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Us presentem la memòria d’activitats de la Fundació Rafael Campalans de l’any 2007,
que a nivell intern serà recordat com l’any en què vam deixar Via Laietana i vam traslladar-nos al carrer Trafalgar. El setembre vam estrenar nova seu, i amb aquest canvi vam
començar a tancar un any ple d’activitats i publicacions.
L’Arxiu Històric de la Fundació va ser protagonista principal d’un dels grans esdeveniments del 2007. El 18 de juny vam inaugurar l’exposició “Els Socialistes de Catalunya
i les eleccions del 15 de juny de 1977”, un projecte que buscava commemorar el 30è
aniversari de la celebració de les primeres eleccions democràtiques i que, amb material pertanyent en la seva majoria a l’Arxiu de la Fundació, recollia els moments claus
d’aquell any. Amb aquesta mostra, oberta al públic durant més d’un mes, va continuar
la nostra tasca de fer públics alguns dels documents de la fotògrafa Colita referents al
PSC, adquirits l’any 2006 per la Fundació. De fet, el 2007 vam començar-lo inaugurant
l’exposició “Fotografiar el socialisme”, amb imatges de Colita i en què es rememoraven
els moments més importants del PSC en els seus anys d’història.
Els cinc àmbits temàtics al voltant dels quals giren les principals activitats de la Fundació van continuar sent, però, el motor principal de les activitats organitzades des de
la Fundació, així com les diferents col·leccions que publiquem. Durant el 2007 es va
seguir treballant entorn al programa Federalisme, publicant el llibre de Miquel Iceta,
Catalanisme federalista, dins la nostra col·lecció frc Llibres. A més, vam voler rellançar
també l’àmbit d’Europa i Mediterrània, tot organitzant una jornada sobre l’Europa Social
i un seminari sobre el projecte d’Unió Mediterrània, actes que van reunir responsables
polítics i personalitats acadèmiques molt diverses.
En l’àmbit de la Immigració, vam iniciar el butlletí electrònic bimensual “Apunts
d’Immigració”; i en el programa de Socialdemocràcia vam fer una tasca de difusió del
pensament socialdemòcrata, a través dels butlletins electrònics sobre l’actualitat dels
partits d’esquerra europeus. Una novetat a destacar dins l’àmbit electrònic és que vam
activar el Tria, un butlletí mensual d’informació política d’interès i que ha tingut molt bona
rebuda entre els nostres subscriptors.
D’altra banda, el 2007 la Fundació va apostar fort per la formació, posant en marxa,
juntament amb l’Escola de Formació Xavier Soto, la diplomatura de postgrau “Lideratge
per a la Gestió Política i Social”, reconeguda per la UAB.
Pel que fa a les publicacions, la novetat va ser l’aparició de frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC, amb un nou format i amb nous continguts. La inauguració de Trafalgar,12, a principis
de desembre, va servir també per presentar el primer número de la nova etapa de la
revista, en presència del president de la Generalitat, José Montilla.
Esperem que aquesta Memòria 2007 serveixi per donar a conèixer la intensa activitat
que la Fundació duu a terme en cadascun dels àmbits en què treballa.

Isidre Molas i Batllori 				

Albert Aixalà i Blanch

President				

Director
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___arxiu històric de la Fundació__activitats
Exposició_Fotografiar el socialisme (11 de gener, Seu de la Fundació Rafael Campalans)
Amb l’objectiu d’ampliar el seu fons, l’any 2006 la Fundació va adquirir els documents del fons personal de la fotògrafa Colita que fan referència al PSC. En el
30è aniversari del naixement del PSC, i gràcies a aquesta adquisició, la Fundació
va dissenyar una exposició que va ser presentada a la seva seu el dia 11 de gener. Aquesta exposició, que mostra 40 documents del nou fons, rememora els
moments més importants del PSC de les darreres tres dècades. A la inauguració
de “Fotografiar el socialisme” hi van intervenir Raimon Obiols, primer secretari
del PSC en el període 1983-1996, i del senador Isidre Molas, president de la
Fundació.
Per tal de garantir la màxima difusió possible, l’exposició va ser pensada en un
format que permetés la seva itinerància. Així, l’exposició va poder estar present
als locals de les agrupacions i altres institucions del PSC que ho van solicitar.
L’exposició es va instal·lar a:
• Centre Cívic l’Escorxador, de Vilafranca del Penedès (25 de gener)
• Agrupació de Sabadell (del 5 al 19 de febrer)
• Escola d’Hivern del PSC, a Tarragona (24 i 25 de febrer)
• Federació del Baix Llobregat, a Cornellà de Llobregat (del 27 de febrer
al 13 de març)
• Agrupació de Granollers (del 15 al 29 de març)
• Fundació Josep Comaposada, a Barcelona (del 2 al 20 d’abril)
• Agrupació de Sants-Montjuïc (del 23 d’abril al 4 de maig)

Presentació_Material 30è aniversari del Míting de la Llibertat a Vilafranca del Penedès
(25 de gener, Centre Cívic de l’Escorxador de Vilafranca del Penedès)
El 2006 la Fundació va presentar a la seu central del PSC l’edició facsímil del llibre
El Míting de la Llibertat, editat el 1976. Testimoni del primer acte públic autoritzat
dels socialistes catalans després de la dictadura, aquest facsímil es va publicar de
manera conjunta amb una còpia en DVD de la gravació feta durant el míting.
A principis de 2007, se’n va fer la presentació a Vilafranca del Penedès, i hi van
intervenir Manel Esteve, alcalde de Vilafranca; Albert Aixalà, director de la Fundació; Daniel Font, presentador del Míting de la Llibertat el juny de 1976; Anna
Gual, ex regidora de Vilafranca del Penedès i assistent a l’acte de 1976; i Joan
Aguado, ex alcalde de Vilafranca i assistent a l’acte de 1976.

