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La Fundació Rafael Campalans us presenta la seva memòria d’activitats del 2008, any 
que va estar marcat, en gran part, per les celebracions del 30è aniversari de la fundació 
del Partit dels Socialistes de Catalunya. La Fundació va sumar-se als actes de comme-
moració amb la publicació d’un llibre, recull dels moments més importants del partit en 
aquests 30 anys, amb l’edició d’un DVD amb declaracions dels principals  protagonistes 
d’aquestes tres dècades d’història, i amb l’organització d’una exposició de fotografies, 
cartells, imatges i documentació del Congrés de la Unitat Socialista, que es va celebrar 
el 16 de juliol de 1978.

Per a la Fundació, l’any 2008 va ser també l’any en què es va publicar Obra política. 
Rafael Campalans, un llibre que recull en un sol volum la totalitat de l’obra política de 
Campalans, editat en motiu del 75è aniversari de la seva mort. Obra política reflecteix 
nombrosos aspectes de la vida política i social de l’època, i l’experiència personal de 
Campalans en l’acció política, sobretot en la defensa d’una Catalunya socialment justa 
i políticament lliure, i en la necessitat de construir un país digne, un país europeu.

Més enllà de la tasca de l’Arxiu Històric, la Fundació ha fet un esforç considerable en 
Formació, sobretot amb la posada en marxa, juntament amb l’Escola de Formació 
Xavier Soto, el curs 2007-2008, de la diplomatura de Postgrau “Lideratge per a la 
Gestió Política i Social”, convertida en màster el curs 2008-2009, i que busca oferir 
una millor formació als quadres polítics del PSC.

D’altra banda, l’any 2008 va ser l’any en què vam celebrar l’última edició dels Premis 
Primer de Maig, amb un exitós sopar a la seu central de la UGT de Catalunya. 

D’entre els actes i publicacions que es van dur a terme durant el 2008 destaquen els 
vinculats a l’àmbit de la socialdemocràcia, i a Europa i la Mediterrània. D’una banda, 
cal mencionar el cicle de conferències “L’esquerra a Europa: un pas enrere o un pas 
endavant?”, que vam coorganitzar amb el think tank Policy Network i la Delegació a 
Espanya de la Fundació Friedrich Ebert, amb l’objectiu de donar a conèixer els pro-
cessos de renovació del Labour Party britànic i l’SPD alemany. De l’altra, els actes i 
publicacions dedicades a difondre el Tractat de Lisboa i les propostes del PSE per a les 
eleccions de juny 2009. I, per últim, el seminari “La política europea per a la Medite-
rrània el 2008: balanç i perspectives”, que va reunir al Palau del Lloctinent més d’una 
trentena d’experts de l’àmbit polític i acadèmic per parlar de la posada en marxa de la 
Unió per la Mediterrània, des de les perspectives magrebina i l’europea.

El 2008, a més, va servir per consolidar publicacions claus a la Fundació, com la 
col·lecció Papers de la Fundació, o frc revista de debat polític, que ha seguit oferint 
en la seva nova etapa articles en profunditat, entrevistes a figures vinculades d’una 
manera o altra a la política, reflexions entorn a la comunicació i la cultura, i novetats 
editorials. 

Actes, publicacions i reunions que queden resumides en les següents pàgines. Es-
perem que aquesta Memòria 2008 sigui un reflex de la intensa activitat i esforç que 
diàriament es fa des de la Fundació, sempre des del rigor i el compromís.

Isidre Molas i Batllori        Albert Aixalà i Blanch  
President       Director
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Amb motiu del 30 aniversari de la fundació del PSC, el 16 de juliol de 
1978, la Fundació va organitzar una exposició commemorativa amb foto-
grafies, cartells, imatges i documentació del Congrés de la Unitat Socia-
lista, comissionada per Jordi Font. La mostra es va presentar a l’acte de 
commemoració de l’aniversari, el 12 de juliol, a l’Auditori de Barcelona.

Exposició_30 aniversari de la fundació del PSC

ACTES COMMEMORATIUS DEL 30 ANIVERSARI DEL PSC

___arxiu històric de la Fundació__activitats
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___arxiu històric de la Fundació__activitats

SUMARI 
• Pròleg. José Montilla
• Presentació. Trenta anys al servei del poble de Catalunya.  
 Isidre Molas
• Ir Congrés, 1978. El proyecto de unidad socialista. Josep  
 Maria Triginer
• IIn Congrés, 1980. La unificació real. Gabriel Colomé
• IIIr Congrés, 1982. Congrés de fusió, congrés de les   
 dones. Raimon Obiols
• Congrés Extraordinari, 1983. Relleu de continuïtat: Obiols  
 substitueix Reventós. Jordi Font
• IVt Congrés, 1984. Les tensions d’un partit de govern.  
 Lluís Armet
• Vè Congrés, 1987. El congrés del federalisme. Antoni  
 Castells
• Congrés Extraordinari, 1989. Socialistes catalans al 
 Parlament Europeu. Josep Verde i Aldea
• VIè Congrés, 1990. Unanimitat, descentralització i 
 renovació. Josep Maria Sala
• Congrés Extraordinari, 1991. Tot preparant les eleccions  
 al Parlament de 1992. Manuela de Madre
• VIIè Congrés, 1994. Renovació i canvi. Joaquim Nadal 
 i Farreras
• VIIIè Congrés, 1996. Posant les bases de l’alternativa.  
 Narcís Serra 
• IXè Congrés, 2000. Preparats per guanyar el futur. Ernest  
 Maragall
• Xè Congrés, 2004. El primer partit de Catalunya. Miquel  Iceta
• Bibliografia Bàsica

Llibre_PSC, 30 anys de socialisme català

Amb motiu també del 30 aniversari del partit la fundació va 
editar un llibre que recull 15 textos que relaten la història 
del partit a través dels seus congressos. Els textos, escrits 
per historiadors i destacats dirigents del PSC, van acompa- 
nyats de fotos i cartells que il·lustren els moments més im-
portants de la història del partit. El llibre compta, a més, amb 
un pròleg del primer secretari del partit, José Montilla, i del 
president de la Fundació, Isidre Molas. 
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Capítols del DVD
El Congrés de la Unitat
La vocació municipalista
La unió contra l’adversitat
Les eleccions del canvi
JSC, les sortides del túnel
La porta de la Generalitat, tancada
Forts a Europa
El segon impuls als municipis
De la Monumental al Sant Jordi
La crisi de Sitges
Les eleccions del 95
La renovació del partit
I després de Felipe, què?
L’Europa dels ciutadans
Els ajuntaments de nou segle
El canvi a Catalunya
La Catalunya nova

Documental_ 30 anys de socialisme català

Coincidint també amb l’aniversari del partit, la Fundació va 
editar un documental de més de 40 minuts sobre la història 
del PSC des de la seva fundació. El documental, produït per 
l’empresa FRAME, dirigit per Albert Aixalà, i amb guió del 
periodista Albert Muñoz, recull imatges dels 10 congressos 
celebrats pel partit, així com de diverses convocatòries elec-
torals, des de les eleccions generals i municipals de 1979 
fins a les eleccions generals de 2008. 



12     FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

Ordenació i catalogació dels fons de l’Arxiu 

Catalogació de fons documentals

El 2008, seguint el camí ja emprès en els últims anys, 

l’arxiu històric de la fundació ha portat a terme l’elaboració 

d’instruments de descripció arxivística sobre una selecció de 

fons documentals realitzada per una empresa externa: Cus-

tòdia Documental (C-Doc). En concret, es tracta d’onze fons 

personals que van arribar per via de la donació, els quals han 

estat ordenats i classificats, i dels quals s’han elaborat qua-

dres de classificació de fons i un inventari general de l’arxiu. 

Els fons seleccionats per a aquesta tasca van ser:

• Fons Albert Pérez Bastardas – Eleccions (FAPB-Eleccions)

• Fons Personal Albert Pérez Bastardas (FAPB)

• Fons Lluís Armet (FLA)

• Fons Xavier Soto (FXS)

• Fons Felip Lorda (FFL)

• Fons Ramón Fernández Jurado (FRFJ)

• Fons de la Conferència d’Homes i Dones d’Esquerra (CHDE)

• Fons Joan Colom (FJC)

• Fons Antoni Canals (FAC)

• Fons Enric Llorens (FELL)

• Fons Joan Marcet (FJM)

Aquest material està disponible a la pàgina web de la fundació.

Digitalizació i descripció de materials gràfics i audiovisuals

Durant els dos últims anys, la Fundació ha realitzat un gran 

esforç per portar a terme la digitalització dels seus fons gràfics 

i audiovisuals. Així, en aquest lapse de temps, i amb Custòdia 

Documental (C-Doc), han estat digitalitzades les col·leccions 

de cartelleríi –bàsicament referent a l’època de la Transició 

cap a la democràcia, però que s’extén fins als nostres dies– i 

de premsa històrica, consistent en les capçaleres Justícia So-

cial (Òrgan de la Va unir Socialista de Catalunya entre 1923 i 

1936) i Endavant (Òrgan del Moviment Socialista de Catalun-

ya entre 1945 i 1968) que custodia l’arxiu. 

Hi ha també la voluntat de posar en línia aquests materials 

de forma oberta en la mesura del possible. En aquest sentit, 

ja ha estat donat el primer pas, posant en consulta oberta la 

col·lecció íntegra de l’Endavant en versió facsímil, i descarre-

gable en format pdf des del lloc web.

L’arxiu de la Fundació Rafael Campalans compta, a més, amb 

un nodrit fons fotogràfic que suposa un important testimoni de 

la memòria del socialisme català i del procés de transformació 

democràtica del país. En correlació amb l’explicitat anteriorment 

envers el fons de cartells i de premsa històrica, també es pretén 

digitalitzar la pràctica totalitat dels fons fotogràfics, assegurant 

així permanència, conservació i la seva més fàcil difusió. Amb 

aquest objectiu, s’ha dut a terme un procés d’inventariat, digi-

talització i descripció d’alguns dels fons més importants, com el 

fons fotogràfic Colita i el fons fotogràfic Luis Moreno. Així mateix, 

resten pendents de digitalitzar altres fons dels quals ja s’ha iniciat 

el procés de catalogació descriptiva, com el fons fotogràfic de 

premsa del PSC, el fons fotogràfic Oriol Molas o el fons fotogràfic 

de producció pròpia de la fundació. 

Referent a les col·leccions audiovisuals, la multiplicitat de for-

mats, molts d’ells ja en total desús, també ens ha motivat a 

iniciar-ne un procés de digitalització selectiva  –amb un volum 

previst de 5 TB (±5000 Gigaoctets)– mitjançant la col·laboració 

amb l’empresa Frame Produccions SCP. Una vegada digitalitzats 

i descrits, es pretén que part d’aquests arxius siguin posats a la 

disposició del públic a través de la nostra pàgina web. 

Adequació de les instal·lacions de l’arxiu i adquisició de mate-

rials de conservació i arxivat definitiu 

En l’últim any s’ha portat a terme un procés d’adequació 

de les instal·lacions de l’arxiu històric de la Fundació Rafael 

Campalans amb l’objecte de millorar l’emmagatzematge i la 

qualitat de conservació dels documents d’arxiu en una atmos-

fera controlada. Aquest procés s’ha portat a terme mitjançant 

l’adquisició d’equips i materials específics d’arxiu, encarat a 

tres tipus de suports: 

•  Instal·lació i conservació de negatius fotogràfics: conserva-

ció frigorífica i emmagatzematge en caixes neutres i fundes 

especials. 

•  Instal·lació i Conservació de fotografies en paper: Emmagat-

zematge en caixes neutres i fundes especials en poliester 

100%. 

•  Instal·lació conservació de premsa política històrica: Emma-

gatzematge horitzontal en subcarpetes neutres i aïllament 

mitjançant paper barrera de conservació de llarga durada. 

Remodelació del lloc web de l’Arxiu i incorporació de nous con-

tinguts

Durant l’any 2008 s’ha portat a terme la incorporació de nous 

continguts a la web de l’arxiu històric de la fundació. Per tal 

de dotar-la d’aquests nous continguts ha estat necessària la 

remodelació de l’arquitectura de la informació d’aquesta; mi-

llorant l’accés als continguts preexistents i creant nous espais 

d’informació. 

La remodelació estructural portada a terme suposa la posada 

a la disposició dels usuaris de tres tipus d’informació: d’una 

banda aquella referent a la institució és si i a la documentació 

que conté.

___arxiu històric de la Fundació__activitats
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La remodelació estructural duta a terme suposa la posada 

a la disposició dels usuaris de tres tipus d’informació: d’una 

banda aquella referent a la institució i a la documentació que 

conté. D’altra banda, proporciona instruments de descripció i 

documentació per a la consulta en línia. Finalment, s’ofereix 

informació de producció pròpia, és a dir, publicacions de l’arxiu 

i estudis generats en els diferents projectes que lidera. 

En l’últim any, gràcies a les iniciatives que l’arxiu ha endegat, 

s’han creat nous nínxols d’informació en el lloc web, als quals 

se’ls pretén donar una continuïtat i que passem a detallar mí-

nimament. 

La secció Biografies Socialistes s’inclou dins del projecte de re-

cuperació de la memòria històrica del país, rescatant de l’oblit 

a figures importants del socialisme català, però anònimes per 

al públic en general. Es tracta d’un diccionari onomàstic onli-

ne, consultable en el lloc web.

L’elaboració de les biografies es porta a terme a partir d’una fór-

mula mixta. En primer lloc, s’ha encarregat la seva confecció a la 

investigadora externa Laia Jorba, doctora en Ciències Polítiques 

per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en col·laboració 

amb Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans. 

D’altra banda, també s’inclouen biografies de socialistes catalans 

signades per historiadors, companys de militància i personalitats 

diverses, tasca que s’efectua per encàrrec. 

