
Candidatura de Marc Becat Busquet 

Com a ponent de la Secció d’Economia de l’Ateneu Barcelonès 2020 

  

Candidat: Marc Becat Busquet, nascut a Barcelona el 1995. Graduat en Filosofia i Economia 
per la Universitat d’Economia i Comerç de Grenoble (2017), i doble-Màster en Economia 
Solidària i Relacions Internacionals per la Universitat de Grenoble i de París. Sempre ha 
viscut entre Barcelona i Perpinyà, però actualment resideix a Barcelona. Ha treballat en 
diverses entitats que li han permès accedir a una visió àmplia de l'economia: en cooperació 
internacional en el marc de projectes europeus mediterranis a Barcelona i en finances 
ètiques i solidàries a París. Col·labora amb el diari La Directa analitzant la situació de 
l'economia solidària tant a l'Estat francès com a Catalunya. Es gerent de la Secció 
d’Economia de l’Ateneu Barcelonès des de maig del 2020. 

  

Equip de treball: 

Josep Sort Cuscó, nascut a Cornellà de Llobregat el 1994. Graduat en Ciències Polítiques i 
de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra (2016). Estudis tècnics superiors de 
programació informàtica i desenvolupament de software. Actualment treballa en una 
consultoria tecnològica especialitzada en proveir serveis a les administracions públiques. 

Adrià Reyes i Langa, nascut a Banyoles el 1994. Graduat en Ciències Polítiques i de 
l’Administració (2016) i en Dret (2018) per la Universitat Pompeu Fabra; Màster en 
Diplomàcia i Funció Pública Internacional (2017) pel Centre d’Estudis Internacionals 
(Universitat de Barcelona); Master of Science en Política Internacional per la Katholieke 
Universiteit Leuven (2020). Actualment és Doctorand en Dret Internacional a la Universitat 
Pompeu Fabra. 

 Tots dos estan en procés de ser socis de l’Ateneu barcelonès. 

 

Objectius generals de la Secció d’Economia 

A continuació es presenten les línies fonamentals dels objectius que volem aconseguir 
durant aquest trienni. 

1. Dinamitzar i consolidar la secció continuant amb l’organització d’actes que atreguin un 
públic ampli i de totes les edats. Aquest objectiu pretén continuar amb la dinàmica ja 
engegada des del març de 2020, moment en el qual s’inicia el període de gestió de la secció, 
amb l’organització d’actes d’anàlisi sobre l’actualitat econòmica i l’economia catalana. 
Com a exemple, l’acte organitzat el setembre d’enguany com a inici de la temporada a 
l’Ateneu “Economia crítica: d’on venen les crisis?” va suposar tot un èxit i el seu vídeo ja 
és el segon més vist de la història de la secció. A l’octubre volem continuar amb aquesta 
dinàmica amb una conferència de l’Elisenda Paluzie sobre els límits de la sobirania 
econòmica catalana en el marc de l’Estat espanyol. 

2. Oferir debats i anàlisis de la societat des de totes les vessants de l’economia. L’Ateneu 
Barcelonès ha de tornar a ser el centre del debat a Barcelona al voltant de l’economia 
catalana, la europea i la global. Ha d’aportar una visió i una anàlisi econòmica des de totes 



les vessants, sempre des d’una perspectiva constructiva i amb la intenció de convidar i 
estimular el debat. S’afavoriran actes amb ponents de diverses escoles de pensament, a 
més d’una programació flexible que pugui ser modificada dinàmicament per ser adaptada a 
la conjuntura econòmica i a l’actualitat. 

3. Ampliar la col·laboració amb altres seccions de l’Ateneu i programar conjuntament 
cicles o actes puntuals quan es consideri adient, particularment amb les seccions de 
Filosofia i d’Estudis polítics, jurídics i socials. 

4. Promoció de la secció a un públic més ampli, especialment entre els joves. S’apostarà 
per donar a conèixer la secció al públic jove mitjançant la revitalització del perfil de 
Facebook de la secció i la creació d’un perfil de Twitter. Volem que les xarxes socials de 
l’entitat no esdevinguin només un espai on es promocionin els actes, sinó tot un espai per 
ampliar les prestacions dels actes (compartir resums dels actes, recomanar lectures de caire 
econòmic disponibles a la Biblioteca de l’Ateneu, etc.). 

5. Enfortir els lligams de la Secció amb l’àmbit universitari i amb altres entitats i 
organitzacions vinculades a la recerca econòmica. D’aquesta manera, també volem apropar 
la secció als estudiants universitaris. 

  

Principis generals del programa de la Secció d’Economia 

El programa de la Secció girarà al voltant dels eixos següents: 

1. Apostar per actes que suscitin el debat entre les diferents branques de l’economia 
com a disciplina. La secció ha estat massa sovint tancada en una visió academicista - amb 
comptades excepcions. Creiem que l’Ateneu Barcelonès és el lloc on s’ha de revitalitzar una 
visió de l’economia plural i oberta al debat. És a partir del debat i de la contraposició de 
visions i opinions diferents i sovint enfrontades que l’economia avança cap a un millor 
enteniment del funcionament de la societat i la seva organització. 

2. Organitzar actes adaptats a l’agenda econòmica. L’Ateneu ha de poder ser un espai 
d’anàlisi fred i calmat de la conjuntura econòmica del moment actual. També volem apostar 
per actes anuals dedicats a l’anàlisi de la concessió del Premi del Banc de Suècia de Ciències 
Econòmiques en memòria d'Alfred Nobel. 

3. Organitzar una conferència cada cicle sobre les grans preguntes de futur. L’Ateneu 
Barcelonès ha de ser també un espai que respongui a la societat catalana  i li mostri les 
línies del futur econòmic. En diferents moments de l’any, i adaptant la temàtica a cada 
cicle, s’organitzaran conferències sobre els temes de futur: sosteniment de les pensions, 
economia mediambiental, economia dels béns comuns, etc. 

4. Recollir les iniciatives i propostes dels socis inscrits a la secció d’Economia i estudiar 
la viabilitat de dur-les a terme. En aquest sentit, publicarem els cicles que es plantegin a 
les xarxes socials i al blog de la secció, a fi d’animar els socis a proposar temàtiques i/o 
ponents pels actes. 

 

Marc Becat Busquet 

Barcelona, 21 de setembre 2020 