Presentació_Facsímil de la revista Endavant (30 de març de 2007, Biblioteca de Catalunya)
A l’acte de presentació del facsímil de l’Endavant, que reuneix la totalitat dels
números editats a França pel Moviment Socialista de Catalunya entre 1945
i 1968, van intervenir Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca Nacional de
Catalunya; Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans; i Raimon
Obiols, diputat socialista al Parlament Europeu.
Per assegurar la continuïtat d’aquesta publicació, així com per assegurar-ne la seva difusió i accessibilitat, la Fundació va fer una donació gratuïta a més de 300 institucions i estudiosos de Catalunya, de la resta d’Espanya i de diversos països europeus i americans.
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___arxiu històric de la Fundació__activitats
Exposició_Els Socialistes de Catalunya i les eleccions del 15 de juny de 1977
Atesa la convocatòria realitzada pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya dins del Programa per al Memorial Democràtic, la Fundació va voler presentar un projecte per a ser
subvencionat que buscava commemorar el 30è aniversari de la celebració de les primeres eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977. Un cop atorgada la subvenció, vam tirar endavant una exposició que posava en valor
el significat d’aquella victòria dels socialistes catalans sota les sigles de “Socialistes de Catalunya”.
L’exposició, comissariada per Joan Fuster Sobrepere, recollia, amb material pertanyent en la seva major part a
l’Arxiu Històric de la Fundació, els moments més destacats d’aquelles primeres eleccions en un espai de 250m2.
La mostra es va instal·lar al Centre Cultural Sagrada Família, i es va inaugurar el 18 de juny. L’exposició es va estructurar en quatre gran àmbits temàtics que, a la seva vegada, es dividien en subapartats:
1. El Pacte d’Abril i la unitat dels socialistes catalans
Estava format per vuit plafons, en què es presentaven els acords del mes d’abril de
1977 entre el PSC (Congrés) i la Federació Catalana del PSOE per anar conjuntament a les eleccions i crear les bases del procés d’unitat que culminaria el juliol de
1978 en el congrés d’unitat entre el PSC (C), FSC (PSOE) i PSC (R).
2. La campanya electoral i la mobilització de les esperances democràtiques
Format per vint-i-sis plafons. La campanya electoral de 1977 va ser una gran festa
democràtica viscuda amb gran intensitat a tota Catalunya. L’exposició presentava
com es va mobilitzar la ciutadania a les diverses poblacions catalanes, amb especial
atenció al gran míting socialista de la Monumental de Barcelona del 12 de juny.

3. La victòria electoral i el mapa polític català
Format per vuit plafons. Els resultats de les eleccions van configurar un mapa
electoral que va depassar la conjuntura. Alguns dels elements que en van resultar,
com el primer lloc ocupat pels socialistes, es van consolidar com a estructurals en
la política catalana de la democràcia reinstaurada.
4. L’Assemblea de Parlamentaris i el restabliment de la Generalitat
Format per cinc plafons. Els resultats electorals van validar les principals propostes
rupturistes dels socialistes catalans i, entre elles, la necessitat del restabliment
immediat de la Generalitat de Catalunya abolida pel general Franco. Amb aquesta
intenció i davant les maniobres del govern Suárez per diluir l’autonomia catalana,
els socialistes, amb el suport de les altres forces antifranquistes, van convocar
10

l’Assemblea de Parlamentaris, que es va reunir per reclamar el restabliment de la
Generalitat i el retorn del president Josep Tarradellas de l’exili.
Epíleg. La llibertat recuperada
Format per tres plafons. La constitució del PSC (PSC-PSOE) l’any 1978; la Constitució espanyola; la Comissió dels Vint. L’Estatut d’Autonomia.
A més, es van utilitzar un total de 5 vitrines en les que s’exposaven objectes originals relacionats amb les eleccions: una escultura del “Catalan Power”, símbol de
la candidatura “Socialistes de Catalunya” i feta per l’escultor Alfaro, paperetes i
sobres de votació el Congrés i el Senat, la guia del candidat, enganxines, el manifest electoral, díptics i tríptics de propaganda, paperetes de donatius de particulars
a la campanya electoral, etèctera.
Un vídeo d’uns onze minuts acompanyava l’exposició, amb imatges de diversos actes de la campanya electoral i molt especialment del míting de final de campanya
que es va celebrar a la plaça Monumental de Barcelona amb la presencia de Felipe
González i que va ser un èxit de públic.
Catàleg. 15-J. Els socialistes de Catalunya i les eleccions del 15/juny/1977
L’exposició sobre els 30 anys de les primeres eleccions democràtiques es va completar amb el catàleg 15-J. Els socialistes de Catalunya i les eleccions del 15/
juny/1977, coordinat per Joan Fuster Sobrepere i que inclou cinc articles que
analitzen els fets històrics que van rodejar l’elecció, imatges de cartells electorals
i instants de la campanya, i un annex documental que ens serveix per entendre
millor la singularitat del moment.
Sumari
• Presentació. Isidre Molas
• El 15-J i els socialistes de Catalunya. Una història que cal explicar.
Joan Fuster Sobrepere
• El Pacte d’abril de 1977 i la unitat socialista. Gabriel Colomé
• Una ventada de llibertat. Josep M. Sòria
• Els resultats electorals i la configuració del mapa polític català. Joan Marcel
• Els socialistes catalans, l’Assemblea de Parlamentaris i el restabliment de la
Generalitat. Jaume Sobrequés
Annex documental
• Pacte d’abril
• Manifest-programa de la candidatura Socialistes de Catalunya
• A tota la població...
• Guió de la intervenció de Joan Reventós en el míting de la Monumental
• Primer comunicado de «Socialistes de Catalunya» sobre el resultado electoral.
• El president de la Generalitat, Joseph Tarradellas, al poble de Catalunya
després de les eleccions
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___arxiu històric de la Fundació__activitats
Inauguració_Exposició Els Socialistes de Catalunya i les eleccions del 15 de juny de 1977
(18 de juny, Centre Cultural Sagrada Família, Barcelona)
A l’acte d’inauguració de l’exposició van participar:
Joan Fuster Sobrepere, historiador i comissari de l’exposició.
Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans.
Josep M. Triginer, número 2 de la candidatura de “Socialistes de Catalunya” per Barcelona.
Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu i número 4 de
la candidatura de “Socialistes de Catalunya” per Barcelona.
José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya i
primer secretari del PSC.
L’exposició va romandre oberta del 19 de juny al 26 de juliol, de
dilluns a dissabte, de 10h a 14h i de 16h a 20h.