La secció Manuscrits té origen en l’edició facsímil publicada el 

2004 –amb motiu del 25è aniversari de la creació de la Fun-

dació Rafael Campalans– d’unes reflexions manuscrites sobre 

el significat del concepte “Socialisme” per figures prominents 

del socialisme, desaparegudes en els anys anteriors. El 2008 

s’ha comptat amb set manuscrits publicats en el lloc web: Juli 

Busquets, Anselmo Carretero, Joan Codina, Ernest Lluch, Ma-

ria Manonelles, Jordi Maragall i Joan Reventós. Durant el 2009 

s’incorporaran els de Salvador Clop i Marta Mata. Aquests docu-

ments es troben transcrits i en format facsímil, sent sensibles de 

ser descarregats en format pdf tots ells. Actualment, la Fundació 

conta amb més un centenar de manuscrits d’aquesta índole, 

amb el compromís de ser publicats de manera pòstuma

Pàgina d’inici del lloc web de l’Arxiu Històric
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___arxiu històric de la Fundació__publicacions

Col·lecció Memòria_Núm. 8. “Va caure tot Déu”. La repressió del socialisme català 
(novembre 1958)  

El mes de novembre de 2008 es va commemorar el 50 ani-

versari de l’onada repressiva duta a terme pel règim franquis-

ta el 1958, materialitzada en la detenció de desenes de so-

cialistes per tot l’estat. A Catalunya, van ser un total de divuit 

els empresonats. Amb l’objectiu de no deixar caure en l’oblit 

aquest esdeveniments i recuperar la memòria i testimonis 

dels supervivents encara vius, va ser editada aquesta investi-

gació de d’historiador i professor de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, David Ballester.

ÍNDEX

Prefaci 

Introducció

1. Entre dues caigudes (1953-1958): 

 Crònica d’un desencontre

2. 1958, El Preludi: vagues i tensions

3. “Ha caigut tot déu”: detencions i empresonaments

4. Després de la tempesta..., el trencament

5. Notes 

6. Glossari 

7. Annexos 

8. Fonts i bibliografia 

La Fundació va fer la presentació d’aquest vui-

tè número de la col·lecció Memòria a l’Arxiu 

Històric de la Ciutat, el 27 de novembre, i van  

intervenir:

Isidre Molas, president del PSC i de la Fundació 

Rafael Campalans 

Francesc Casares, militant del MSC i detingut 

el 1958

David Ballester, historiador i autor del llibre
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Butlletins de l’Arxiu_Arxiu Històric número 15  

Butlletí del mes de juny en què es commemora el 30 aniversari del Con-

grés de la Unitat Socialista, celebrat els dies 15 i 16 de juliol de 1978 en 

el Palau de Congressos de Barcelona, i pel qual es va crear el Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

Aquest butlletí incorpora dos fulls suplement, dedicat un a la figura de 

Rafael Campalans, signat per Isidre Molas, i l’altre a Salvador Clop, de 

Pelai Pagès.

BUTLLETÍ DE L’ARXIU HISTÒRIC
El butlletí de l’arxiu de la fundació és un opuscle semestral en el qual es combina la informació sobre els documents que 
integren l’arxiu i les activitats que organitza la fundació en relació a la història del socialisme democràtic.
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___arxiu històric de la Fundació__publicacions

Butlletins de l’Arxiu_Arxiu Històric número 16  

El número 16 del Butlletí de l’Arxiu Històric destaca a la seva portada la 

coberta d’Obra política, de Rafael Campalans, llibre editat per la Fundació 

en motiu del 75è aniversari de la mort de Rafael Campalans on es recull, 

en un sol volum, la totalitat de la seva obra política. 

A més, el butlletí recorda, entre d’altres, que, coincidint amb la celebració 

del trentè aniversari del Congrés d’Unitat de juliol de 1978 que va donar 

lloc a la fundació de l’actual Partit dels Socialistes de Catalunya, la Fun-

dació va publicar un llibre i un DVD que fan un repàs a les tres dècades 

d’història del partit. 

Aquest butlletí inclou, a més, tres fulls suplement: un, escrit per Joan Mar-

cet i dedicat a la figura de Joan Viladoms; un altre escrit per Xavier Casals, 

sobre Joan Codina, i un tercer de David Ballester sobre Juan García.
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Obra política. Rafael Campalans 

Amb motiu del 75è aniver-

sari de la mort de Rafael 

Campalans (Barcelona, 

1887 - Torredembarra, 

1933), la Fundació Rafael 

Campalans publica en un 

sol volum la totalitat de la 

seva obra política. 

Excepte el llibre Política 

vol dir pedagogia, la res-

ta de llibres i articles mai 

no havien estat reeditats 

des de l’any en què van 

aparèixer per primera vegada. Aquesta és una de les raons 

que vam considerar més importants per publicar aquest lli-

bre recopilatori, perquè pels investigadors és molt difícil trobar 

moltes de les publicacions originals que resten disperses en 

diferents biblioteques i arxius. Alhora, considerem que per al 

públic en general aquesta eina posa a l’abast el pensament 

polític d’un socialista clau de la nostra història que d’una altra 

manera seria gairebé impossible de conèixer de primera mà.
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___els premis primer de maig 

La XXI edició dels Premis Primer de Maig es va celebrar el 
28 d’abril a la seu de la UGT de Catalunya en el marc d’un 
sopar que va comptar amb la participació de l’alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu, el secretari general de la UGT de 
Catalunya, Josep M. Álvarez, el President del Govern de la 

Generalitat, José Montilla, entre d’altres. 

Com cada any, es van concedir 
cinc guardons:

1  Premi Iniciativa Social “Joan Codina” 
 a ARED

El jurat va premiar aquesta fundació per la seva tasca per 
aconseguir l’accés a la plena ciutadania de dones en risc 
d’exclusió social, fomentant la seva autonomia, mitjançant 
processos de formació i d’acompanyament integral. ADED 
atén majoritàriament dones procedents de centres pe-
nitenciaris i serveis socials i treballa en coordinació amb 
d’altres entitats a fi de sensibilitzar a les institucions i al 
conjunt de la societat sobre la realitat de l’exclusió social.

2  Premi Memòria Popular “Joan Reventós”  
 a Isabel Steva (Colita)

La fotògrafa Colita va ser premiada per la seva feina de 
cronista d’una època, que va del 1963 fins a l’actualitat, 
a través de les instantànies. El 1998 va rebre la Medalla 
al mèrit artístic de l’Ajuntament de Barcelona, i el 2004 
rep la Creu de Sant Jordi. Colita sempre ha destacat per 
la seva forta vinculació als moviments culturals i socials 
de Barcelona. 

3 Premi Pensament “Ernest Lluch” 
 a Emilio Gabaglio

Exsecretari general de la Confederació Europea de Sindi-
cats (CES), Gabaglio va rebre aquest guardó per la seva 
contribució a la unitat del sindicalisme europeu i a la co-
operació internacional.

4 Premi especial Compromís 
 “Antonio García” a Ramon Porqueras

El jurat dels Premis va considerar oportú guardonar 
l’exsecretari general de la UGT de Catalunya i ex militant 
de l’MSC exiliat a França. Fundador l’any 1946 del sindi-
cat de banca de la UGT de Barcelona i militant destacat 
del Moviment Socialista de Catalunya (MSC),  és un dels 
principals dirigents del socialisme i de l’ugetisme català a 
l’interior durant els anys quaranta i cinquanta.

5 Premi especial Convivència 
 “Xavier Soto” a Eduardo Madina

El diputat del PSE per Biscaia, Eduardo Madina, va ser 
premiat per la seva labor política a País Basc en favor 
de la pau, des del seu pas per la secretaria general de 
les Joventuts Socialistes d’Euskadi fins ara, membre de 
l’executiva i secretari d’Estudis Polítics del PSE-EE (PSOE) 
i membre del Comitè Federal del PSOE.
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___espai de professionals

L’Espai de Professionals va reprendre les seves activitats, amb un nou 
format, més informal i àgil, per permetre un major diàleg entre el ponent 
i els assistents. Durant el 2008 es van organitzar dues “Tertúlies EDP”.

Tertúlia amb Itzíar González, 
regidora del districte 
de Ciutat Vella

Conferència: Les polítiques de l’espai públic
15 de juliol de 2008
Pati Manning, de Barcelona

Tertúlia amb Àngel Pes, 
economista i cap de l’àrea 
de Responsabilitat Corporativa 
i Marca de ‘la Caixa’

Conferència: Una oportunitat per al creixement 
sostenible
30 d’octubre de 2008
Ateneu Barcelonès, de Barcelona
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14.30 h. 
Dinar

16 – 20.30 h. 
Diàlegs de l’Espanya plural
Intervencions:
Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la 
Universitatde Sevilla
Miquel Iceta, viceprimer Secretari i Portaveu del PSC
Soledad Gallego, adjunta a la Direcció del diari El País
Ferran Mascarell, conseller Delegat de RBA Audiovisual
Daniel Fernández, coordinador del Grup de Diputats i sena-
dors del PSC 

18 – 18.15 h. Pausa – cafè

21 h. Sopar

Diumenge 3 de febrer

10 – 12.15 h. El govern del benestar
Intervencions:
Carme Chacón, ministra d’Habitatge
Cándido Méndez, secretari General de la UGT
Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la UAB
Modera:
Carme Figueras, diputada al Parlament de Catalunya

12.15 – 12.30 h. 
Pausa – cafè

12.30 – 14 h. 
Cloenda
Xavier Sabaté, primer Secretari de la Federació del Camp 
de Tarragona

___formació__activitats

Els dies 2 i 3 de febrer, la Fundació va organitzar, conjunta-
ment amb la secretaria de Formació del PSC, la XXII edició 
de l’Escola d’Hivern del PSC, sota el títol “Governem amb 
les persones”.

PROGRAMA DE LES JORNADES:

Dissabte 2 de febrer

10 – 10.30 h. 
Acreditacions

10.30 – 11.00 h. 
Inauguració
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona
Francesc Vallès, diputat al Congrés per Tarragona
Josep Maria Sala, secretari de Formació del PSC

11 – 11.30 h. 
Conferència Inaugural
José Zaragoza, secretari d’Organització i Finances del PSC

11.30 – 11.45 h. 
Pausa – cafè

11.45 – 14.15 h. 
A punt pel futur: Innovació, Desenvolupament, 
Creixement Econòmic
Intervencions:
Joan Clos, ministre d’Indústria, Turisme i Comerç
Immaculada Rodríguez Piñeiro, secretària d’Economia del 
PSOE
David Vegara, secretari d’Estat d’Economia
Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada (UAB)
Modera:
Teresa Cunillera, diputada al Congrés per les Terres de Lleida

XXII Escola d’Hivern
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Un any més, la Fundació Rafael Campalans va participar, jun-
tament amb d’altres fundacions i d’altres organitzacions, en 
la celebració de la UPEC, que té com a objectiu consolidar-
se com una universitat d’estiu de les esquerres catalanes en 
la que se celebren cursos amb rigor acadèmic i profunditat 
cultural, amb una àmplia participació dels ciutadans i ciutada-
nes. A més de la participació en l’organització general de les 
jornades, la Fundació es va encarregar de l’organització dels 
seminaris corresponents a un dels cinc dies de la Universitat.

Aquest any l’escola es va celebrar entre els dies 7 i 11 de 
juliol a la Facultat de Geografia i Història de la UB, i va tractar, 
entre d’altres temes, sobre el model econòmic català, les 
relacions entre el poder i els mitjans de comunicació, el futur 
de Catalunya en el conjunt d’Espanya, i els nous paradigmes 
que han de guiar les esquerres en els propers anys.

PROGRAMA:

Dilluns, 7 juliol del 2008

18.30 h. Inauguració UPEC
Agustí González, Director d’Activitats d’Estiu i Projectes Ins-
titucionals a la UB
Jordi Serrano, Rector UPEC
Carles Martí, Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Bar-
celona de Benestar i Cohesió Territorial
Antoni Castells i Oliveres, Conseller d’Economia
i Finances
Conferència Inaugural. El present i el futur 
del socialisme
Vicenç Navarro, Catedràtic de Ciències Politiquees 
i de l’Administració a la UPF

Dimarts, 8 juliol del 2008
Eix ideològic. Més enllà de la gestió, proposta 
d’esquerres

9.30 - 11.30 h. Partits Polítics i Organitzacions Socials, 
el diàleg inexistent
Tono Albareda, President de Cooperacció
Mònica Sabata, Directora de Linguapax d’Unescocat i Pre-
sidenta de la Focir (Federació d’Organitzacions Catalanes In-
ternacionalment Reconegudes)
Jordi Miralles, Coordinador General d’EUiA i Diputat al Par-
lament
Modera: Robert Fishman, Professor de Sociología de la Uni-
versitat de Notre Dame EEUU i Profesor visitant de ciencies 
polítiques a la UPF

12 - 14 h. Laïcitat: sentit comú davant els integrismes
Xavier Pedrós, Sociòleg. Fundació Marianao i membre de 
la GOAC-HOAC (moviment de cristians compromesos en el 
món obrer)
Pepe Rodríguez, Doctor en Psicologia, professor
de periodisme d’investigació a la UAB i escriptor
Matthew Tree, Escriptor
Modera: David Miró, Periodista i delegat a Catalunya de Público

16.30 - 18.30 h. La postmodernitat, cap a on ens duu?
Antoni Domènech, Catedràtic de Filosofia Moral a la Facul-
tat de Ciències Econòmiques a la UB
Gonçal Mayos, Professor titular de filosofia i coordinador del 
Doctorat “Història de la subjectivitat” a la UB
José Manuel Bermudo, Catedràtic de Filosofia Política a la UB
Modera: Ferran Espada, Director d’El Punt

19 - 21 h. L’esquerra a examen
Jaume Bosch, Portaveu del grup Parlamentari d’ICV-EUiA
Modera: Jaume Collboni, Coordinador del Grup Parlamentari 
Socialista al Parlament de Catalunya. Secretari d’anàlisi i re-
cerca de la UGT-Catalunya

Dimecres, 9 de juliol del 2008
Eix nacional. Articulació nacional de Catalunya a l’Estat 
Espanyol

