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El nostre projecte 

Democràcia, Europa i Economia de Mercat 

La veu del soci 
Recuperarem la veu del soci i la seva partici-
pació i interacció amb la institució. Revisarem 
el model de treball. Crearem grups intergene-
racionals per treballar noves maneres d'abor-
dar els temes de debat i reflexió del moment 
sobre les qüestions que proposeu. I portarem 
els diagnòstics dels grups de treball a la reunió 
anual, convidant experts perquè ens aportin 
altres enfocaments. Una reunió anual que tor-
narà a Sitges i on s'unirà, amb un format més 
curt, una altra a Barcelona de tipus més con-
juntural, que se celebrarà també durant l'any. 

La veu del soci 
Rosa Cañadas 

https://youtu.be/tvT3nBsyeqE
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Europa 

 

El Cercle ha d'aspirar a contribuir al debat 
d'idees sobre el futur de la Unió Europea. Eu-
ropa sempre ha tingut veu al Cercle, però ara 
també hem de tenir veu a Europa: Brussel·les 
és també el nostre espai natural d'influència. 

Establirem un acord de col·laboració amb els 
principals think tanks de la UE per garantir la 
presència de la veu del Cercle en els debats 
comunitaris. 

El canvi d’era 

 

Barcelona pot liderar un fòrum permanent de 
debat sobre els canvis necessaris en les políti-
ques europees actuals: canvi climàtic, agenda 
digital, societat del coneixement, estat del be-
nestar i canvi demogràfic, política industrial, 
fiscalitat i finances públiques. I el Cercle pot 
ser el punt de trobada d'un debat anual sobre 
«L'estat de la Unió Europea», amb una reunió 
d'experts, institucions i societat civil de Cata-
lunya i d'Europa per debatre els reptes i ava-
nços del projecte europeu. 

Volem convidar i escoltar noves veus per en-
tendre què s'ha fet a altres països per millorar 
la seva competitivitat. 

La nostra candidatura respon als canvis 
econòmics, polítics i socials d'ara. El nostre 
projecte no és continuista. I el nostre equip el 
lidera una candidata que podria ser la primera 
dona al capdavant de la institució. 

Estem en un moment de gran trascendènden-
cia. I és clau saber-ho interpretar també en el 
Cercle. Ens hem d'obrir a sectors de la societat 
com les pimes, els emprenedors, i hem d'im-
pulsar també una nova economia industrial. 

Europa  
Xavier Prats 

El canvi d’era 
Jorge Lasheras 

https://youtu.be/VYhKPUp7UKQ
https://youtu.be/jh5yCsaGPh4
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Igualtat de gènere 

Ens creiem i exercim la igualtat de gènere. No és una qüestió de nombre, sinó d'actitud i compro-
mís. Volem a dones liderant debats, i no només com a moderadores. Ha arribat el moment que 
el Cercle tingui una dona al capdavant. 

Joves 
Creiem que cal acompanyar els nous socis que 
arriben al Cercle i, en particular, els joves. Fa-
rem mentories perquè es beneficiïn de l'ex-
periència dels veterans. I aprofitarem el talent 
jove que tenim per aprendre'n i entendre mi-
llor els reptes que ens esperen. Desenvolupa-
rem una xarxa de talent jove des del Cercle, 
promovent acords amb altres entitats i amb la 
universitat. 

Liderar el pensament per guanyar influència 
Creiem en contribuir a la formación de l'opinió 
pública. En el disseny de polítiques públiques 
des d'un vessant clarament independent, en 
què el Cercle expressa una opinió lliure i 
autònoma, exercint un lideratge. Donem su-
port a una reflexió sobre les polítiques que re-
forcen una transició basada en valors, afavori-
dores de l'eficiència, la inclusió i la sostenibili-
tat. Creiem a recolzar les institucions públi-
ques i privades com a peça fonamental en la 
generació i el repartiment de riquesa. 

Joves 
Gerard García 

Liderar el pensament per guanyar influència 
Rosa Nonell 

https://youtu.be/v55Q51EVxzg
https://youtu.be/HSEpaVK02ic
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Barcelona i la Mediterrània 
Barcelona ha de ser la capital indiscutible del Mediterrani, amb projecció internacional. Aspirant 
a convertir-se en un referent internacional del capitalisme responsable. I de la nova economia. 
Cal estimular i reconèixer l'emprenedoria, i convertir Barcelona en referència a la innovació i 
l'economia digital. Barcelona ha de tenir personalitat pròpia i aspirar a molt més del que avui 
representa, i a més que a una cocapitalitat, que poc ens aportarà. Sense oblidar que Catalunya 
no només és Barcelona: hi ha una impressionant activitat productiva d'empreses competitives i 
internacionalitzades a la Regió Metropolitana. Barcelona no seria el que és sense elles. 