Presentació_Catàleg Els Socialistes de Catalunya i les eleccions del 15 de juny de 1977
(17 d’octubre, Llibreria Blanquerna de la Generalitat de Catalunya, Madrid)
A l’acte de presentació del catàleg elaborat per a l’exposició
sobre els trenta anys de les primeres eleccions democràtiques van intervenir:
Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans
Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis d’Opinió
Salvador Clotas, director de la Fundació Pablo Iglesias
Joan Fuster, historiador i responsable d’un dels capítols del
catàleg

Exposició_1982. El canvi en marxa
(28 d’octubre, seu del PSC, Barcelona)
El 28 d’octubre de 2007 es van complir 25 anys de la
victòria de Felipe González a les eleccions generals, i per
commemorar-ho la Fundació va decidir muntar una petita
mostra de tres panells amb fotografies que feien referència
a aquella campanya de 1982. Les imatges triades reflectien
l’entusiasme d’aquella campanya, i mostraven el material
propagandístic utilitzat, l’ambient dels mítings, i els noms
propis d’aquell 1982: Felipe González i Raimon Obiols.
Pel seu disseny, aquesta mostra va poder-se contemplar no només el dia en què el PSC celebrava aquest 25 aniversari, a la seu
del PSC, sinó també els 2 dies que va durar l’Escola d’Hivern.
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Ordenació i catalogació dels fons de l’Arxiu
El juny de l’any 2006 vam iniciar un procés d’actuació arxi-

veïns generalment de Barcelona, d’obrers i d’estudiants.

vística consistent en l’externalització del procés d’ordenació i

• Anys extrems: 1962-1977

catalogació d’una selecció de fons documentals. En conse-

• Volum material: 5 capses d’arxiu definitiu

qüència vam contractar una empresa externa de gestió docu-

4. Fons Rafael Pujol (FRF)

mental per portar a terme la tasca d’ordenació d’una selecció

• Descripció de la documentació: a l’igual que el fons ante-

dels nostres fons arxivístics. Donat l’ampli volum de material

rior, amb el que es complementa, hi trobem material pro-

per ordenar i catalogar fruit de la donació feta al nostre ar-

duït pel Front Obrer de Catalunya: informes, fulls volants,

xiu, vam considerar adient poder comptar amb aquest suport

publicacions periòdiques, declaracions, etc. També mate-

extern per tal d’accelerar el procés d’elaboració del catàleg

rial d’organitzacions polítiques clandestines de l’època.

general del nostre arxiu històric.

• Anys extrems: 1965-1969
• Volum material: 3 capses d’arxiu definitiu

Custòdia Documental (C-DOC) és el nom de l’empresa amb la

5. Fons Jordi Font (FJF)

que vam iniciar la col·laboració l’any passat, i amb la qual vam

• Descripció de la documentació: es tracta del material

seguir treballant durant aquest 2007. El nostre projecte del

editat per Convergència Socialista de Catalunya (CSC) tal

2007 consistia en l’elaboració de l’instrument de descripció

com publicacions periòdiques, manifestos, circulars, fulls

de vuit fons documentals, tant personals com d’organitzacions

volants, etc. També hi ha material destacat del Partit So-

polítiques i entitats culturals, que tenen una seqüència te-

cialista de Catalunya (Congrés) (1976-1978).

màtica. Amb aquest objectiu vam sol·licitar una subvenció al

• Anys extrems: 1974-1978

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Ge-

• Volum material: 15 capses d’arxiu definitiu

neralitat de Catalunya.

6. Fons Convergència Socialista de Catalunya (CSC)
• Descripció de la documentació: hi trobem el material propi

A continuació s’exposa la descripció identificativa de

de la seva activitat política, que reflexa la seva estructura

cadascun d’aquests fons documentals:

interna (circulars, fulls volants, comunicats interns, publi-

1. Fons Josep Maria Triginer-Generalitat de Catalunya (JMT GEN)

cacions periòdiques, etc.). Aquest fons es complementa

• Descripció de la documentació: aquest fons personal con-

amb l’anteriorment descrit.

té la documentació resultant de l’activitat política de Josep

• Anys extrems: 1974-1976

Maria Triginer en tres àmbits: com a Conseller i Secretari

• Volum material: 3 capses d’arxiu definitiu

Polític de la Generalitat de Catalunya, com a membre de

7. Fons Centre d’Estudis Socialistes (CES)

la Comissió Executiva Federal del PSC i com a diputat del

• Descripció de la documentació: és la generada per aques-

Grup Parlamentari Socialistes de Catalunya.

ta societat durant els seus anys d’activitat. Des de la do-

• Anys extrems: 1977-1980

cumentació legal de la seva constitució passant pel mate-

• Volum material: 37 capses d’arxiu definitiu

rial que van generar els seus diferents grups de treball, la

2. Fons de la Federació Socialista de Catalunya (FSC-PSOE)

documentació de les activitats realitzades: conferències,

• Descripció de la documentació: és la generada per

reunions, debats, etc., juntament amb material de suport.

l’activitat política pròpia de la FSC, i reflexa l’estructura

També material utilitzat per a l’edició de la revista Debat

interna de l’organització.

que periòdicament publicava.