9.30 - 11.30 h. D’on beu el catalanisme avui en dia? 
Andreu Mayayo, Catedràtic d’Història Contemporània a la UB
Roger Buch, Politòleg i Professor de la URL
Joan Marcet, Director de l’Institut de Ciències Politiques i 
Socials i Professor de Dret Constitucional a la UAB
Modera: Luis Juberías, Fundació Pere Ardiaca i Secretari 
de la UPEC

12 - 14 h. Federalisme, sobirania i límits constitucio-
nals
Klaus Jürgen Nagel, Professor de Ciències Politiquees 
a la UPF

UPEC 2008

___formació__activitats
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16.30 - 18.30 h. Globalització com a coartada del neo-
liberalisme?
Javier Martínez Peinado, Professor d’Economia Mundial a 
la UB i president de Món-3
Joan Tugores, Professor de Teoria Económica Aplicada a la UB
Carlos Berzosa, Rector a la Universitat Complutense de 
Madrid
Modera: Rosa Alarcón, Periodista

19 - 21 h. L’esquerra a examen
Anna Simó, Diputada al Parlament de Catalunya per ERC i 
portaveu del grup Parlamentari d’Esquerra
Modera: Albert Aixalà, Fundació Rafael Campalans

Divendres, 11 de juliol del 2008
Eix sobre els mitjans de comunicació. Filtres ideològics 
del 4rt poder

9.30 - 11.30 h. Els mitjans de comunicació públics a debat
Jaume Reixach, Editor d’El Triangle i director d’eldebat.cat
Joan Ferran, Diputat al Parlament de Catalunya pel PSC
Enric Marín, Professor de Periodisme a la UAB, Secretari 
de comunicació de la Generalitat (2004-2006)membre del 
Consell d’Administració del Consell de Govern de la CCMA i 
del Consell d’Administració de BTV
Modera: Pilar Antillach, Periodista de TV-3 i Vicepresidenta 
del Col·legi de Periodistes

12 - 14 h. Els valors de l’esquerra als mitjans de comu-
nicació
Milagros Pérez Oliva, Periodista
José Antonio Donaire, Doctor en Geografia i diputat al 
Parlament de Catalunya pel PSC
Antonio Gutiérrez-Rubí, Assessor de comunicació i autor 
del llibre “Políticas”
Modera: Oriol Illa, Politòleg

 

Alfons López Tena, Vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, President del Cercle d’Estudis Sobiranistes i notari
Mercè Barceló, Catedràtica de Dret Constitucional a la UAB
Modera: Carme Valls, Presidenta de la Fundació Catalunya 
Segle xxi.

16.30 - 18.30 h. Catalunya i Espanya: ens donem una 
oportunitat?
Ramón Jáuregui, Secretari General del Grup Parlamentari 
del PSOE al Congrés
Gaspar Llamazares, Coordinador General d’IU
Modera: Jordi Vilardell, Periodista

19 - 21 h. L’esquerra a examen
Montserrat Tura, Consellera de Justícia de la Generalitat
de Catalunya
Modera: Isabel Ribas, Delegada de Salut Pública a 
l’Ajuntament de Barcelona

Dijous, 10 de juliol del 2008
Eix econòmic i social. Palanques de benestar, aposta 
de futur

9.30 - 11.30 h. El sindicalisme més enllà de la negocia-
ció col·lectiva
Joan Coscubiela, Secretari General de CCOO de Catalunya
Josep Maria Àlvarez, Secretari General d’UGT de Catalunya
Modera: Antonio Franco, Periodista

12 - 14 h. Els reptes de l’educació: encara hi som a 
temps?
Xavier Bonal, Professor de Sociologia de la UAB i Adjunt al 
Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants
Carles Capdevila, Periodista i autor del llibre “Criatura i 
companyia”, Director del programa “Eduqueu les criatures” 
a Catalunya Ràdio
Modera: Vicenç Molina, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 
i professor a la UAB
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___formació__cursos

De la desena de cursos que l’Escola de Formació Xavier Soto va 
oferir als quadres del PSC durant l’any 2008, la Fundació Rafael 
Campalans va ser l’encarregada del disseny i subvenció dels cur-
sos de català (dels nivells B i C), d’anglès per a debutants i dels 
cursos de lideratge i gestió emocional.

Els cursos de català del nivell B i C té com a objectiu oferir els coneixe-

ments ortogràfics, morfològics, sintàctics i lèxics a aquelles persones que, 

ja utilitzant fluidament el català a nivell oral, vulguin millorar els seus co-

neixements a nivell escrit. 

Els cursos es van iniciar el 3 de març de 2008 i es calcula que la durada 

mitjana per estudiant és d’unes 120 hores.

Els cursos d’anglès per a debutants tenen com a objectiu oferir les 

nocions bàsiques necessàries i el vocabulari propi de la política per poder 

llegir i comprendre un text o una notícia en un diari escrit en anglès.

El primer curs es va dur a terme cada dimarts, des del 4 de febrer fins el 

20 de juny de 2008, i el segon del 15 de setembre al 19 de desembre de 

2008. Tots dos cursos van tenir una durada total de 40 hores lectives.

L’objectiu del curs de lideratge i gestió emocional és desenvolupar ca-

pacitats per a la comunicació assertiva, així com per a l’adient regulació 

i expressió emocional, i aplicar els processos de comunicació i regulació 

emocional a les exigències pròpies del rol del líder en l’organització i direc-

ció de grups.

El curs, realitzat per la professora veneçolana Migdalia Freites, es va 

impartir en quatre sessions, de tres hores cadascuna, els dies 17, 19, 25 

i 26 de juny de 17h a 20h.

Postgrau “Lideratge per a la Gestió 
Política i Social”

El setembre de 2007 la Fundació Rafael Campalans, juntament amb 

l’Escola de Formació Xavier Soto, va iniciar la diplomatura de postgrau 

“Lideratge per a la Gestió Política i Social”, reconeguda per l’Escola de 

Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona, i adaptada als criteris 

acadèmics de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 

L’objectiu d’aquesta diplomatura és oferir una millor formació als quadres 

polítics del PSC aprofundint en la teoria i els fonaments de les polítiques 

progressistes a Catalunya, Espanya i Europa; reforçant els coneixements 

i capacitats personals per a exercir de forma eficaç, responsable, i de-

mocràtica el lideratge polític; actualitzar procediments i recursos per a la 

gestió eficient d’institucions polítiques i socials; assimilar criteris i procedi-

ments per a la preparació de campanyes polítiques; consolidar la formació 

per al lideratge i la gestió de polítiques públiques progressistes; i conèixer 
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les tècniques i els recursos per al disseny, el desenvolupament i l’avaluació 

de programes de polítiques públiques progressistes.

El curs es va dissenyar segons els nou sistema acadèmic que estableix 

l’Espai Europeu d’Educació Superior, i s’estructura en 30 ECTS (European 

Credit Transfer System) organitzats en 6 mòduls obligatoris de 5 crèdits 

cada un:

Mòdul I   Teoria política i polítiques públiques progressistes

Mòdul II  Habilitats de relació i comunicació

Mòdul III  Fonaments i recursos de lideratge i gestió pública

Mòdul IV  Noves tecnologies aplicades al lideratge i la gestió política

Mòdul V  Pràctiques polítiques

Mòdul VI  Projecte final de curs

El curs té lloc a les aules de l’Escola de Postgrau de la UAB els divendres a 

la tarda i els dissabtes al matí, en setmanes alternes, començant el dia 5 

d’octubre i acabant el dissabte 21 de juny.

El curs està coordinat pel professor Tomás Peire, amb el suport d’Albert 

Aixalà, Olivié Bayón i Núria López. 

En aquest curs el número total d’alumnes ascendeix a 45, i cadascun d’ells 

rep el suport d’un tutor. La funció de tutor l’exerceixen els quatre coordinadors 

juntament amb Antonio Linde, Luis Urra, Montse Fran, Laura Canet i Ra-

quel Querol.

El curs es va iniciar l’octubre de 2007 i va finalitzar el juny de 2008, i les 

classes es van impartir en sessions quinzenals de 9 hores en horari de 

divendres de 16:30 a 20:30 i dissabte de 9 a 14h, els dies 5, 6, 19, i 20 

de octubre; 9, 10, 23, 24, i 30 de novembre; 1, 14, i 15 de desembre; 

11, 12, 25, i 26 de gener; 1, 2, 8, 9, 22, i 23 de febrer; 7, 8, 14, 15, 28 

i 29 de març; 11, 12, 26 i 27 d’abril; 16, 17, 30 i 31 de maig; 6, 7, 13, 

14, 27, i 28 de juny.

Al llarg de les 21 sessions del curs van participar més de 40 professors, 

entre els que destaquen els professors universitaris de la Universitat Autò-

noma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, com Pere Jover o Vicenç 

Navarro; diputats del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats, i 

del Parlament Europeu, com David Pérez, Meritxell Batet, i Maria Badia, 

consellers i ex-consellers de la Generalitat, com Ernest Maragall i Joan 

Manuel del Pozo, entre d’altres.
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___formació__publicacions

ÍNDEX

Introducción

1. Sociedad y economía

2. Desarrollo del pensamiento económico 

3. La división entre microeconomía y macroeconomía

4. Modos de producción y sistemas económicos

5. El análisis económico y sus herramientas de apoyo

6. Principios de la teoría económica actual

7. El punto de partida de la teoría económica actual

8. Elementos del análisis microeconómico

9. Elementos del análisis macroeconómico. 

10. Política económica: instrumentos y objetivos

11. Anexo especial: “glosario de términos económicos”. 

El quart número de la Col·lecció Formació, que es va editar 

el febrer de 2008, és una aproximació a l’economia política, 

entesa com una ciència que estudia i reflecteix les estruc-

tures de les relacions productives i socials. Aquest manual 

introdueix en un primer moment terminologia i diferents co-

rrents de pensament econòmic, per passar després a una 

anàlisi detallada de la microeconomia i la macroeconomia.

Aquest manual és un compendi plural de visions actualitza-

des tant de les idees alternatives com de les ortodoxes, do-

nat que les unes conformes un ric debat teòric, i les altres 

són les bases concretes de concepció i d’aplicació de les 

polítiques econòmiques que s’apliquen en l’economia actual. 

És per això que l’autor acudeix a un conjunt d’escrits, llibres 

i documents de professors que analitzen l’economia des de 

molt diverses perspectives.

En resum, aquest manual és una guia d’apunts bàsics sobre 

societat i economia, els principis de la teoria econòmica ac-

tual i els seus instruments i objectius.

Núm. 4 de la col·lecció Formació_Manual de economía política básica
 de Luís R.Urra Muena

La Fundació Rafael Campalans s’encarrega de la publicació i difusió 

d’aquells llibres de text necessaris per al correcte seguiment dels cursos 

per a quadres del PSC. Els llibres estan escrits pels mateixos professors 

dels cursos, o per persones especialistes en el tema a tractar.
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ÍNDEX 

Introducción 

Primera parte: El liderazgo 

1. El concepto de competencia 

2. El liderazgo como competencia 

3. El líder 

4. Estilos de liderazgo 

5. Tipos de líder 

6. Flexibilidad del líder 

7. Liderazgo y género 

8. El grupo como ámbito del liderazgo 

9. Quién será el líder del grupo 

10. La formación y transformación del líder 

Segunda parte: La formación y desarrollo de 

competencias socioemocionales 

1. La competencia socio emocional 

2. Las emociones 

3. Un modelo de formación de competencias 

socioemocionales 

4. Comentarios finales

Bibliografía general 

Lista de ilustraciones 

Lista de tablas

El cinquè llibre de la Col·lecció Formació presenta una visió 

general sobre el lideratge i les competències socioemocio-

nals del líder, per orientar la seva funció de conduir-se a si 

mateix i als altres cap a un objectiu clar. 

Aquest treball s’emmarca en l’enfocament funcional de com-

petències, en tant que es parteix de considerar el lideratge 

com una funció, i al líder com la persona que l’exerceix, les 

habilitats i actituds del qual poder formar-se i desenvolupar-

se. En aquest sentit, el fet emocional entès com a compe-

tència individual i social pot també ensenyar-se, aprendre’s i 

optimitzar-se cada dia.

El text s’organitza en dues grans àrees temàtiques: d’una 

banda, els aspectes conceptuals generals sobre el liderat-

ge, especialment el basat en les competències pròpies de 

la intel·ligència emocional; d’altra banda, les competències 

socioemocionals per arribar a una proposta formativa.

Núm. 5 de la col·lecció Formació_Líderes emocionalmente competentes
 de Migdalia Freites Malavé
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Cicle de Conferències 
L’esquerra a Europa: un pas enrere 
o un pas endavant?

Els últims dos anys han estat un temps de canvi i renovació per a molts partits 

socialistes, socialdemòcrates i laboristes europeus. Sembla com si els proces-

sos de renovació dels anys 90, com la Tercera Via, s’estiguessin revisant per a 

posar l’accent ara en la recuperació dels valors tradicionals de l’esquerra.

 

La Fundació va voler aprofundir en l’anàlisi d’aquests processos, en col·laboració 

amb altres think tanks progressistes, donant a conèixer els canvis que estan vivint 

diferents partits europeus i contribuint al debat de les idees sobre quins han de 

ser els reptes i les respostes del socialisme i la socialdemocràcia en els pròxims 

anys. El cicle es va iniciar el mes de juny amb dues conferències coorganitzades 

amb el Policy Network i amb la Delegació a Espanya de la Fundació Friedrich 

Ebert para conèixer els processos de renovació del Labour Party i el SPD. 

