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La Fundació Catalunya Europa,
darrere l’ideal europeu
d’excel·lència
La Fundació Catalunya Europa neix l’any
2007 amb el propòsit d’invertir en la recerca
dels coneixements i de les bones pràctiques
que configuren l’ideal europeu d’excel·lència
democràtica, cívica, econòmica i social. Amb
la certesa que Catalunya pot aportar molt,
però aprendre encara més. L’activitat de la
Fundació es guia per la convicció que la lliure
circulació d’idees, de projectes i d’experiències és
necessària per estimular la creativitat i l’emulació.
L’Equip de Direcció de la Fundació Catalunya
Europa està format per Pasqual Maragall i Mira
com a president, Ernest Maragall i Mira com a
vicepresident i Max Vives-Fierro i Planas com a
director. Compta amb un Patronat i també amb
un Consell Assessor presidit per Antoni Castells
i Oliveres, catedràtic d’Hisenda Pública de la
Universitat de Barcelona.

Nou programa
de recerca
i reflexió
Fundació Catalunya Europa

L’activitat de la Fundació Catalunya Europa
s’articula en quatre eixos temàtics:

→ Economia i benestar
→ Governança i democràcia
→ Societat i cultura
→ Ciutats i territoris
Barcelona, 3 de desembre de 2013

Amb la col·laboració

Nou programa
de recerca i reflexió
Llegat Pasqual Maragall

La Fundació Catalunya Europa presenta
el programa de recerca i reflexió Llegat
Pasqual Maragall, que neix amb l’objectiu
de posar en valor la trajectòria política,
acadèmica i institucional de l’exalcalde
de Barcelona i expresident de la
Generalitat de Catalunya.
L’objecte del nou programa és el
pensament de Pasqual Maragall entès en
sentit ampli, comprensiu de la paraula
i l’acció. La primera font és el seu fons
documental, un amplíssim i divers
catàleg de material sobre el qual s’ha fet
una feina prèvia de recopilació i endreça
que l’ha posat en condicions de ser
processat sistemàticament. Però també
ho és el conjunt divers de relacions,
amistats i aportacions externes que
s’hi han sumat gràcies a un dels trets
personals més característics de Pasqual
Maragall, la seva capacitat d’ampliació
inclusiva d’equips, idees i persones.
El nou programa de la Fundació
Catalunya Europa és fruit de l’encàrrec
que va rebre del mateix Pasqual
Maragall, el mes de setembre de 2012,
de gestionar i projectar el seu llegat
personal.

Cinc línies de treball

Llegat Pasqual Maragall és un programa
d’ampli espectre que inclou diverses línies
d’actuació i metodologies de treball. Un
programa amb el concepte central de recerca
en primer pla i amb una voluntat de contrast
extern sistemàtic, d’avançar projeccions i
conclusions tot sotmetent-les a un debat
crític compartit.
El programa es configura a partir del material
disponible, el fons documental, per fer-ne
el necessari anàlisi en profunditat que li
doni el màxim sentit cronològic i temàtic. I
també es projecta enfora per donar lloc a la
interpretació i l’avaluació de les iniciatives,
propostes, reflexions, accions específiques i
esdeveniments que constitueixen el patrimoni
real resultant de l’aportació de Pasqual
Maragall a la societat, a la ciutat, al país, a
Europa.
El nou programa està format per les línies de
treball següents:

→ Anàlisi estructural

Treball d’investigació del fons documental de
l’arxiu i memòria de Pasqual Maragall. Ha de
permetre treballar cronològicament les seves
diferents etapes biogràfiques, seleccionant i
sintetitzant la documentació i esdeveniments
més determinants de cadascuna. També de
manera transversal i temàticament, per a la
identificació i classificació dels conceptes més
rellevants relacionats amb la seva trajectòria.

→ Recerca Pasqual Maragall

Articulació de la recerca a fons sobre el
pensament i l’acció política vinculada a
Pasqual Maragall per facilitar la formulació
d’hipòtesis, interpretacions i conclusions el
més diverses i originals possible que aportin
nou valor a aquest àmbit d’investigació. La
recerca es durà a terme amb un programa de
beques de recerca acadèmica.

→ Seminaris/Debats Pasqual

Maragall
Espai de presentació i discussió dels resultats
de la recerca duta a terme en l’eix Recerca
Pasqual Maragall. Es preveu organitzar-lo
cada any (d’acord amb el calendari fixat per
la recerca), amb la voluntat de contrastar les
idees exposades per l’investigador del treball
de recerca amb experts en l’àmbit temàtic en
el que s’emmarca.

→ Testimonis
Compilació del testimoni oral de persones
que han compartit parts de la trajectòria de
Pasqual Maragall i que configura un material i
una memòria habitualment no recollida, o de
manera parcial o inconnexa. Seran entrevistes
enregistrades amb mitjans audiovisuals d’alta
definició per tal que el material resultant,
a més de tenir difusió immediata, es pugui
emprar com a base per a projectes posteriors
que en facin un ús parcial o total.
→ Arxiu digital i divulgació

L’arxiu digital de Pasqual Maragall (www.
pasqualmaragall.cat) vol ser el repositori de
referència sobre la seva figura. La idea és
que contingui la documentació més rellevant
i de més interès públic, ja sigui còpia digital
de documents originals o bé documents de
síntesi, contextualització i eines de cerca,
com per exemple cronologies, comentaris o
taxonomies. Aquest component del programa
té el doble objectiu de divulgar les propostes
i actuacions plantejades o portades a terme
per Pasqual Maragall i, alhora, contribuir a
la preservació de la memòria col·lectiva de
Barcelona i Catalunya.