• Anys extrems: 1971-1978

• Anys extrems: 1978-1985

• Volum material: 6 capses d’arxiu definitiu

• Volum material: 20 capses d’arxiu definitiu

3. Fons Manuel de Forn (FMF)

8. Fons Daniel Font:

• Descripció de la documentació: principalment és la pro-

• Descripció de la documentació: estem davant d’un fons amb

duïda pel Front Obrer de Catalunya (FOC) i les anome-

material molt variat. Hi trobem publicacions periòdiques dels

nades “Organizaciones Frente: ESBA i FLP”, amb les que

anys setanta editades per partits polítics clandestins, sindicats

estava federat. Hi trobem des de publicacions periòdiques

i entitats diverses, documentació de Convergència Socialista,

fins a fulls volants, passat per un ampli ventall de material

del Partit Socialista de Catalunya (Congrés) i de l’actual Partit

de suport. A més també hi ha una àmplia representació

dels Socialistes de Catalunya. A més, hi ha una selecció de

de material produït per altres partits i organitzacions po-

retalls de premsa amb articles d’opinió política.

lítiques de l’època amb el denominador comú de la lluita

• Anys extrems: aproximadament 1970-1996

clandestina contra la dictadura, així com d’associacions de

• Volum material: 20 capses d’arxiu definitiu
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___arxiu històric de la Fundació__activitats
Presentació_Llibre Joan Codina i Torres, un socialista a la Conselleria de Treball 		
(1927-1999) (3 de juliol, Centre Cultural Sagrada Família, Barcelona)
A la presentació del número 7 de la Col·lecció Memòria
de l’Arxiu Històric van intervenir:
Mar Serna, Consellera de Treball de la Generalitat
Josep Maria Álvarez, Secretari General de la UGT de
Catalunya
Carolina Codina, filla de Joan Codina
Albert Aixalà, director de la Fundació
David Ballester, historiador i autor de llibre

Acte_25è aniversari de la victòria socialista de 1982 			
(28 d’octubre de 2007, Seu del PSC, Barcelona)
La Fundació Rafael Campalans va voler commemorar, juntament amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, el 25è aniversari de la victòria de la victòria electoral de 1982, encapçalada per Felipe González, i ho va fer dissenyant una exposició
de panells amb fotografies il·lustratives d’aquella victòria.
L’acte commemoratiu va comptar amb les intervencions de:
Anna Balletbó, membre de la llista per Barcelona l’any 82
Raimon Obiols, cap de llista per Barcelona l’any 82
Narcís Serra, ministre de Defensa del primer govern socialista
Carme Chacón, ministra d’Habitatge
Va tancar l’acte José Montilla, president de la Generalitat
de Catalunya.

Presentació_Llibre Alexandre Cirici Pellicer: una biografia intel·lectual 			
(28 de novembre de 2007, Auditori de la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona)
A l’acte de presentació d’aquest llibre, coeditat amb Afers,
van intervenir:
Albert Aixalà, director de la nostra Fundació
Mercè Vidal, historiadora de l’art i professora de la Universitat de Barcelona
Narcís Sellés, historiador i autor del llibre
Vicent Olmos, editor
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___arxiu històric de la Fundació__publicacions
Butlletins de l’Arxiu_Arxiu Històric número 13

El juny de 2007 es va publicar aquest número que publicitava amb especial atenció
l’exposició “Els Socialistes de Catalunya i les eleccions del 15 de juny de 1977”.
El Butlletí número 13, de manera excepcional, inclou dos exemplars diferents del
“Full Suplement” dedicat a les biografies històriques: un escrit per Isidre Molas
amb el títol Miquel Casablancas, un militant socialista; i un altre signat per MiquelÀngel Velasco titulat Miquel Serra i Moret, Catalunya, Democràcia, Socialisme.

Butlletins de l’Arxiu_Arxiu Històric número 14

El tema principal d’aquest Butlletí és el 25è aniversari del triomf socialista a les
eleccions generals de 1982. Hi hem dedicat la portada i una de les pàgines
interiors amb una selecció de fotografies del fons Colita de l’Arxiu Històric i la reproducció del manifest programàtic. De manera excepcional inclourà en tamany
DINA-4 els dos cartells electorals que es van fer per la campanya de 1982, un amb
la imatge de Raimon Obiols i l’altre de Felipe González.
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___els premis primer de maig
La Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Fundació Josep Comaposada va celebrar el 26 d’abril de 2007
l’acte de lliurament dels Premis Primer de Maig al Paranimf de la Universitat de Barcelona. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep M.
Àlvarez, i el president de la Generalitat, José Montilla.

Els premiats d’aquesta edició van ser:
1 Premi Iniciativa Social “Joan Codina”
a Arrels Fundació

3 Premi Memòria Popular
“Joan Reventós” a l’Associació d’Antics
Carrabiners de Catalunya

El jurat va premiar aquesta fundació per la seva tasca
d’ajuda als sense sostre. Equipada amb un centre obert i

El jurat del Premi Memòria Popular va voler fer un reco-

sis pisos de lloguer, d’entre els serveis que ofereix Arrels

neixement per la seva defensa de les llibertats democràti-

destaquen els equips de carrer, que recorren Barcelo-

ques durant els anys de la dictadura.

na per tal d’entrar en contacte amb els sense sostre, el
centre obert, on les persones sense llar poden passar la
tarda, dutxar-se i deixar-hi les seves coses, i els tallers
ocupacionals.