Però la nostra ciutat, a més, pot contribuir a defensar els valors propis de la Unió Europea al seu 
vessant sud, traslladant a Brussel·les la transcendència de la política mediterrània en qüestions 
econòmiques, migratòries, energètiques i de seguretat. El Mediterrani banya 14 països europeus, 
5 asiàtics, 5 africans. Barcelona sempre ha tingut un paper destacat en l'impuls del procés euro 
mediterrani, conegut precisament com a Procés de Barcelona, que va néixer aquí el 1995.  
Aquesta implicació es va veure reconeguda pels 43 països membres de la Unió per la Mediterrània 
que van decidir que Barcelona fos la seu del Secretariat Permanent. Aprofitem-ho. 

L'enfocament social 
El món té necessitats noves i hem de canviar 
la nostra mirada. El Cercle ha de ser una eina 
per analitzar cap a on anem. Si observem l'es-
pai Mediterrani, podrem veure alguns dels 
reptes que hem d'abordar conjuntament. Per 
exemple, en matèria de salut global. Només 
junts podrem superar els problemes de salut 
a què ens enfrontem. O el canvi climàtic: 
aquest ha de formar part de l'agenda estra-
tègica de les empreses, independentment de 
la seva mida, però sense deixar ningú enrere. 
I l'emigració: no podem contemplar aquesta 
qüestió només com un problema, i des de la 
impotència. Ho hem de fer també des de la vi-
sió d'una oportunitat, perquè la nostra socie-
tat també la necessita. 

L’enfocament social 
Rafael Vilasanjuan 

https://youtu.be/UN9Bt5PlThY
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Economia de mercat 

Hem d'aprofundir en la col·laboració amb altres entitats impulsant noves iniciatives conjuntes. 
Les nostres empreses han de guanyar tamany per esdevenir més competitives internacional-
ment, i més digitals. I, com sempre s'ha fet al Cercle, hem de mantenir-nos prop de les grans 
corporacions, que sempre seran presents a la nostra institució. Impulsarem la col·laboració 
públic-privada, també entre el món acadèmic i l'empresarial. Defensarem un model fiscal que 
uneixi la competitivitat empresarial, la justícia social i els equilibris macroeconòmics.  

Avançarem cap a un sistema fiscalment competitiu. I abanderarem la nova formulació del ca-
pitalisme responsable on l'interès social i la finalitat de les empreses vagi més enllà de crear 
valor per als accionistes. 

Democràcia 
Volem  treballar a fons els temes latents a la 
nostra  sociedat, com la relació entre Catalu-
nya i la resta de l’Estat. Hem de  rependre com 
a objetiu la proposta de vies de solució, en la 
més genuïna tradició del Cercle, que sempre 
s’ha definit com un espai de diàleg i de con-
sens. El mateix farem amb els altres temes 
que ens preocupan, com el populisme. No po-
dem limitar-nos a criticar-ho. Hem de pregun-
tar-nos per les raons de l'arrelat malestar so-
cial.  

Aquest és el nostre projecte. Et demanem el vot per fer-ho junts. 
Contacta amb nosaltres per sumar-t'hi. 

Gràcies. 

Economia de mercat 
Josep Soler 

Economia de mercat 
Ramón Palou 

Democràcia 
Joan Francesc Bañó 

https://youtu.be/bPnvAEh8Chg
https://youtu.be/ZTH49N-uOX4
https://youtu.be/TgjxLtlkOt4
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El nostre equip 
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Informació sobre com exercir el dret al vot 
 
  
Us recordem que a les properes eleccions al Cercle els socis poden delegar el seu vot en un altre 
soci o bé, de forma secreta i anticipada, acudint al Cercle i delegant al President de la Mesa Elec-
toral fins a l'11 de juliol. També es pot votar en secret personalment el dia 12 de juliol, jornada 
electoral. Aquest vot anul·la qualsevol altre que s'hagi delegat anteriorment. L'horari establert 
per a la votació al Cercle és de 10 a 19h. 
 
 
Dades de contacte 
rosacanadas@rosacanadas.com 
606 683 416 (Leticia) 