El nou laborisme de Gordon Brown
Divendres, 6 de juny a les 13h 

Introducció: Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC 

Van intervenir: 

Roger Liddle, vicepresident de Policy Network 

Baronessa Jan Royall, cap del grup parlamentari laborista en la Càmera 

dels Lords

___programa socialdemocràcia

Avui, 8 de juny de 2008

La Vanguardia, 15 de juny de 2008
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El Programa d’Hamburg: la nova línia estratègica de 
l’SPD
Divendres, 13 de juny a les 16h

Introducció: Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans 

Van intervenir: 

Niels Annen, diputat i membre de la direcció del SPD

Alfred Pfaller, director del Grup de Reflexió dels Valors Socialdemòcrates 

de la Fundació Friedrich Ebert

Wolfgang Schmidt, director del gabinet del ministre d’Afers Socials del 

govern federal alemany 

Conclusió: Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC

Jesús Caldera, membre de la Comissió Executiva Federal del PSOE

FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008     29

Avui, 18 de juny de 2008
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___programa socialdemocràcia

ACTIVITATS

Seminari 
El futur de la socialdemocràcia europea

El think tank britànic Policy Network i l’oficina a Londres de la Fundació 

Friedrich Ebert, van organitzar els dies 7 i 8 de febrer de 2008 un seminari 

a Londres en el qual van participar, representant a la Fundació, Albert 

Aixalà i Rocío Martínez-Sampere. En el seminari van participar destacats 

membres del govern britànic, com Ed Miliband i el primer ministre, Gordon 

Brown, i del govern alemany, Matthias Machnig, a més d’experts i acadè-

mics britànics, alemanys, francesos i espanyols, entre altres autoritats. 

Cimera 
Per una globalització inclusiva: promoure 
la prosperitat per a tot el món

Els dies 4 i 5 d’abril, el primer ministre britànic Gordon Brown va ser l’amfitrió 

d’una conferència organitzada pel think tank Policy Network als afores de 

Londres, i que va reunir una dotzena de presidents i primers ministres, 

dirigents d’organitzacions internacionals i experts de l’esquerra socialdemò-

crata de tot el món. Sota el lema “Per una globalització inclusiva: promoure 

la prosperitat per a tot el món” els més de 200 convidats van tractar temes, 

tots ells directament vinculats als decisius reptes contemporanis lligats a 

la globalització, com el canvi climàtic, la pobresa i desenvolupament i la 

reforma de les institucions internacionals. Representant la Fundació, hi va 

assistir el director, Albert Aixalà.

Conferència 
Una anàlisi sociològica dels resultats 
del 9 de març 

La fundació va seguir de prop les eleccions generals del 9 de març. Uns dies 

abans de l’elecció, vam publicar una anàlisi de les enquestes preelectorals, 

realitzada per Oriol Bartomeus, i en el número d’abril de la revista de la Fun-

dació, vam publicar una anàlisi dels resultats i de les seves conseqüències, 

a càrrec del mateix Oriol Bartomeus i del periodista Carles Castro. 

Des de la fundació es va organitzar, el 5 de maig, una conferència a la sala 

d’actes del Centre Golferichs, una conferència en la qual van intervenir: 

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans 

Gabriel Colomé, director del CEO 

Fernando Vallespín, director del CIS
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PUBLICACIONS

Butlletí electrònic sobre l’actualitat 
de la socialdemocràcia europea
Des de juliol de 2007, la Fundació edita un butlletí electrònic trimestral so-

bre l’actualitat política dels principals partits polítics socialistes, socialde-

mòcrates i laboristes europeus, amb l’objectiu de conèixer i seguir de prop 

els processos de renovació i les estratègies més innovadores impulsades 

pels nostres col·legues europeus. 

Durant 2008 vam seguir amb aquesta publicació informativa: 

-  Febrer de 2008. Butlletí dedicat a les novetats dels partits socialde-

mòcrates europeus a raiz de les eleccions a Itàlia, dels comicis en els 

länder alemanys de Hesse, Baixa Saxònia i Hamburg, de les eleccions 

municipals franceses, i de la situació del laborisme britànic. 

-  Maig de 2008. Butlletí dedicat als processos de canvi i renovació dels 

socialdemòcrates britànics i alemanys.

-  Octubre de 2008. Butlletí dedicat a fer una aproximació a la situació 

dels partits socialistes als Països Baixos, Suècia i França.

Observatori de la Socialdemocràcia Europea
S’ha reactivat la publicació de l’Observatori de la Socialdemocracia Euro-

pea amb l’edició dels números 3 i 4, els mesos de gener i juny de 2008 . 

Número 3

La socialdemocràcia al segle XXI. Matthias Platzeck, Peer Steinbrück, 

Frank-Walter Steinmeier 

La socialdemocràcia: mort o malenconia? Clive Hamilton 

Seguretat, Mediambient, Precarietat: els nous desafiaments globals 

del centre-esquerra. Walter Veltroni 

Número 4

Modernitzar la socialdemocràcia: tornada al futur, de Wouter Bos 

Partits progressistes: experiències passades i reptes de futur, de 

Stéphane Dion 

L’esquerra fallida a Europa, d’Ernst Hillebrand

Idees FRC
També en format electrònic, es van editar dos articles dintre de la col·lecció 

Idees frc que s’emmarquen dins de l’àmbit de la socialdemocràcia:

- “Socialisme liberal”, de José Zaragoza, secretari d’Organització i Finan-

ces del PSC. En aquest article Zaragoza proposa recuperar la tradició 

del socialisme liberal, juntament amb els valors que identifiquen al PSC: 

llibertat, igualtat i justícia.

- “Els valors i el llenguatge de l’esquerra”, d’Albert Aixalà, director de la 

Fundació Rafael Campalans. L’autor de l’article planteja la necessitat de 

construir un nou relat des de l’esquerra, que parli dels valors, pensant en 

el llarg termini i formulant iniciatives estratègiques en tots els àmbits.
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___programa europa i mediterrània

Grup de Treball d’Europa

El 28 de setembre de 2007, la Fundació Rafael Campalans i la Secretaria 

de Política Europea i Internacional van posar en marxa un nou Grup de 

Treball per tal de contribuir, des de la perspectiva socialista de Catalunya, 

al manifest que el Partit Socialista Europeu (PSE) presentarà als propers 

comicis europeus de 2009. 

Aquesta iniciativa s’emmarca en un ampli procés de consulta que el PSE 

va posar en marxa, on convidava els partits membres, sindicats, ONGs, 

fundacions i militants activistes, a participar en l’elaboració del manifest. 

Es va crear un web específic (www.manifesto2009.pes.org), i també es van 

organitzar diferents activitats amb l’objectiu d’obrir un debat tant a nivell 

europeu com a cada país membre de la Unió Europea. 

A principis del mes de maig, el director de la Fundació, Albert Aixalà, 

juntament amb els eurodiputats catalans, Maria Badia i Martí Grau, van 

lliurar a Poul Nyrup Rasmussen, president del Partit Socialista Europeu la 

contribució del socialisme català al Manifest del Partit Socialista Europeu 

pels propers comicis de 2009.

Dinar-conferència 
L’Europa Social en el marc del nou Tractat 
de Lisboa 

La Fundació Rafael Campalans i la Secretaria de Política Europea i Inter-

nacional del PSC van organitzar el 29 de gener un dinar – col·loqui amb 

Poul Nyrup Rasmussen, president del Partit Socialista Europeu i primer 

ministre danès (1993-2001), sobre “L’Europa Social en el marc del nou 

Tractat de Lisboa”. En la seva conferència Rasmussen va insistir en la 

necessitat d’assegurar l’Estat del Benestar al segle xxi, fent-lo compatible 

amb un desenvolupament social i econòmic competitiu i dinàmic. Per a 

Rasmussen, “un Estat del Benestar fort no significa renunciar a la com-

petitivitat” i va recordar que “fins i tot governs conservadors europeus són 

partidaris del manteniment i millora de l’Estat del Benestar”.

V.O. 01. 
La Unió Europea el 2009: 
nova etapa, nou Tractat, 
noves propostes 

Aquest primer V.O. és el resultat del recull de 

contribucions que el grup de treball d’Europa  

de la Fundació va fer al Manifest del Partit  

Socialista Europeu pels propers comicis de 

2009.
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Celebració del dia d’Europa. 
La Unió Europea el 2009: nova etapa, nou Tractat, 
noves propostes 

La Fundació Rafael Campalans va participar en la celebració del Dia 

d’Europa 2008 que el Grup Socialista al Parlament Europeu va organitzar 

14 de maig a la Sala de Cambra del Palau de la Música Catalana.  L’acte va 

servir per presentar el primer número de la col·lecció Versió Original, en què 

es recullen les contribucions dels socialistes catalans al Manifest del PSE 

per a les eleccions de 2009. 

A l’acte hi van intervenir:

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans 

Maria Badia, diputada al Parlament Europeu i secretària de Política Euro-

pea i Internacional del PSC 

Enrique Barón, diputat al Parlament Europeu i president de la Delegació 

Espanyola al GPSE

Conferència
La política europea per a la Mediterrània el 2008. 
Balanç i perspectives

La Fundació Rafael Campalans i la Fundació Fredrich Ebert van organitzar el 20 

i 21 de novembre la conferència “Barcelona, capital euromediterrània” per fer 

balanç de la política euromediterrània durant el 2008 i amb motiu de la desig-

nació de Barcelona com a seu del secretariat de la Unió pel Mediterrani. 

A la conferència, que es va fer al Palau del Lloctinent, a Barcelona, van 

intervenir: 

Maria Badia, diputada al Parlament Europeu i secretària de política euro-

pea i internacional del PSC 

Senén Florensa, director del IEMed 

Aicha Belarbi, ex ambaixadora del Marroc en la Unió Europea i membre de 

la Unió Socialista de Forces Populars del Marroc 

Rolf Mutzenich, diputat del SPD i membre de la Comissió d’Exteriors del 

Bundestag alemany 

Jordi Hereu, alcalde de Barcelona 
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Llista de participants:

Ferdi Abdelhamid, professor universitari, Argel

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

Maria Badia, diputada del Parlamento Europeo y 

secretaria de Política Europea i Internacional del PSC

Meritxell Batet, diputada al Congrès

Aicha Belarbi, ex ambaixadora del Marroc davant la 

Unió Europea

Abdennour Benantar, professor universitari, Batna

Didier Billion, stellvertretender Leiter, IRIS

Julia Bläsius, FES Berlín, departament d’Europa

Ali Bouabid, secretari General de la Fondation Boua-

bid, Marroc

Juliane Brach, investigadora GIGA

Rafael Bustos, investigador Fundació Alternativas

Mohammed Chaib, diputat al Parlament de Catalunya

Battistina Cugusi, investigadora CESPI

Omar Derras, investigador CRASC

Senén Florensa, director general de l’IEMED

Abdelfattah Ghorbel, professor universitari, Sfax

Armin Hasemann, director FES Argelia

Ernst Hillebrand, director FES París

Carlos Iribarren, FES Madrid

Annette Jünemann, catedràtica Universitat Helmut 

Schmidt, Alemanya

Alexander Kallweit, director FES Madrid

Ridha Kéfi, periodista, Tunis

Anna Maria Kellner, FES Berlín, departament Orient 

Mitjà i Nord d’Àfrica

Ralf Melzer, FES Berlín, departament Orient Mitjà i 

Nord d’Àfrica

Joaquina Moreno, FES Madrid

Rolf Mützenich, diputat de l’SPD al Bundestag

Rachid Ouaissa, professor universitari, Leipzig

Vicente Palacio, investigador Fundación Alternativas

Jordi Pedret, diputat al Congrès i membre de 

l’Assamblea Parlamentària Euromediterrània

José Riera Siquier, ambaixador Especial per als 

Afers de la Mediterrània, Ministeri d’Afers Exteriors 

d’Espanya

Philippe Sanmarco, catedràtic de l’École Normale 

Supérieur, França

Ana Santos Pinto, investigadora IPRI i assessora Mi-

nisterio de Defensa

Tahar Sioud, ex ministre de Comerç, Tunis

Eduard Soler, coordinador del Programa Mediterrà-

nia del CIDOB

Ulrich Storck, director FES Rabat

Lothar Witte, director FES Tunis

___programa europa i mediterrània

Aquesta conferència formava part del seminari “La política europea per 

al mediterrani en 2008. Balanç i perspectives” que el divendres, 21 de 

novembre, va reunir, en un acte tancat, més d’una trentena d’experts de 

l’àmbit polític i acadèmic. 

 

Programa del seminari:

09.30 PANELL 1:  

Balanç de la posada en marxa de la unió per la Mediterrània

- Quins dels objectius s’han aconseguit?, Quina és l’agenda per al futur?

- Ha nascut una política europea amb perfils clars?

Ponents: 

Jacques Huntzinger, Ambaixador per a la dimensió cultural a la Mediterrà-

nia, Ministeri d’Assumptes Exteriors de França, 

José Riera Siquier, Ambaixador Especial per a Assumptes de la Mediterrà-

nia, Ministeri de Assumptes Exteriors d’Espanya 

Comentarista:

Tahar Sioud, exambaixador de Comerç, Túnez 

President de la taula: 

Ernst Hillebrand, director FES, París 

11.30 PAUSA-CAFÈ

12.00 PANELL 2:  

Projectes a desenvolupar per la UPM i vies de financiació 

- Quins dels projectes de la UPM tenen el millor potencial per portar a resul-

tats concrets en els propers anys?

- S’han aclarit les fonts de financiació? 

Ponents:

Philippe Sanmarco, Catedràtic de l’École Normale Supérieur, França

N.N., Magreb

Comentarista:

Pau Solanilla, Assessor de la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea 

President de la taula:  

Jordi Pedret, diputat al Congrés i membre de l’Assemblea Parlamentària 

Euromediterrània 

15.00 PANELL 3: 

La unió per la Mediterrània entre les expectatives del Magreb i les prio-

ritats per a Europa 
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- Diàleg o pur intercanvi de declaracions? 

Ponents:

Ridha Kéfi,  periodista, Túnez

Eduard Soler, coordinador del Programa Mediterrània del CIDOB 

Comentarista

Annette Jünemann, catedràtica, Univ. Helmut Schmidt, Alemanya

President de la taula: 

Ali Bouabid, secretari general de la Fondation Bouabid, Marroc

17.00 CLOENDA

PUBLICACIONS

V.O. 2. ¿Del proceso de Barcelona a la Unión 
Mediterránea? 