4 Premi especial Convivència
“Xavier Soto” a Justo Molinero
Justo Molinero va ser premiat per exemplificar la tra-

2 Premi Pensament “Ernest Lluch”
a Salvador Giner

jectòria de bona part de la immigració andalusa que va
arribar els anys seixanta i que ha acabat trobant els elements necessaris per a l’arrelament familiar i cultural i la

Salvador Giner va ser premiat per les seves aportacions

seva promoció professional a Catalunya. El jurat va voler

científiques dins la teoria social, l’estudi macrosociolò-

premiar els seus esforços d’interrelació i integració de la

gic de les societats avançades, amb atenció especial a

diversitat cultural de Catalunya.

l’Europa meridional i a Catalunya, la societat urbana, el
corporativisme, la societat civil, el republicanisme, la democràcia, la filosofia moral i la sociologia de la cultura.
Actualment, és president de l’Institut d’Estudis Catalans

5 Premi especial Compromís
“Antonio García” a Manuel Guerra

des de l’any 2005 i catedràtic emèrit de Sociologia de la
Universitat de Barcelona.

El jurat dels Premis va considerar oportú guardonar
aquest militant històric de la UGT per la seva tasca com a
president del comitè d’empresa de la Seat i la seva lluita
constant per les millores laborals dels treballadors.
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___espai de professionals
L’Espai de Professionals (EDP) és un fòrum de debat i
pensament tècnic i polític, punt de trobada dels joves professionals que volen fer sentir la seva veu, compartir coneixements i experiències, teixir xarxes i intercanviar opinions sobre temes que els afecten directament. La recerca
intel·lectual, el foment del debat polític, econòmic i social,
així com la creació, promoció i difusió d’idees susceptibles
de convertir-se en veritables programes d’acció política
són alguns dels seus objectius a curt i mig termini.

Dinar amb Jordi Hereu, alcalde
de Barcelona
Conferència: Cohesió social i noves oportunitats
21 de gener de 2007
Hotel NH Pòdium, de Barcelona

Dinar amb Imma Moraleda i Lourdes
Muñoz, regidora d’Usos del Temps
de l’Ajuntament de Barcelona,
i diputada al Congrés dels Diputats
i Secretària de Política de les Dones
del PSC respectivament
Conferència: Les polítiques públiques del temps
21 de gener de 2007
Hotel NH Pòdium, de Barcelona

Dinar amb Mar Serna, consellera
de Treball de la Generalitat
18 de maig de 2007
Hotel Ciutat de Girona, de Girona
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___formació__activitats
XXI Escola d’Hivern. 24 i 25 de febrer de 2007. Hotel Imperial Tarraco, Tarragona
La XXI edició de l’Escola d’Hivern del PSC duia el títol de “Pensar en els ciutadans,
governar les ciutats”. Les jornades van comptar amb les intervencions del president de la Generalitat, José Montilla, del viceprimer secretari del PSC, Miquel
Iceta, i de la vicepresidenta del Govern espanyol, María Teresa Fernández de la
Vega, encarregada de cloure l’Escola d’Hivern.
Les ponències es van estructurar en base a tres eixos:
• Canvis globals, respostes locals. Hi van participar els alcaldes i alcaldessa
Anna Pagans (Girona), Àngel Ros (Lleida), Lluís Miquel Pérez (Reus) i Celestino
Corbacho (L’Hospitalet de Llobregat).
• Del desassossec social a la desafecció política. Hi van intervenir la professora Rosa Virós, el notari Joan Josep López Burniol, el periodista Carles Castro,
i el director del Centre d’Estudis d’Opinió, Gabriel Colomé.
• Nous temps, nous reptes. Hi van intervenir l’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, la primera tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de París, Anne Hidalgo, el candidat del PSOE a l’alcaldia de Granada, Javier Torres Vela, i el candidat a la ciutat de Tarragona, Josep Félix Ballesteros.

UPEC 2007. Del 9 al 14 de juliol de 2007. Facultat de Geografia i Història de la UB, Barcelona
Un any més, la Fundació Rafael Campalans va participar, juntament 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 ciutadanes.
Sota el lema “El carrer a la universitat, la universitat al carrer” la UPEC es va centrar en els temes: immigració, abstenció, organització del temps, canvi climàtic i
habitatge.
Albert Aixalà, director de la nostra Fundació, va ser l’encarregat de moderar la
taula rodona “La diversitat cultural en una societat integradora i laica”, en què va
participar Ricard Zapata, professor de Ciències Polítiques a la UPF, Mohammed
Chaib, diputat del PSC i president de l’Associació IBN Batuta, i Jordi Serrano,
director de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
Dimecres 11 de juliol va ser el torn de l’abstenció electoral, analitzada des de
diferents punts de vista. A la sessió del matí hi van participar Oriol Bartomeus,
analista polític que col·labora periòdicament amb la Fundació, Quim Brugué, director general de Participació Ciutadana, i Jesús Sanz, de l’Institut de Ciències
Socials de la Universitat de Lisboa.
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___formació__cursos
Postgrau
“Lideratge per a la Gestió Política i Social”
El setembre de 2007 la Fundació Rafael Campalans, conjuntament amb l’Escola de Formació Xavier Soto, van 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

El curs s’ha dissenyat segons els nou sistema acadèmic que

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

estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior, i s’estructura

mocràtica el lideratge polític; actualitzar procediments i re-

en 30 ECTS (European Credit Transfer System) organitzats

cursos per a la gestió eficient d’institucions polítiques i so-

en 6 mòduls obligatoris de 5 crèdits cada un:

cials; assimilar criteris i procedimetns per a la preparació de
campanyes polítiques; consolidar la formació per al lideratge

Mòdul I

i la gestió de polítiques públiques progressistes; i conèixer

Teoria política i polítiques públiques progressistes

les tècniques i els recursos per al disseny, el desenvolupament i l’avaluació de programes de polítiques públiques pro-

Mòdul II

gressistes.

