vallès, Montse Tura, Xavier Roig,
Joaquim Nadal, JA Acebillo.

LLEGIR

+

click
aquí

Per publicar: Raimon Obiols, José Montilla, Antoni Castells, Jordi Pujol, Artur Mas,
Joan Saura, Josep Lluís Carod Rovira.
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4.4. CONFERÈNCIA ANUAL
El ponent d’enguany va ser el sociòleg Richard Sennett, amb la conferència A Europe
of cities. Més de 600 persones assistents (auditori RBA).

LLEGIR

+

click
aquí

4.5. DOCUMENTAL
S’ha encarregat un guió a Benecé per a la realització d’un audiovisual documental
que tingui de material base les entrevistes als testimonis. Si s’assoleixen els objectius
de producció, la previsió és tenir-lo a punt per finals de 2017.
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05

CIUTATS
I TERRITORIS

5.1. EL MODEL BARCELONA: REVISIÓ I
PROPOSTES PER A UN NOU MODEL DE
CIUTAT
L‘objectiu principal del projecte és realitzar una primera aproximació al debat que
alimentarà noves línies de recerca orientades a definir els escenaris de futur i els
fulls de ruta per actualitzar i renovar el model de ciutat, i paral·lelament aportar
elements de reflexió en el marc de l’Horitzó 2020 definit per la Unió Europea.
La reflexió parteix d’una visió polièdrica i interdisciplinar, que permet superar els
enfocaments sectorials prevalents i que plantegi les següents qüestions: com posar
la innovació al servei de la qualitat de vida dels ciutadans; com fer compatible un
model de ciutat econòmicament competitiu i socialment cohesionat; com garantir
que el concepte de ciutat global també tingui un correlat en la qualitat de la
democràcia local; com garantir l’adaptació de la ciutat als efectes del canvi climàtic
i promoure un creixement sostenible.

LLEGIR

+

click
aquí

Per tal d’articular aquest debat es van organitzar sessions de treball i quatre seminaris
entorn als quatre grans eixos: Innovació Democràtica, Innovació Econòmica,
Innovació Social, i Sostenibilitat amb experts contrastats de diferents àmbits. Fruit
d’aquestes sessions de treball en va sortir un document que va ser presentat i debatut
en els seminaris. Podeu veure la memòria del projecte i equip de treball fent click
aquí http://catalunyaeuropa.net/img/pdf/Projecte_Model_BCN.pdf
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06

BEQUES
I PREMIS

6.1. 5a EDICIÓ DEL PREMI
“CATALUNYA EUROPA SEGLE XXI”
El certamen premia i reconeix els treballs analítics i d’investigació aplicada
comparada que s’orientin a conèixer i entendre reptes clau de la Unió Europea
contemporània. Aquest programa rep el suport de la Fundació Banc Sabadell.

LLEGIR

+

click
aquí

En aquesta cinquena edició el jurat format per Javier Solana, Antoni Castells, Maria
Badia i Eduard Vallory ha resolt a favor del treball d’Albert Guasch amb el treball
“An EU Treasury with Eurobonds: would it bring financial stability?”. El treball estarà
disponible a la pàgina web de la Fundació i es farà un acte públic d’entrega del
premi.

6.2. 5a EDICIÓ DE LA BECA
“COMUNIQUEM EUROPA”

LLEGIR

+

click
aquí

Beca que rep el recolzament de l’Obra Social “La Caixa” per donar suport als estudiants
de postgrau de l’àmbit de la comunicació i ciències socials, per tal de desenvolupar
Pràctiques Professionals a la Fundació en temes de premsa, comunicació i gestió
de xarxes. L’objectiu fonamental és reforçar la difusió del missatge europeu
a Catalunya i treballar per a la construcció de la ciutadania europea i un model
europeu socialment integrat.
En aquesta cinquena edició la guanyadora de la beca ha estat Clara Martínez Ginès,
graduada en ciències polítiques i màster de comunicació política.
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07

ALTRES
ACTIVITATS

Blog “Agenda Europea”. Blog amb un espai de seguiment de temes d’actualitat europea així com pàgines informatives dels principals reptes d’aquesta legislatura del Parlament Europeu (2014-19) com són l’energia, el TTIP, la política regional i
el Pla Juncker.

LLEGIR

+

click
aquí

LLEGIR

Blog a eldiario.es “Catalunya Europa”. La FCE continua amb la col·laboració
de contribucions al blog europeu de eldiario.es amb la publicació d’articles i notes
d’opinió entorn algun tema d’actualitat europea.

+

click
aquí
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Producció d’un butlletí trimestral amb col·laboracions d’articles del Consell
Assessor i altres col·laboradors.

LLEGIR

+

click
aquí

Activitat de la delegació FCE a l’Empordà i Girona
16.01.2016 // Reunió del Consell Assessor de la delegació de la FCE a l’Empordà.
11.02.2016 // Presentació llibre “La democràcia, per fer què?”, de Josep Pallach
09.03.2016 // Seminari “És possible l’Eurodistricte avui?”, coorganitzat amb l’UdG
28.05.2016 // Sopar col·loqui “Treball i afers socials: un sol eix a l’Empordà” amb
la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa.
04.06.2016 // Acte “Recordant Pep Subirós”
21.10.2016 // Seminari “10 anys del pla director de l’Empordà. I ara què?”
19.11.2016 // Presentació del llibre “Fora de classe”, de Marina Garcés
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08

RESSÒ
MEDIÀTIC

La Fundació Catalunya Europa s’ha comunicat durant tot el 2016 per mitjà de les
següents vies:
pàgina web
blog Agenda Europea
newsletter/butlletí (trimestral o puntual per a esdeveniments específics)
xarxes socials: Twitter, Facebook, LinkedIn
notes de premsa
La comunicació i difusió de la Fundació Catalunya Europa sempre té el seu punt
de partida a la pròpia web de la Fundació, on es pengen les publicacions, les notes
dels esdeveniments i els actes programats a l’agenda. Al blog Agenda Europea s’hi
publiquen articles d’anàlisi i d’actualitat relacionats amb les darreres novetats de les
polítiques europees.
A partir d’aquí, tant dels continguts de la web com dels del blog, se’n fa una difusió
paral·lela a través del butlletí, les notes de premsa enviades als mitjans (convocatòries
per a esdeveniments concrets) i les xarxes socials; que són el que realment ajuden a
la Fundació a aconseguir impacte.
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A continuació, trobareu un detall dels resultats orientatius obtinguts en cadascuna
d’aquestes vies de comunicació:
Pàgina web
- 40 activitats publicades
- 3.302 visites globals
Blog “Agenda Europea”
- 45 posts publicats
- 2.898 visites globals
Xarxes Socials
Twitter
- 9.032 tuits
- 2.942 seguidors
- 490 mencions

Facebook
- 310 publicacions
- 715 likes

Premsa
- 5 aparicions a premsa
- 9 anuncis publicats a El Periódico
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LinkedIn
- 39 publicacions
- 160 clicks