En aquesta Versió Original 02 presentem les ponències i debats del  

seminari “Del procés de Barcelona a la Unió Mediterrània?”, organitzat per 

la Fundació Rafael Campalans i la Delegació per Espanya de la Fundació 

Friedrich Ebert, els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2007, a  

Barcelona.
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___programa immigració

El fenomen de la immigració és un dels grans reptes de la societat 

catalana. Les implicacions socials, culturals, econòmiques i polítiques 

que es deriven de l’actual procés d’acollida són tan importants que des 

de la Fundació considerem que és necessari fomentar i participar acti-

vament en la construcció d’un discurs polític sòlid i compartit per tots 

els socialistes catalans, i unes polítiques públiques coherents. 

L’objectiu pel 2008 d’aquesta línia d’investigació va ser aprofitar i difon-

dre aquells estudis i aportacions que es produeixen des del món acadè-

mic, per millorar els dissenys de polítiques públiques sobre immigració 

que es porten a terme des de les diferents administracions catalanes.

Apunts d’Immigració, publicació electrònica 

El mes de febrer de 2007, es va posar en marxa un butlletí electrònic que 

duu per nom Apunts d’Immigració, que té com a objectiu consolidar-se 

com un instrument de difusió de publicacions i estudis útils per a experts i 

persones interessades en aquest àmbit.

Amb una periodicitat bimensual, aquest butlletí és una selecció d’articles i 

publicacions de referència, tant de fora com de la Fundació.

Número 6 (febrer de 2008). 

Articles de Daniel De Torres 

sobre la interculturalitat, i res-

senyes del llibre “Immigració 

i govern local. Experiències 

i reptes”, de l’informe de la 

Comissió Europea “Develo-

ping Anti-Discrimination Low 

in Europe”, i de l’article del 

Centre for European Reform 

“Wanted: An EU Migration 

Policy”.

Número 7 (maig de 2008).

Ressenya del llibre “Migra-

tion and cultural inclusion in 

the european city”, feta per 

Daniel de Torres; la recoma-

nació de l’article de René Cuperus, “Els obstacles del multiculturalisme”, 

l’informe “Dimensions and Dynamics of Contemporary International Migra-

tion” i informació de la presentació del nostre paper “Afers Religiosos. Una 

proposta de política pública”..

Número 8 (juliol de 2008). Informe presentat pel govern del Québec, 

‘Building the Future: A Estafi for Reconciliation’. Vam donar a conèixer 

l’aprovació del dictamen per a una política europea d’immigració laboral, i 

recomanem el llibre A les portes del cel” de George J. Borjas. La Vanguardia, 25 de gener de 2008
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Número 9 (setembre de 2008). Estudi de l’Organització Internacional 

de les Migracions, sobre les migracions pel canvi climàtic. D’altra banda, 

vam donar a conèixer l’informe 2008 de l’OCDE sobre migracions inter-

nacionals, i vam informar sobre l’aprovació de la “carta blava” de la Unió 

Europea. Recomanem el llibre “L’islam, una oportunitat per a Europa” de 

Rocío Lardinois de la Torre, el Fòrum Gestió de la immigració i la diversitat 

en el Quebec i Canadà, i la web del Migration Policy Institute. 

Publicació de l’Apunts d’Immigració

Seguint el ja realitzat en 2007, a la fi de 2008 es va publicar en format 

paper els principals articles i ressenyes incloses en els diferents butlletins 

electrònics “Apunts d’Immigració”. El seu objectiu és difondre els principals 

elements de debat i propostes relacionades amb la immigració més enllà 

dels usuaris de la nostra pàgina web. La publicació sortirà impresa al gener 

2009.

Presentació del paper 152, 
Afers Religiosos. Una proposta de política pública, 
escrit per Jordi López Camps 

A l’acte de presentació d’aquesta publicació, que es va fer a l’Institut 

d’Estudis Catalans, hi van intervenir:

Jordi López Camps, autor del paper 

Daniel de Torres, comissionat de l’alcaldia per a la immigració i el diàleg 

intercultural 

Albert Aixalà, director de la nostra Fundació

Aquest paper, de Jordi López Camps, analitza la pluralitat religiosa a la 

nostra societat, el dret a la llibertat religiosa i el seu el tractament normatiu 

al nostre ordenament jurídic; així com, la rellevància social de la religió i 

el concepte de laïcitat. A partir d’aquesta anàlisi inicial, l’autor formula 

una proposta de política pública d’afers religiosos basada en deu eixos 

fonamentals. 
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___programa catalanisme i federalisme

Catalanisme federalista
El gener de 2008 es va fer una segona edició de 500 exemplars del llibre 

Catalanisme federalista, quart número de la col·lecció FRC Llibres. Aquesta 

publicació és un recull d’articles i intervencions del viceprimer secretari i 

portaveu del PSC, Miquel Iceta, des de finals de l’any 2004 fins el se-

tembre de 2007, on argumenta el perquè de l’eficàcia i la vigència del 

projecte del socialisme democràtic, catalanista i federalista per impulsar 

les reformes necessàries per avançar en la justícia social i per fer enfortir 

la plurinacionalitat d’Espanya.

Presentat a finals de 2007, durant el 2008 es van fer més presentacions 

per tota Catalunya:

- 4 de febrer. FNAC de l’Illa Diagonal (Barcelona), amb Isidre Molas, 

president de la Fundació Rafael Campalans.

- 8 de febrer. La Fontana d’Or (Girona), amb Marina Geli, consellera de 

Salut.

- 15 de febrer. Centre Cultural de Malgrat de Mar

- 5 de març. Centre l’Escorxador (Vilafranca del Penedès)

La Vanguardia, 3 de gener de 2008 El Punt, 9 de febrer de 2008
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___altres activitats

Jornada Política versus violència. 
Les dones com a agents de pau
19 d’abril, seu de la Fundació Rafael Campalans, Barcelona

Aquesta jornada, organitzada pel grup de treball sobre dona de la Funda-

ció, va comptar amb les intervencions de:

Ma. Dolors Renau, exdiputada al Congrés i expresidenta de la Internacio-

nal Socialista de Dones 

Joan Manuel del Pozo, exconseller d’Educació i membre del Consell de 

Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Carme Suñé, membre de l’Assemblea de Cooperació per la Pau. 

Ma. Dolors Renau, va introduir els tres conceptes claus de la jornada: 

política, violència i dones. La política, entesa com una eina per a evitar la 

violència duta a terme, majoritàriament, pels homes; la violència contra els 

dèbils, violència per a resoldre violència i violència com a comportament 

natural de l’individu. Finalment, les dones, absents al llarg de la història 

del món públic i víctimes específiques per raó de gènere.Joan Manuel del 

Pozo va analitzar el tema a partir de la relació existent entre la política i els 

valors a la vida, entenent que els valors són completament autònoms i que 

els individus tenen la capacitat per diferenciar entre el bé i el mal, constitu-

tivament morals i ètics. La política, segons Del Pozo, ha de ser entesa com 

a font de valors constant; primerament, aporta coneixement a molts nivells 

diferents: capital social, els límits en la política (dels ciutadans, dels mit-

jans de comunicació,...), etc. En segon lloc, comporta el sentit de l’esforç 

personal i, per últim, la llibertat i la responsabilitat. Carme Suñé va explicar 

detalladament la situació de les dones al conflicte que enfronta Israel amb 

Palestina i com aquestes s’uneixen per a intentar posar fi a la situació. 

Trobada Internet i política
16 d’octubre, Pati Manning, de Barcelona

Trobada amb Carol C. Darr, professora adjunta de Polítiques Públiques a 

la Harvard Kennedy School i exdirectora de l’Insitute for politics democracy 

and the Internet de la Universitat de Washington, per debatre entorn a la 

importància de les noves tecnologies en el món de la política.
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  Dona i política

  Polítiques de joventut

Aquest grup de treball es va engegar a l’abril de 2006. El grup, format per 

un conjunt de dones professionals de diferents àmbits i sota la coordinació 

de M. Dolors Renau, es reuneix de forma periòdica en sessions de dues 

hores a partir de ponents que aporten la seva visió dels temes estudiats a 

partir de les seves experiències personals. L’objectiu del grup és analitzar, 

debatre i reflexionar sobre els diferents aspectes relacionats amb la situa-

ció de la dona en el món de la política. 

A partir de l’estudi sobre “Joves i política” encarregat per la fundació a 

finals de 2006, es va iniciar un grup de treball per analitzar la situació dels 

joves a Catalunya, els seus principals problemes i, especialment, el seu 

creixent distanciament envers la política. El grup ha estat format per joves 

de diferents àmbits de la política i la societat catalana, com la Joventut So-

cialista de Catalunya (JSC), Esplais Catalans (ESPLAC), AVALOT, i el Consell 

de la Joventut de Barcelona, i ha estat coordinat per Olivié Bayón, que va 

ser Secretari General de Joventut del Govern de la Generalitat. 

Després de mesos de reunions, i treballs, el 2009 es publicarà un infor-

me sobre les polítiques de joventut a Catalunya, que inclourà 5 treballs. 

El primer, a càrrec del geògraf Jordi Nofre, analitzarà les característiques 

sociològiques dels joves. El segon i el tercer analitzessin la problemàtica 

de l’ocupació i l’habitatge, i han estat encarregats a Joan Miquel Piqué i 

Xavier Mauri. El quart se centrarà en “l’art d’arribar als joves” i estarà escrit 

per Jeroen Boschma, i el cinquè, tractarà sobre el futur de les polítiques de 

joventut, i estarà escrit per Olivié Bayón. 

A més dels grups de treball derivats d’unes de les 5 àrees d’investigació 
de la Fundació, existeixen grups de treball sobre altres temàtiques.
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  Economia política i política econòmica del canvi climàtic

  Política industrial

En el primer trimestre de 2008 es va engegar aquest nou grup, coor-

dinat per Josep M. Vegara. Aquest grup es va constituir amb l’objectiu 

d’aprofundir en els principals aspectes econòmics del canvi climàtic, així 

com les diverses metodologies utilitzades.

El grup està format sobretot per economistes, tot i que la seva composició 

és pluridisciplinar, amb la finalitat d’assegurar la contemplació correcta de 

les dimensions no econòmiques en sentit estricte.

L’objectiu d’aquest grup és analitzar les polítiques industrials desenvolu-

pades des del Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya amb la fina-

litat de diagnosticar i fer propostes en aquest àmbit. El grup està format 

per professionals del món de l’empresa, els sindicats, del Departament 

d’Indústria de la Generalitat, i del Ministeri d’Indústria, i està coordinat per 

Xavier Pont. 

Durant l’any 2008 es van organitzar sessions de treball amb la consellera 

de Treball, Mar Serna, el llavors ministre d’indústria, Joan Clos, i el secre-

tari general de la UGT de Catalunya, Josep M. Álvarez. 

Aquest grup va ser encarregat d’elaborar un informe sobre els reptes de 

la política industrial a Catalunya que es va editar i va presentar durant el 

segon trimestre de 2008. El títol d’aquest nou número del nostre Informes 

frc va ser “Reptes de la competitivitat catalana: Reflexions al voltant de la 

transformació del model productiu català”. 
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  Papers de la Fundació

Aquest document analitza, en primer lloc, la pluralitat religiosa a la nostra 

societat, el dret a la llibertat religiosa, i el seu tractament normatiu en el 

nostre ordenament jurídic, així com la seva rellevància social, i el propi 

concepte de laïcitat. A partir d’aquesta anàlisi inicial, l’autor formula una 

proposta de política pública d’afers religiosos basada en deu eixos fona-

mentals.

ÍNDEX

1. Societats més diverses i plurals

2. El dret a al llibertat religiosa

3. Marc normatiu

4. La creença religiosa moderna 

5. Rellevància social de la religió 

6. Integració social i diversitat religiosa

7. Una nova lectura de la laïcitat 

8. Política pública d’afers religiosos

9. Eixos per a una política pública

10. Bibliografia 

Aquest document és la traducció d’un article de Vivien A. Schmidt publi-

cat en el llibre “Public Discourse and Welfare State Reform”. L’autora fa 

una anàlisi dels discursos que han guiat els processos de reforma liderats 

per governs socialdemòcrates a Europa, i arriba a una conclusió rellevant. 

L’autor constata que un discurs transformador pot facilitar la reforma fins i 

tot en aquells casos en què els governs tenen poca capacitat institucional 

i política; però en canvi, el poder institucional - per molt ampli que sigui- 

rarament produeix reformes duradores si no és capaç d’elaborar un discurs 

transformador.

ÍNDEX

El paper del discurs públic per als projectes de reforma socialdemòcrates 

a Europa 

1. Introducció

2. Condicions de fons per al discurs

3. La naturalesa del discurs públic 

4. Els requeriments d’un discurs ‘transformador’

5. El discurs en el context institucional

6. Conclusió

Número 152_Afers religiosos. Una proposta de política pública, de Jordi López Camps

Número 153_El paper del discurs públic per als projectes de reforma socialdemòcrates  
 a Europa, de Vivien A. Schmidt
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El paper, escrit originalment en anglès per Sotirios Zartaloudis i publicat 

pel think tank britànic Policy Network, analitza els nivells, les tendències i 

les causes de la desigualtat de renda a Europa i als Estats Units, tot fent 

especial atenció a les desigualtats entre els països europeus.

L’autor argumenta que en els darrers quinze anys les desigualtats en la 

renda primària han augmentat, tot i que les diferents polítiques econòmi-

ques i fiscals han fet que la desigualtat en la renda disponible en alguns 

països no s’hagi incrementat en la mateixa mesura. Per tant, conclou que 

només amb polítiques fiscals progressives i una contínua transferència de 

recursos des dels poders públics es podran continuar contenint els nivells 

de desigualtat. 