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.
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___programa immigració
L’objectiu del 2007 d’aquesta línia d’investigació va ser

countries, 2002 -2052: impact of international migration

aprofitar i difondre aquells estudis i aportacions que es

on population ageing. Finalment vam recomanar també

produeixen des del món acadèmic, per millorar els dissenys

l’informe Handbook on Integration for policy-makers and

de polítiques públiques sobre immigració que es porten a

practitioners.

terme des de les diferents administracions catalanes.
El quart número d’aquest butlletí va incloure un article de
Daniel de Torres sobre les principals argumentacions dels

Apunts d’Immigració publicació
electrònica

defensors del model d’integració multiculturalista, molt devaluat per certs creadors d’opinió en els darrers temps. Així
mateix, vam ressenyar un estudi sobre la integració de la

A partir del mes de febrer,

immigració musulmana als EEUU; i un informe sobre els

es va posar en marxa un

principals mecanismes per garantir l’èxit escolar dels nens

butlletí electrònic que duu

procedents de la immigració.

per nom Apunts d’Immigració, que té com a objectiu consolidar-se com un instrument de difusió de publicacions i estudis

Finalment, el número 5 d’Apunts d’Immigració va incloure

útils per a experts i persones interessades en aquest àmbit.

l’article ’Sobre la diversitat’, de Daniel de Torres. A més, vam
recomanar l’estudi “European Islam”. “Challenges for public

Amb una periodicitat bimensual, aquest butlletí és una selec-

policy and society”, l’informe “Training imams in Europe”. “The

ció d’articles i publicacions de referència, tant de fora com

current status”, i el llibre “L’empresariat immigrant a Espanya”.

de la Fundació. Durant el 2007 es van editar 5 butlletins.
El primer número va incloure una ressenya del llibre Y vendrán... Las migraciones en tiempos hostiles de Sami Naïr,

Recull anual Apunts d’Immigració
en paper. Diversos autors

escrita per Daniel de Torres; l’article “La qüestió del vel”,
de Gisela Vargas Reyes, que entrava en el debat sobre l’ús

Aquesta publicació recull els prin-

del vel en l’espai públic per part de les dones musulmanes;

cipals articles i ressenyes incloses

i dues ressenyes d’un Informe de la UE sobre els mitjans

en els diferents butlletins electrò-

d’integració de la immigració i d’un estudi sobre el concepte

nics Apunts d’Immigració. El seu

de Ciutadania Cívica, respectivament.

objectiu és difondre els principals
elements de debat i propostes

En el segon número ens vam fer ressò del debat sobre el

relacionades amb la immigració

multiculturalisme generat a partir de dos articles de Timothy

més enllà dels usuaris de butlletí electrònic. La publicació

Garton Ash i Pascal Bruckner. També vam ressenyar el llibre

en format paper recull els documents més destacats dels

España 2020: un mestizaje ineludible, del catedràtic Josep

Apunts d’Immigració de tot l’any.

Oliver, que ofereix una visió de l’evolució de les repercussions econòmiques de la immigració en els darrers anys, i

SUMARI

realitza un seguit de projeccions de futur sobre la incidència

Articles:

de la immigració en l’economia. Finalment, vam recomanar

• La qüestió del vel. Gisela Vargas

dos documents amb visions diferents sobre les qüestions de

• Escollir el millor de cada model. Daniel de Torres

la immigració i la identitat al Regne Unit: Living apart toge-

• Rethinking immigration and integration: a new centre-left

ther i The New Identitiy Politics.

agenda. Daniel de Torres
• La resistència multiculturalista. Daniel de Torres

El tercer número d’Apunts d’Immigració va incloure un article
de Daniel de Torres a partir de la publicació de l’interessant

Ressenyes:

informe Rethinking Immigration and Integration: a New Cen-

• Y vendrán... las migraciones en tiempos hostiles. Sami Naïr

tre- Left Agenda. En clau d’anàlisi de les projeccions sobre

• España 2020: un mestizaje ineludible. Josep Oliver

les repercussions de la immigració en la demografia vam

• Demografía de los extranjeros. Incidencia sobre el creci-

ressenyar el llibre Demografía de los extrangeros, Incidencia
en el crecimiento de la población i vam recomanar l’estudi
Population and labour force projections for 27 European

miento de la población. Antonio Izquierdo (coordinador)
• Immigració i mercat de treball a la ciutat de Barcelona.
CESB i Fundació Jaume Bofill
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___programa catalanisme i federalisme
Durant més de deu anys, la Fundació Rafael Campalans ha
impulsat un debat sobre el federalisme a Catalunya i a Espanya amb l’objectiu de contribuir a la definició del catalanisme des d’una perspectiva federal espanyola. L’actualitat

Seminari
Federalisme i Estat de les Autonomies
19 i 26 d’octubre i 30 de novembre, Seu de la Fundació
Rafael Campalans, Barcelona

política, marcada en aquest camp pel procés de reforma
federal alemany, va fer que durant l’any 2007 tota aquella

Aprofitant el context de la recent reforma del sistema federal

literatura i debats generats des del nord d’Europa servissin

alemany i del procés de revisió dels Estatuts de diverses Co-

per veure quines conclusions i propostes podem aprofitar

munitats Autònomes espanyoles, la Fundació Rafael Cam-

en un moment de reformes estatutàries a Espanya.

palans va organitzar tres sessions per analitzar els canvis
aplicats al sistema federal alemany, que servirà per plantejar
propostes, en base a les disfuncions detectades en el fun-

ACTIVITATS

Seminari
El catalanisme, ja no és el que era?

cionament del sistema alemany previ a la reforma, per a la
reorganització del sistema autonòmic espanyol.