ÍNDEX

Resum executiu

1. Introducció

2. Mesurar i analitzar la desigualtat 

3. La desigualtat a Europa i els EUA: la prova empírica

4. Explicar els nivells de desigualtat: és el resultat no deliberat de proces-

sos econòmics i socials o la conseqüència de decisions polítiques? 

5. Propostes en matèria de polítiques públiques 

6. Conclusions 

Referències bibliogràfiques 

L’autora d’aquest paper, Margarida Camprubí, proposa una anàlisi del con-

cepte de participació en un moment en què el debat sobre la seva neces-

sitat ja no existeix. Donat que ja ningú es qüestiona la importància de la 

participació ciutadana (tothom l’ha acceptat com a positiva i necessària), 

proposa aquesta reflexió per tal d’anar definint i donant forma al concepte. 

Ara que tenim clar que és important la participació, cal que matisem exac-

tament a què ens referim quan parlem de “participació ciutadana”.

ÍNDEX

1. Introducció

2. Participació ciutadana

3. Nous models de participació 

4. Conclusions

5. Annex Descripció de l’experiència: el paper de la dona en càrrecs  

de l’Administració pública. Reflexions a partir d’una experiència personal, 

com a empresa dedicada a la consultoria especialitzada en participació 

ciutadana, en funció del gènere del màxim càrrec electe de l’Ajuntament 

Bibliografia

Número 154_La igualtat: una decisió política, de Sotirios Zartaloudis

Número 155_L’aproximació de la política a la ciutadania
 de Margarida Camprubí i Vendrell
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Paper traducció d’un article de Jaap Dronkers, que amplia la intervenció 

que va tenir lloc l’11 de novembre de 2006 a la Fundació Friedrich-Ebert 

a Berlín, amb motiu de la conferència sobre educació del “Forum Scholars 

for European Social Democracy”, i que es basa en els seus propis punts de 

vista relatius a la investigació empírica punta sobre educació i desigualtat. 

ÍNDEX

L’educació com a pilar de la desigualtat

La política educativa europea: limitacions i possibilitats

1. L’educació com a arma de doble tall  2. Processos que contribueixen a 

la desigualtat educativa

3. Errors de la socialdemocràcia en la política educativa 

4. Oportunitats per a una política educativa d’èxit 

5. Epíleg 

Número 156_ L’educació com a pilar de la desigualtat, de Jaap Dronkers

  Debats de la Fundació

El número 13 de la col·lecció és el resultat de les ponències de M. Dolors 

Renau i Oscar Strada a la jornada organitzada per la Fundació a finals de 

2007 a l’Ateneu Barcelonès.

Aquest document busca reflexionar sobre la importància de contemplar, 

dins del discurs polític d’esquerres, què significa incorporar la subjectivitat 

en la dinàmica i en el discurs de la política actual.

ÍNDEX

1. Subjetividad 

2. Sobre el sujeto 

3. Subjetividad y política 

4. Ciudadanía 

5. La política 

6. Y sin embargo, ¿es tal el desinterés por la política? 

7. Confianza y ética

Bibliografía 

Número 13_Política y subjetividad. Una relación olvidada
 M. Dolors Renau i Oscar Strada
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Sota aquest títol s’han reunit els experts en diferents qüestions que su-

posen un repte en la societat actual, des dels nous espais de relacions 

entre els mitjans de comunicació i els agents polítics, fins als nous mo-

dels de lideratge, passant per tallers participatius sobre la igualtat, la pau, 

l’economia, la innovació i el medi rural.

ÍNDEX

Introducció

1. Sessió Inaugural:

«El socialisme en l’era de la globalització» 

2. Taula rodona:

«El nou espai de relacions entre els mitjans de comunicació i els agents 

polítics» 

3. Conclusions dels grups de debat

4. Conferència a càrrec d’Antoni Gutiérrez-Rubí:

«Els nous models de lideratge»

Publicació que recull les intervencions dels ponents de la segona jornada 

de reflexió, organitzada pel grup de Dona i política de la Fundació.

ÍNDEX

Introducció 

Política i valors 

Dona i conflicte a Israel i Palestina 

1. Organitzacions de dones a Israel que fan sentir la seva veu en contra de 

l’ocupació i contra la discriminació de la població àrabo-israeliana d’Israel

2. Organitzacions palestines de dones 

Número 14_Els valors del socialisme en l’era de la globalització
 II Escola de Primavera de la Federació del PSC de les Comarques de Lleida 

Número 15_Política versus violència
 M. Dolors Renau, Joan Manuel del Pozo, Carme Suñé
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SUMARI

Pròleg de José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya 

Introducció. Miquel Iceta 

1.  La autodeterminación en serio. 

 (La Vanguardia, 04.11.04) 

2.  ¿Es el federalismo cosa de ingenuos? 

 (El País, 06.12.04) 

3.  Conferència a Tribuna de Girona sobre l’elaboració del nou Estatut  

 d’Autonomia de Catalunya, (14. 04.05) 

4.  A vueltas con el nacionalismo

 (ABC, 18.06.05) 

5.  “Catalanisme, federalisme i justícia social” 

 (Conferència a la seu del PSC, 28.06.05) 

6.  El derecho al ridículo

 (La Vanguardia, 18.07.05) 

7.  Intervenció inicial del portaveu del grup parlamentari Socialistes-

 Ciutadans pel Canvi en el debat sobre el nou Estatut, (28.09.05) 

8.  Intervenció del portaveu del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans  

 pel Canvi en el debat sobre el Títol VI (Finançament) del nou Estatut

 (29.09.05) 

9.  Intervenció a la XXI Escola d’Hivern del PSC, (24.02.07) 

10.  Catalanismo exigente

 (La Vanguardia, 16.03.07) 

11.  Intervenció del portaveu del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans  

 pel Canvi en el debat sobre el desplegament de l’Estatut (28.03.07) 

12.  Catalanismo hoy 

 (ABC, 12.07.07) 

13.  Intervenció del portaveu del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans 

 pel Canvi en el debat d’orientació política general (27.09.07) 

ADDENDA 

14.  Intervenció de Manuela de Madre en el debat de presa en 

 consideració del projecte d’Estatut en el Congrés dels Diputats,  

 (02.11.05)

15.  Intervenció d’Isidre Molas en el debat d’aprovació del projecte d’Estatut  

 en el Senat, (10.05.06)

Número 4_ Catalanisme federalista, de Miquel Iceta

  frc LLIBRES

El gener de 2008 es va fer una segona edició 

de 500 exemplars del llibre Catalanisme fede-

ralista, quart número de la col·lecció FRC Lli-

bres.  Aquesta publicació és un recull d’articles i 

intervencions del viceprimer secretari i portaveu 

del PSC, Miquel Iceta, des de finals de l’any 

2004 fins el setembre de 2007, on argumenta 

el perquè de l’eficàcia i la vigència del projecte 

del socialisme democràtic, catalanista i federa-

lista per impulsar les reformes necessàries per 

avançar en la justícia social i per fer enfortir la 

plurinacionalitat d’Espanya.
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SUMARI

I Feminismos políticos para el siglo XXI.

1. El silencio público de las mujeres

2. El largo camino entre la supervivencia y la paridad

3. Otra política es posible

4. Hacia una nueva subjetividad política femenina

5. Transformar la diferente experiencia en política

6. Formación política para las mujeres: una urgencia

7. La otra mitad de la humanidad: cooperación y género

8. Tráfico de mujeres

Bibliografía

II. Mujeres y ciudades

1. Ciudadanía y comunidad

2. Género e inclusión social

3. Ciudades para convivir, ciudades seguras

Bibliografía

III. Feminismo socialista: otra mirada

1. Al hilo de las elecciones primarias

2. Después del 11 de septiembre

3. ¿Qué hacer ahora? (Con ocasión de la invasión de Afganistán)

4. Irak: el gran pastiche

5. Stuttgart 1907-2007

IV. Sobre Derechos Humanos e igualdades

1. La igualdad, motor de cambios

2. Sobre igualdad, desigualdad y diferencia

3. Sobre la discriminación positiva

4. Los diversos feminismos: igualdad y diferencia

Bibliografía

V. A modo de conclusión: voces para la paz

1. Simone Weil, pensadora de la paz

Bibliografía

2. Que hablen las mujeres. Manifiesto de las mujeres palestinas e

israelíes del “Jerusalem Link”

Número 5_ Ciudadanas y políticas, de M. Dolors Renau

Llibre en què es recull part de les aportacions 

que ha fet al llarg de deu anys de treball amb i 

per a les dones. Així, fa un retrat del paper de 

la dona a la política i a la societat i com aquest 

paper s’ha anat transformant al llarg dels anys; 

també aborda temes com el feminisme polític i 

la igualtat. 

Acte de presentació del llibre
13 d’octubre de 2008, Palau de la Virreina

A la presentació del cinquè llibre de la col·lecció 

van intervenir:

M. Dolors Renau, autora del llibre 

Joan Manuel del Pozo, ex-conseller d’Educació 

i membre del Consell de Govern de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

Imma Moraleda, regidora del Districte de 

Sants-Montjuïc i secretària de Polítiques de les 

Dones del PSC



48    FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

___publicacions de la fundació

SUMARI

EDITORIAL

Després del 9-M

OPINIÓ

Catalunya, una economia de bases sòlides en la que confiar, i alguns 

reptes de futur Marcel Prunera

Un nou “marc de referència” del catalanisme Albert Aixalà

El Tractat de Lisboa està signat: és hora de mirar enfora Jordi Vaquer

Mitjans públics i cultura política Salvador Cardús

La refundación de la izquierda política en Marruecos Pau Solanilla

ENTREVISTA

Ernest Maragall, conseller d’Educació Jordi Sánchez

CARA A CARA

El futur del model autonòmic espanyol Ferran Requejo i Eliseo Aja

IDEES

Política i valors Joan Manuel del Pozo

La igualtat sense complexos: oportunitats i mobilitat social Carles Rivera

Dar para recibir: ¿qué estamos dispuestos a ofrecer a la nueva generación 

Einstein a cambio de su favor? Jeroen Boschma

La contribució de les infraestructures a la connexió global de l’àrea metro-

politana de Barcelona Germà Bel

És Catalunya suficientment innovadora? Ramon Aymerich

EL TEMA

Consolidació del projecte socialista a Espanya, canvi de model a Catalunya 

Albert Aixalà

Señales de ansiedad electoral Carles Castro

Un nou model electoral pren forma a Catalunya Oriol Bartomeus

E-leccions gener@ls 2008: l’ús de les noves tecnologies en la campanya 

electoral Sara Contreras

I després de la crispació, què? Oli en un llum Meritxell Batet

COMUNICACIÓ

La política del relato Antoni Gutiérrez-Rubí

CULTURA

Cent anys de cultura (i de societat, i de política) Cristina González

LLIBRES

Novetats editorials 

Número 15_ 9-M. La consolidació del projecte socialista. Primavera 2008

  frc Revista de Debat Polític

El desembre de 2007, la Fundació va publicar el número 14 de frc 

Revista de Debat Polític, iniciant una nova etapa amb canvis en el 

disseny, el contingut i la periodicitat. En aquesta nova etapa, el director 

de la revista és Joan Rodríguez, el consell de direcció el conformen 

Albert Aixalà, Meritxell Batet, Víctor Francos, Rocío Martínez-Sampere, 

Carles Rivera i Joan Rodríguez. L’editor de la revista és Rafael Pascuet, 

i la coordinació editorial va a càrrec de Cristina González. 

El 2008 van aparèixer els números 15, 16 i 17:
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SUMARI

EDITORIAL

Trenta anys després, un congrés per a l’exigència

OPINIÓ

El finançament autonòmic: diagnòstic i principis per superar l’statu quo 

Francesc Amat

Un repàs a la immigració i al benestar Esperança Esteve

Una cruïlla decisiva Àngel Pes

Las primarias demócratas de 2008: cambios efectivos y simbólicos Alana 

Moceri i Andrew Davis

ENTREVISTA

EDUARDO MADINA, diputat al Congrés per Biscaia (PSE) Joan Rodríguez

CARA A CARA

Reflexions sobre els resultats electorals del 9-M Fernando Vallespín i 

Gabriel Colomé

IDEES

Notes sobre la història del PSC a propòsit del 30è aniversari Joan Fuster 

Sobrepere

El PSC té projecte catalanista? Un breu recorregut per la seva proposta 

federal a través dels deu congressos del partit Joan Rodríguez

La colaboración Estado-Comunidades Autónomas: ¿puede ser la Confe-

rencia de Presidentes un revulsivo para evitar los problemas del pasado? 

Fernando Domínguez

El malestar en los medios de comunicación públicos en Cataluña 

Assumpta Roura

Conocimiento y usuarios en la cultura digital Juan Freire

EL TEMA

POLÍTICA ENERGÈTICA I CANVI CLIMÀTIC

Presentació Josep M.Vegara

Reptes estratègics que planteja el canvi climàtic en les polítiques energèti-

ques Ignasi Nieto

La política de canvi climàtic a Espanya Montserrat Colldeforns

Reflexions sobre el canvi climàtic Jaume Terradas

COMUNICACIÓ

Present i futur de l’acció política a la xarxa Raquel Querol

CULTURA

Festivales musicales en Barcelona Borja Malet

LLIBRES

Novetats editorials

Número 16_ Política energètica i canvi climàtic. Estiu 2008
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SUMARI

EDITORIAL

Les oportunitats d’una crisi històrica

OPINIÓ

Podem aprendre quelcom de l’actual crisi econòmica? Rocío Martínez 

Sampere

A Catalunya, 98.700 joves ni estudien ni treballen Neus Munté

Les polítiques de l’espai públic Itzíar González

La Unió pel Mediterrani de Sarkozy Oliver Klein

Relats nacionals i pensament crític o la possibilitat d’una existència comu-

na Alfons Jiménez

 IDEES

La crisi econòmica, una oportunitat per al creixement sostenible Àngel 

Pes

Canvi de cicle econòmic i mercat laboral Javier Asensio

Crisi de la parella? Canvis recents en la nupcialitat Clara Cortina

CDC: de la “casa gran” al sobiranisme Joan Marcet

Josep Tarradellas, el compromís amb la política i la fidelitat a un país Pelai 

Pagès

EL TEMA POLÍTICA I RELIGIÓ.

La laïcitat i el retorn de les religions a l’esfera pública Albert Aixalà

El miratge ateu John Gray

Els socialistes i les religions a l’era global Antoni Comín

La societat postsecular Jordi López Camps

Política i religió. El cas dels musulmans a Catalunya Mohammed Chaib

COMUNICACIÓ

Lecciones de la campaña de Obama Antoni Gutiérrez-Rubí

CULTURA

El declive del cine de autor Enrique Barberá

LLIBRES

Novetats editorials 

Número 17_ Política i religió. Tardor 2008
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ÍNDEX

Presentació

I. El futur de la Unió Europea

- Ciudadanía, Derechos Humanos y valores de la Unión Europea, 

 Meritxell Batet

- Democràcia, ciutadania i participació, Teresa Carreras

- L’Europa puissance versus l’Europa espace, Mireya Fuente

- Cultura, identitats i diversitat: elements per a una acció d’esquerres a 

Europa, Raimon Obiols i Martí Grau

II. Europa en l’escena internacional

- El dret a la seguretat i la garantia dels drets i llibertats fonamentals, 

Albert Aixalà

- Europa com a actor global, Maria Badia

- Reflexions al voltant del paper d’Europa al món, Anna Terrón

- El futuro de los Derechos Humanos en la Unión Europea, Elena 

 Valenciano

III. L’Europa Social

- L’Europa del coneixement i la competitivitat, Maria Badia

- La cohesión territorial en la Europa ampliada, Ester Fernández

- Un mercat europeu de treball de qualitat, garantia de cohesió social, Eva 

Granados

- Catalunya dins la nova Europa Social, Esther Niubó

- Eficiència energètica, Teresa Riera

- Cohesionar sense uniformitzar: Cap a una Europa territorialment integra-

da, Anjo Valentí 

- Annex. Contribució del socialisme català al Manifest del Partit Socialista 

Europeu pels propers comicis europeus de 2009

V.O. 01_ La Unió Europea el 2009: nova etapa, nou Tractat, noves propostes

  Versió Original

Nova publicació dedicada a difondre el contingut dels debats i con-

ferències que, de manera regular, organitza la Fundació en qualsevol 

dels seus àmbits temàtics. Puntualment, V.O. serà també un espai de-

dicat a donar a conèixer les conclusions dels diversos grups de treball 

que es reuneixen a la nostra Fundació. 

Aquest primer V.O. és el resultat de la compi-

lació de contribucions que el grup de treball 

d’Europa de la Fundació va fer del Manifest del 

PSE per als comicis de 2009.
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ÍNDEX

Presentación

- Albert Aixalà y Alexander Kallweit

Introducción

- ¿Es viable una Unión Mediterránea al margen del proceso de Barcelona? 

Maria Badia

I. La propuesta de Unión Euromediterránea

- Por una política europea común en el Mediterráneo Meritxell Batet

- Las bases de la propuesta francesa de Unión Mediterránea Jacques 

 Huntzinger

- Límites del proyecto de Unión Mediterránea: hacia una nueva fase del 

Proceso de Barcelona Senén Florensa

- Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo Fidel Sendagorta

II. Los retos de la política euromediterránea

- El desarrollo regional mediterráneo Fátima Aburto

- Un comentario sobre la Unión por el Mediterráneo Raimon Obiols

- La Unión por el Mediterráneo, una fórmula a la búsqueda de contenido. 

Algunas reflexiones introductorias sobre un gesto político-diplomático 

Alain Chenal

III. Otras contribuciones

- La política euromediterránea: ¿ha llegado la hora? Toni Comín

- Sarkozy y el Mediterráneo: una visión desenfocada Martí Grau

- Unión Mediterránea y Unión Euro-mediterránea Jean-Robert Henry

- Democracia y Derechos Humanos en el Mediterráneo: ¿Qué Unión Me-

diterránea? Helena Olivan

- Las ciudades ¿actor clave en el futuro del Mediterráneo? Paqui Santonja

- Los olvidos de la Unión Mediterránea Eduard Soler

- Conclusiones Pau Solanilla

V.O. 02_ ¿Del proceso de Barcelona a la Unión Euromediterránea? 

En aquest Versió Original es presenten les 

ponències i debats del seminari “¿Del proceso 

de Barcelona a la Unión Mediterránea?”, or-

ganitzat per la Fundació Rafael Campalans i la 

Delegació per Espanya de la Fundació Friedrich 

Ebert, els dies 30 de novembre i 1 de desembre 

de 2007, a Barcelona. 
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ÍNDEX

1. Pròleg, Miquel Iceta

2. Presentació, Marialluïsa Ferré

3. Anàlisi de les estratègies de les institucions econòmiques internacionals 

en el marc de les relacions Nord-Sud, Joan Tugores

4. Fiscalitat internacional i creixement econòmic dels països en vies de 

desenvolupament, Josep Lladós

5. La globalització econòmica i l’equilibri Nord-Sud: una visió des de 

l’esquerra, Marcel Prunera

6. Globalització, desenvolupament i polítiques de cooperació, Germà Bel

7. L’arquitectura financera internacional, el deute extern i el dret al desen-

volupament, Rafael Grasa

8. Tendències polítiques de la globalització, Isidre Molas

V.O. 03_ Globalització, economia i desenvolupament

Número que recull les ponències del seminari 

“Economia, Globalització i Desenvolupament”, 

organitzat pel PSC amb la col·laboració de la 

Fundació Rafael Campalans, amb l’objectiu 

d’aprofundir en el coneixement de la relació entre 

economia i desenvolupament a la societat globa-

litzada de finals del segle xx i principis del xxi.

Presentació de la publicació 
“Globalització, economia i desenvolupament” 
18 de juny, seu del PSC, Barcelona

Presentat per Albert Aixalà, director de la Fundació, Isidre Molas, pre-

sident de la Fundació, i  Marialluïsa Ferré, secretària de Solidaritat i 

Cooperació del PSC, el Versió Original 03 recull les ponències del seminari 

“Economia, Globalització i Desenvolupament”, organitzat pel PSC amb la 

col·laboració de la Fundació Rafael Campalans, amb l’objectiu d’aprofundir 

en el coneixement de la relació entre economia i desenvolupament en la 

societat globalitzada de finals del segle XX i principis del segle XXI.

A l’acte, que es va fer a la seu central del PSC, van intervenir:

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans

Marialluïsa Ferré, secretària de Solidaritat i Cooperació del PSC
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ÍNDEX

• Notes sobre els autors

• Introducció 

Transformació de la indústria: Aspectes sectorials

• La Indústria a Catalunya: motor de creixement econòmic Joan Batalla 

• Clústers: eines per a la competitivitat en el territori Xavier Amores i 

Raül Blanco

• El preu del petroli i el seu possible impacte sobre l’economia catalana

 Joan Batalla

• La indústria agroalimentària a Catalunya Xavier Castella

La innovació: Un repte pendent

• La importància del Pacte nacional per a la Recerca i la Innovació

 Raül Blanco

• La importància creixent de la innovació en el sector serveis

 Xavier Amores

• Els Parcs Científics Tecnològics com a instruments de suport a les ciutats 

del coneixement Raquel Egea

Capital humà: La importància de les persones

• Capital humà i competitivitat Marcel Prunera

• Una aproximació al treball en l’era de la societat de serveis Jaume 

 Collboni i Eloi Moya

• Formació al llarg de tota la vida: la formació de professionals Joan Josep 

Berbel i Joan Miquel Piqué

• La igualtat d’oportunitats com a factor clau d’una nova cultura del treball 

Sara Berbel

Infraestructures: Elements pràctics

• Idees bàsiques per millorar l’execució de les infraestructures Joan Oriol 

Prats

• Polígons Industrials, espais per a la competitivitat? Eva Granados 

 i Maria Buhigas

Les relacions entre administració i empresa: Nous temps i noves 

formes de relació

• Les pressions competitives a l’Estat del benestar Xavier Pont

• Empresa, societat i Administracions Públiques Andreu Gomà

• La innovació empresarial: tòpic o realitat? Roc Torrell

• Desenvolupament econòmic local Alain Jordà

• L’emergència de l’Estat Relacional: una nova relació entre els afers pú-

blics i privats Xavier Pont

Informes frc 02_ Reptes de la competitivitat catalana: Reflexions al voltant 
 de la transformació del model productiu català

Aquesta publicació recull una sèrie d’articles 

al voltant de les transformacions que s’estan 

produint en el si del nostre model econòmic 

i industrial, i pretén incidir en el debat polític 

sobre el futur de la nostra competitivitat, afron-

tant qüestions que són de vital importància per 

continuar sent un país pròsper i socialment 

avançat.

La compilació d’articles és fruit dels treballs del 

grup de política industrial de la Fundació Rafael 

Campalans, que està format per 26 professio-

nals de diferents àmbits que periòdicament es 

reuneixen per debatre qüestions vinculades a la 

política industrial.

  Informes frc
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Acte de presentació de la publicació

L’Informe frc 2 es va presentar el 22 de juliol a l’Escola Industrial, i van 

intervenir:

Xavier Pont, coordinador del grup de política industrial de la Fundació 

Rafael Campalans

Jordi Valls, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona i exconseller de 

Treball i Indústria

Andreu Morillas i Antolín, secretari de Promoció Econòmica del Departa-

ment d’Economia i Finances de la Generalitat

En la seva intervenció, Jordi Valls va defensar la solidesa del teixit industrial 

català, tot i el procés de fragmentació que viu en els nostres dies. Valls 

va apuntar que es necessiten instruments reals, i no només teories, per 

afrontar la situació de crisi econòmica actual, unes eines que passen per 

superar la idea de Catalunya-Europa i pensar que el nostre mercat és i ha 

de ser el món, i utilitzar la marca ‘Barcelona’ per a donar-nos visibilitat. 

Andreu Morillas va remarcar que Catalunya disposa d’empreses mitjanes 

molt dinàmiques, amb gran capacitat de creixement, així com unes infra-

estructures d’acollida que faciliten l’atracció de talent, imprescindible dins 

una estratègia de competitivitat.

Pots consultar les Memòries anteriors a la pàgina 
        www.fcampalans.cat

MEMÒRIES D’ACTIVITAT FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS
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  Idees frc

- “Els valors i el llenguatge de l’esquerra”, d’Albert  

Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans, on 

planteja la necessitat de construir un nou relat des de 

l’esquerra, que parli dels valors, pensant en el llarg termini  

i formulant iniciatives estratègiques en tots els àmbits.

- “Crisi i oportunitat”, de l’economista Àngel Pes, en què 

es plantegen els principals reptes que afronta l’economia 

espanyola dins d’un context de crisi mundial, oferint possi-

bles mesures que des del govern es podrien dur a terme, 

centrant-se sobretot en el sector de la construcció.

Durant l’any 2008 s’han publicat tres números de les 

nostres Idees frc:

- “Socialisme liberal”, de José Zaragoza, secretari 

d’Organització i Finances del PSC, en què proposa recu-

perar la tradició del socialisme liberal, juntament amb els 

valors que identifiquen el PSC: llibertat, igualtat i justícia.

Durant el 2008 s’ha continuat amb la publicació i difusió del TRIA, 

un dels nostres butlletins electrònics, que difon material d’informació 

política d’interès per als nostres lectors.

  Butlletí Tria

Tria de gener

- Super Tuesday per als candidats demòcrates 

- Aliança de Civilitzacions

- Sistema financer mundial

- Desigualtat

- La imatge Hillary Clinton i Barack Obama

- Llibre: Madera de Zapatero, de Suso de Toro

- Xarxa: http://generales2008.info

Tria de febrer

- Primàries demòcrates als Estats Units

- Titulats universitaris i mercat de treball

- Cuba després de Fidel Castro

- La identitat britànica i les reformes institucionals

- La imatge: debat electoral José Luis Rodríguez Zapatero-

Mariano Rajoy

- Llibre. Una idea de Catalunya, de la Convenció pel Futur

- Xarxa: http://www.portalelectoral.es

Tria de març

- La victòria de Zapatero a la premsa internacional

- La política exterior espanyola

- La política en una societat postheroica

- Canvi climàtic

- La imatge: José Luis Rodríguez Zapatero i Carme Chacón 

al míting del Palau Sant Jordi

- Llibre: Relato electoral de Espanya (1977-2007), de 

Carles Castro

- Xarxa: www.eea.europa.eu/

Tria d’abril

- 9-M. Eleccions després de la crispació

- Victòria de Berlusconi a Itàlia

- Primàries demòcrates als Estats Units

- Canvi climàtic

- La imatge. Les ministres de Zapatero

- Llibre: Una agenda imperfecta: Maragall i el projecte de 

canvi, de J.M. Vallès

- Xarxa.: www.fao.org
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Tria de maig

- Aniversari del Maig del ‘68

- Situació de crisi bancària mundial

- Israel, 60 anys després

- El top 10 de la intel·lectualitat

- La imatge: maternitat de Carme Chacón, ministra de 

Defensa

- Llibre: Políticas, d’Antoni Gutiérrez-Rubí

- Xarxa: www.30aniversaripsc.cat/

Tria de juny

- Obama, candidat demòcrata a la Casa Blanca

- Escalada dels preus dels aliments

- El “no” d’Irlanda

- La directiva europea de les 65 hores

- La imatge: El castell de Montjuïc

- Llibre: La estrategia de la crispación: derrota pero no 

fracaso

- Xarxa: www.upec.cat

Tria de juliol

- Cohesió territorial i balances fiscals

- Regulació de la immigració

- La Unió pel Mediterrani

- El lideratge de Nelson Mandela

- La imatge: Isidre Molas, nou president del PSC

- Llibre: Cómo compiten los países, de Rochard H.K.Vietor

- Xarxa: www.demconvention.com/

Tria de setembre

- Conflicte Rússia-Georgia

- Campanya electoral nord-americana

- La situació econòmica espanyola

- Universitat i món laboral laboral

- La imatge: Wall Street

- Llibre: Cómo ganar unas elecciones

- Xarxa: www.realclearpolitics.com/

Tria d’octubre

- Recta final de la campanya presidencial nord-americana

- Crisi econòmica i financera mundial

- Catalanismo

- David Miliband i el Labour Party

- La imatge: Debats Obama-McCain

- Llibre: Tres presidentes. La segunda oportunidad para la 

gran superpotencia americana de Zbigniew Brzezinski

- Xarxa: www.ipdi.org/

Tria de novembre

- Barcelona, capital euromediterrània

- Espanya, a la cua de les universitats europees

- G-20

- Victòria d’Obama

- La imatge: Els dos anys del Govern de José Montilla

- Llibre: Oda inacabada. Memòries de Pasqual Maragall

- Xarxa: www.efutur.eu/europa/

Tria de desembre

- Obama i el seu futur com a president

- Informe sobre la joventut a Espanya 2008

- La crisi econòmica i els països emergents

- 30 anys de Constitucuó

- La imatge: Llançament de sabates a George Bush

- Llibre: Storytelling. La máquina de fabricar ideas y forma-

tear las mentes, de l’escriptor Cristian Salmon

- Xarxa: www.fcampalans.cat/arxiu_noticies.asp
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www.fcampalans.cat 

Durant el 2008, una de les tasques principals a fer amb la nostra pàgina 

web ha estat la de millorar l’apartat de l’Arxiu Històric, per poder donar 

visibilitat a tot el material que tenim: publicacions, cartells, imatges de 

les exposicions. Hem volgut millorar-ne el disseny i ampliar el contingut 

d’aquest apartat.