20 d’abril, 27 d’abril i 13 de juliol, Hotel Rivoli Ramblas,
Barcelona
Sota aquest títol, la Fundació va organitzar tres sessions
de treball amb els autors del llibre La Rectificació. Així, la
primera sessió, que duia per títol “La relació de Catalunya
i el catalanisme polític amb la resta d’Espanya”, va comptar amb la presència d’Enric Juliana i Lluís Bassets. A la
segona, que es titulava “Les tensions entre nacionalisme i

Aquest seminari va comptar amb la participació dels pro-

federalisme en el procés de redefinició del catalanisme”, els

fessors Enoch Albertí (UB), Ferran Requejo (UPF), Eliseo Aja

convidats van ser Antoni Puigverd i Albert Branchadell.

(UB) i Pere Jover (UB).

La tercera sessió, dirigida a definir com política i economia
afectaven en el procés de redefinició del catalanisme, va
tenir l’economista Àngel Pes com a convidat.

En una tercera sessió, celebrada el 30 de novembre, vam
convidar a Ramon Jáuregui, diputat del PSOE al Congrés
dels Diputats.
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ADDENDA:

PUBLICACIONS

14 Intervenció de Manuela de Madre en el debat de

Publicació del llibre
Catalanisme federalista, de Miquel Iceta

presa en consideració del projecte d’Estatut en
el Congrés dels Diputats, 02.11.05

Aquest quart número de la col·lecció frc Llibres és un recull

15 Intervenció d’Isidre Molas en el debat d’aprovació

d’articles i intervencions del viceprimer secretari i portaveu

del projecte d’Estatut en el Senat, 10.05.06

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, catala-

Acte de presentació del llibre

nista i federalista per impulsar les reformes necessàries per

12 de desembre, Palau de la Virreina, Barcelona

avançar en la justícia social i per fer enfortir la plurinacionaA l’acte de presentació del quart llibre de la col·lecció frc

litat d’Espanya.

Llibres hi van intervenir:
SUMARI:

Albert Aixalà, director de la Fundació

Pròleg de José Montilla, president

Rafael Jorba, periodista

de la Generalitat de Catalunya

Miquel Iceta, viceprimer secretari i portaveu del PSC
José Montilla, president de la Generalitat

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

8

9

Publicació del llibre El catalanisme
i la cultura federal, de Pere Gabriel

Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el debat sobre el nou

Aquest llibre, editat per la Funda-

Estatut (28.09.05)

ció Campalans juntament amb la

Intervenció del portaveu del grup parlamentari

Fundació Josep Recasens i Em-

Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el debat sobre

prius Club d’opinió, és un aplec

el Títol VI (Finançament) del nou Estatut (29.09.05)

de treballs sobre el catalanisme

Intervenció a la XXI Escola d’Hivern del PSC

federal i el republicanisme, fet

(24.02.07)

per l’historiador Pere Gabriel.

10 Catalanismo exigente (La Vanguardia, 16.03.07)
11 Intervenció del portaveu del grup parlamentari

El llibre es va presentar el dia 15

Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el debat sobre

de novembre a la Biblioteca Arús,

el desplegament de l’Estatut (28.03.07)

de Barcelona.

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)
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___programa socialdemocràcia
El futur i l’espai que ha d’ocupar la socialdemocràcia en

UNA CAMPANYA ORIGINAL AMB NOUS MECANISMES DE

la política és un debat que va tenir els seus inicis els anys

PARTICIPACIÓ

90 i que, després d’un període marcat per la teoria de la

Christine Frey, coordinadora dels comitès “Désirs d’Avenir”

tercera via, sembla que en l’actualitat hi ha un cert retorn

a París

a referents socialdemòcrates clàssics que han demostrat
continuar essent vàlids, com és el cas de la socialdemo-

LES CONSEQÜÈNCIES A LES BASES I LA DIRECCIÓ DEL PS:

cràcia dels països nòrdics. La Fundació Rafael Campalans

CAP A UNA REFUNDACIÓ DEL PARTIT?

creu que aquest debat és més necessari que mai i té com

David Assouline, senador per París, regidor de parís del XXè

a objectiu seguir-lo fomentant a nivell català i espanyol.

arrondissement
L’IMPACTE A LA POLÍTICA I LA SOCIETAT FRANCESES

ACTIVITATS

Gérard Grunberg, director científic i professor de ciència
política de Sciences Po, director de recerca del CNRS al CE-

Seminari Ségolène Royal: un nou estil
de fer política
26 de gener de 2006, Sala Mirador del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), Barcelona

VIPOF

Jornada Nit electoral presidencials
franceses 2007
22 d’abril de 2007, Hotel AC Diplomàtic, de Barcelona
La Fundació va organitzar una trobada per tal de seguir la nit
electoral francesa i valorar els primers resultats de la primera
volta de les presidencials.
El programa va incloure una avaluació de la campanya i valoració de les darreres enquestes, el seguiment televisiu dels
primers resultats i un debat i valoració dels resultats oficials.
Vam comptar amb les intervencions de:
Maria Badia, diputada al Parlament europeu
Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis d’Opinió

La Fundació Rafael Campalans va organitzar aquest seminari

Rafael Jorba, membre del CAC

estructurat en base el següent esquema:

Oriol Bartomeus, analista electoral i polític
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