 

Amb la voluntat de fer extensiu el treball de la Fundació a més lectors, 

durant el 2007 es va fer una traducció al castellà dels continguts de la 

nostra pàgina web. Durant el 2008 es va activar l’eina que permet veure 

la nostra web en castellà, de manera que la informació sigui la mateixa en 

ambdues llengües.

 Replantejament de l’apartat Arxiu Històric

 Sessions a la pàgina www.fcampalans.cat

 Pàgina web en castellà

Visites a www.fcampalans.org

Gràfic de sessions

1/2008

2/2008

3/2008

4/2008

5/2008

6/2008

7/2008

8/2008

9/2008

10/2008

11/2008

12/2008

9.368 sessions

15.000

7.949

9.858

12.749

12.749

9.632

9.820

6.315

6.557

8.766

9.937

10.250
Total: 113.950

Descàrregues a www.fcampalans.org

1_  Paper 146

2_  Article Eleccions 2008 (O. Bartomeus)

3_  Article Revista FRC 15 (Gutiérrez-Rubí)

4_  Article Eleccions 2008 (Carles Castro)

5_  Article “Wanted: An EU Migration Policy”

Visites  

73

61

59

56

56

%

0,64

0,54

0,52

0,49

0,49

Informe: Gràfic de sessions

 Fundació Campalans

Periode de dates: 

01/01/2008 - 31/12/2008

Informe: Descàrregues

 Fundació Campalans

Periode de dates: 

01/01/2008 - 31/12/2008
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Aparicions als mitjans de comunicació

Llibre Catalanisme federalista, de Miquel Iceta

- La Vanguardia (03/01/2008): “La moda del libro político”

- El Punt (09/02/2008): “Iceta diu que només el PSC pot 

evitar l’escó gironí del PP”

- Diari de Girona (09/02/2008): “Iceta veu Girona ‘estratè-

gica’ per mantenir distancies amb el PP”

Apunts d’Immigració

- La Vanguardia (25/01/2008): “Coraje o topicazo”, de 

Francesc-Marc Álvaro

Ponència Congrés PSC

- El Periódico (29/03/2009): “El PSC accelera la renovació 

davant el repte de vèncer CiU”

- El País (29/03/2008): “Ponencia federalista”

- Avui (29/03/2008): “El PSC es proposa prendre a CiU 

l’hegemonia del catalanisme”

- El Punt (29/03/2008): “El PSC vol erigir el catalanisme 

federal i social en l’eix vertebrador del país”

Premis Primer de Maig

- TV3 (29/04/2008): “Montilla aposta per un canvi de 

 model productiu per combatre l’alentiment econòmic”

- La Vanguardia (29/04/2008): “Montilla pide a los 

sindicatos que sean ‘el motor’ de la reforma del modelo 

productivo”

- Diari de Tarragona (29/04/2008): “Montilla aposta per un 

canvi de model productiu per fer front a la desacceleració 

econòmica”

- La Malla (29/04/2008): “Montilla advoca per un canvi 

de model productiu per fer front a la desacceleració 

econòmica”

- El debat.cat (29/04/2008): “Montilla advoca per un 

canvi e model productiu per fer front a la desacceleració 

econòmica”

- La Vanguardia –LA CONTRA- (01/05/2008): Entrevista a 

Eduardo Madina, un dels premiats dels Premis Primer de 

Maig 2008

Seminari “L’esquerra a Europa: un pas enrere o un pas 

endavant?”

- Avui (08/06/2008): Entrevista a Jan Royall, una de les 

ponents convidades al seminari

- Avui (18/06/2008): Entrevista a Niels Annen, un dels 

ponents convidats al seminari

- La Vanguardia (15/06/2008): Entrevista a Jesús Caldera, 

encarregat de la cloenda del seminari

La Vanguardia, 1 de maig de 2008

Avui, 29 d’octubre de 2008
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El president de la Fundació, Isidre Molas, 

nou president del PSC

- La Vanguardia (21/07/2008): Entrevista

- El Periódico (31/07/2008): Entrevista

Llibre Ciudadanas y políticas, de M. Dolors Renau

- Avui (29/10/2008): Entrevista a l’autora

Informes frc 1: 

La corresponsabilidad individual en la financiación 

pública de la atención sanitaria

- La Vanguardia (24/10/2008): “Sólo seis países europeos 

carecen de copago en la atención médica”

El Periódico, 31 de juliol de 2008

La Fundació comptava el 2008 amb 257 amics

    340 persones reben regularment les nostres publicacions

             1.525 persones reben de manera periòdica les nostres convocatòries

         La Fundació compta amb 392 col·laboradors habituals i puntuals

            1.108 persones van assistir, durant el 2008, als nostres actes públics 

 La Fundació en xifres
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___memòria econòmica

Despeses

Ingressos

Amb la col·laboració de:

Funcionament ordinari 120.777,03 €

Activitats 429.273,92 €

Arxiu 92.304,83 €

Publicacions arxiu 73.587,53 €

Premis Primer de Maig 8.913,55 €

Formació 82.410,63 €

Actes públics i grups de treball 44.685,54 €

Publicacions 122.762,18 €

Subscripcions, quotes altres entitats i llibres 4.609,66 €

Personal 280.750,97 €

Tributs i despeses financeres 1.060,26 €

Dotació Amortitzacions 27.957,55 €

TOTAL DESPESES 859.819,73 € 
 

Subvencions oficials 755.614,80 €

Diputació de Barcelona 63.000,00 € 

Departament de Justicia - Generalitat de Catalunya 180.000,00 €

Memorial Democràtic - Departament d’Interior - Gencat 11.100,00 €

Ministeri de Cultura 470.000,00 €

Arxius - Departament de Cultura - Gencat 3.999,80 €

Formació - Ministeri d’Educació 27.515,00 €

Conveni Caixa Catalunya 50.000,00 €

Donatius 29.059,00 €

Venda publicacions 4.855,45 €

Ingressos per activitats 3.201,72 €

Ingressos per matrícules al Màster “Lideratge
per a la Gestió Política Social (2008-2009) 58.100,00 €

Interessos bancaris 6.374,37 €

TOTAL INGRESSOS 907.205,34 €
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NÚM. DE 
COMPTES

DEURE
EXERCICI 

2008
EXERCICI 

2007
NÚM. DE 
COMPTES

HAVER
EXERCICI 

2008
EXERCICI 

2007

A) Despeses 859.819,73 852.763,23 B) Ingressos 907.205,34 869.756,33

1. Ajuts concedits i 
altres despeses 0,00 0,00

1. Ingressos de la funda-
ció per les activitats 900.830,97 865.194,54

650,651,652 a) Ajuts concedits

0,00 0,00

720,721 a) Ingressos per vendes i 
prestacions de serveis   i 
altres ingressos periòdics 66.157,17 26.355,64

653,654 b) Despeses per 
col·laboracions i per 
l’exercici del càrrec 
de patró 0,00 0,00

722,723 b) Ingressos de promo-
cions, patrocinadors i 
col·laboracions

0,00 0,00

(728) c) Reintegrament 
d’ajuts 
i assignacions 0,00 0,00

724 c) Subvencions oficials a 
les activitats

755.614,80 752.540,10

60,61*,71* 2. Consums 
d’explotació

0,00 0,00

725,726 d) Subvencions, dona-
cions i llegats imputats al 
resultat de l’exercici 0,00 0,00

3. Despeses de 
personal 280.750,97 304.145,18

727 e) Donacions i altres 
ingressos per a activitats 79.059,00  86.298,80

640,641 a) Sous, salaris i 
assimilats

219.158,75 233.888,25

(658) f) Reintegraments de 
subvencions, donacions i 
llegats rebuts 0,00 0,00 

642,643,649 b) Càrregues socials 61.592,22 70.256,93 73,75,790 2. Altres ingressos 0,00 0,00

68 4. Dotacions per 
a amortitzacions 
d’immobilitzat 27.957,55 13.334,18

62,631,634,
(636),(639),

659,690

5. Altres despeses

551.085,96 537.351,65

655,693,694
695,(793),
(794),(795)

6. Variació de les 
provisions de les 
activitats 0,00 0,00

I. RESULTATS POSI-
TIUS D’EXPLOTACIÓ
(B1+B2-A1-A2-A3-
A4-A5-A6) 41.036,49 10.363,53

I. RESULTATS NEGATIUS 
D’EXPLOTACIÓ 
(A1+A2+ A3+A4+A5
+A6-B1-B2)    0,00 0,00

7. Despeses 
financeres i despe-
ses assimilades 25.25 0,35

3. Ingressos financers

6.374,37 4.561,79

662,663,664
665,669

a) Despeses finan-
ceres

25,25 0,35

760,761,
762,763,
765,769

a) Rendiments financers

6.374,37 4.561,79

666,667 b) Pèrdues 
d’inversions 
financeres 0,00 0,00

766 b) Beneficis en inversions 
financeres

0,00 0,00

6963, 6965, 
6966, 

697, 698, 
699, 

(7963), 
(7965) 

(7966), (797), 
(798),(799)

8. Variació de 
les provisions 
d’inversions finan-
ceres

0,00 0,00

768 4. Diferències positives 
de canvi

0,00 0,00

668 9. Diferències 
negatives de canvi 0,00 0,00

___memòria econòmica

Compte de resultats abreujat. Exercici 2008   
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NÚM. DE 
COMPTES

DEURE
EXERCICI 

2008
EXERCICI 

2007
NÚM. DE 
COMPTES

HAVER
EXERCICI 

2008
EXERCICI 

2007

II. RESULTATS FINAN-
CERS POSITIUS
(B3+B4-A7-A8-A9) 6.349,12 4.561,44

II. RESULTATS 
FINANCERS NEGATIUS
(A7+A8+A9-B3-B4) 0,00 0,00

III. RESULTATS POSI-
TIUS DE LES ACTIVI-
TATS ORDINÀRIES
(AI+AII-BI-BII)   47.385,61 14.924,97

III. RESULTATS NEGATIUS 
DE LES ACTIVITATS 
ORDINÀRIES 
(BI+BII-AI-AII) 0,00 0,00

691,692, 
6960, 6961, 
(791),(792), 

(7960), 
(7961)

10. Variació 
de les provisions de 
l’immobilitzat imma-
terial i material i de 
les participacions a 
llarg termini de 
societats mercantils 
del grup i associades 0,00 0,00

770,771,
772,773

5. Beneficis en alienació 
d’immobilitzat immaterial, 
material i de les partici-
pacions a llarg termini de 
societats mercantils del 
grup i associades

0,00 0,00

670,671,672
673

11. Pèrdues 
procedents de 
l’immobilitzat imma-
terial i material i de 
les participacions a 
llarg termini de so-
cietats mercantils del 
grup i associades 0,00 0,00

778 6. Ingressos 
extraordinaris

0,00 0,00

678 12. Despeses 
extraordinàries 0,00 -2.068,13

779 7. Ingressos i beneficis 
d’altres exercicis 0,00 0,00

679 13. Despeses i 
pèrdues d’altres 
exercicis 0,00 0,00

IV. RESULTATS 
EXTRAORDINARIS 
POSITIUS
(B5+B6+B7-A10-
A11-A12-A13) 0,00 2.068,13

IV. RESULTATS EXTRAOR-
DINARIS NEGATIUS
(A10+A11+A12+A13-
B5-B6-B7) 0,00 0,00

V. RESULTATS 
POSITIUS ABANS 
D’IMPOSTOS
(AIII+AIV-BIII-BIV) 47.385,61 16.993,10

V. RESULTATS NEGATIUS 
ABANS D’IMPOSTOS
(BIII+BIV-AIII-AIV) 0,00 0,00

630**,633,
(638)

14. Impost sobre 
societats 0,00 0,00

15. Altres impostos 0,00 0,00

VI. EXCEDENT 
POSITIU DE 
L’EXERCICI (ESTALVI)
(AV-A14-A15) 47.385,61 16.993,10

VI. EXCEDENT NEGATIU 
DE L’EXERCICI (DESES-
TALVI)
(BV+A14+A15) 0,00 0,00

*   Amb signe positiu o negatiu segons el saldo

** Aquest compte pot tenir saldo creditor i, per tant, la partida A14 pot tenir signe negatiu.
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