PRESENTACIÓ
Maria Badia, secretària de política europea i internacional
del PSC i diputada al Parlament Europeu
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
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PUBLICACIONS

francès van iniciar llavors processos de renovació de la seva
organització interna i de reflexió sobre el futur del projecte

Butlletins electrònics

socialista. En primer lloc, es va tractar la celebració de la
Conferència anual del Partit Laborista celebrada a finals de

Durant el segon semestre de 2007 vam iniciar una sèrie

setembre a Bournemouth, i a difondre el discurs de Gordon

de butlletins electrònics dedicats a analitzar periòdicament

Brown a la conferència, i les anàlisis aparegudes a diversos

l’actualitat de la socialdemocràcia a Europa, centrant-nos

mitjans i think tanks britànics dels primers mesos de govern

sobretot en França, Itàlia, Alemanya i Regne Unit.

de Brown. En segon lloc, a Itàlia acabava de néixer el Partito Democrático, i el butlletí va aprofitar per difondre les
intervencions de Romano Prodi a l’Assemblea Constituent i
de Walter Veltroni com a nou secretari nacional de la nova
formació.
Pel que fa a Alemanya, destaca l’aprovació del Programa
d’Hamburg, document que la Fundació va decidir traduir al
català. El d’Hamburg és el tercer des de la Segona Guerra
Mundial, amb l’objectiu de tornar als principis centrals de la
socialdemocràcia. Amb el seu nou Programa l’SPD tracta de
posicionar-se com el partit millor preparat per a gestionar la
globalització.
Per últim, l’apartat dedicat a França, en què es reflectia el
caos conceptual del PS, que passava comptes i explicava les
seves propostes a través de la publicació de llibres i pamflets
que es van anar interposant al llarg de la tardor.

El 27 de juliol vam difondre el primer d’aquests butlletins.
D’una banda, es van analitzar les discrepàncies dins el Partit
Socialista Francès després de la derrota de Ségolène Royal
a les eleccions presidencials. En segon lloc, s’analitzava el
procés de reforma programàtica de l’SPD alemany i les diferents corrents dins el partit. Quant al Regne Unit, partint del
relleu de Tony Blair per Gordon Brown al capdavant del partit
laborista, el butlletí analitzava les prioritats del també primer
ministre britànic tant per al partit com per al país. Per últim,
i centrant-nos en la figura de Romano Prodi, vam analitzar
la gran fragmentació de la vida política italiana, i més en
concret, de l’esquerra i els intents de Prodi per impulsar un
projecte de nou partit polític que superi les barreres ideològiques que al llarg del segle XX van dividir les forces reformadores i democràtiques de l’esquerra.
El 26 de novembre es va enviar el segon butlletí, davant
la intensa activitat dels partits socialdemòcrates europeus.
El Labour britànic, l’SPD alemany, el nou PD italià i el PS
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___programa Europa i Mediterrània
El projecte polític i econòmic a què aspira la Unió Europea

Enrique Fernández, Fundació Europea per a la Millora de

és un dels principals temes de debat a dia d’avui. Aquest

les Condicions de Vida i de Treball (EUROFUND).

debat inclou des de l’estructura que ha de tenir Europa a

Catelene Paschier, Confederació Europea de Sindicats.

nivell polític i social, fins a la definició de les polítiques que
s’han d’impulsar des de l’administració comunitària.

TAULA II: “Com promoure un mercat competitiu i garantir
l’accés dels ciutadans a uns serveis de qualitat”

Durant el 2007 la Fundació ha apostat per mantenir viu

Evelyne Gebhardt, Eurodiputada i ponent de l’informe so-

el debat amb l’objectiu de trobar solucions als problemes

bre la directiva de serveis.

actuals i així avançar en la construcció europea i en la de-

Ignasi Guardans, Eurodiputat del Grup de l’Aliança de Llibe-

mocratització de les seves estructures.

rals i Demòcrates per Europa.
CLOENDA

ACTIVITATS

Maria Badia, Eurodiputada del Grup Socialista.
Antoni Fernández Pérez, Secretari General del Departa-

Seminari El paper del Parlament europeu
en la construcció de l’Europa social

ment de Treball de la Generalitat de Cataluny

17 de maig, Oficina del Parlament Europeu, Barcelona
Amb l’objectiu d’analitzar les implicacions de la nova directiva comunitària de serveis i la directiva sobre l’organització
del temps de treball aprovades recentment pel Parlament
Europeu, la Fundació va organitzar aquesta jornada informativa a l’Aula Europa, seu de les institucions europees a
Barcelona.

Sopar amb Anna Colombo, secretària
general del Grup Parlamentari Socialista
Europeu
La Fundació Rafael Campalans va celebrar el 20 de se-tembre un sopar amb Anna Colombo, secretària general del
Grup Socialista al Parlament Europeu, que va comptar amb
la participació de la Secretària de Política Europea i Internacional i diputada al Parlament Europeu, Maria Badia. Anna
PROGRAMA

Colombo, membre de la direcció de Democratici di sinistra a

Maite Calvo, Directora de l’Oficina del Parlament Europeu

Europa, va parlar sobre la situació política a Itàlia i el procés

a Barcelona

de creació del nou Partit Demòcrata.

Albert Aixalà, Director de la Fundació Rafael Campalans
Anna Terrón i Cusi, Secretària de la Generalitat de Catalunya per a la Unió Europea

Grup de Treball d’Europa
El 28 de setembre, la Fundació Rafael Campalans i la Secre-

TAULA I: “Com millorar les condicions de salut i de seguretat

taria de Política Europea i Internacional van posar en mar-

dels treballadors”

xa un nou Grup de Treball per tal de contribuir, des de la

Alejandro Cercas, Eurodiputat i ponent de l’informe sobre

perspectiva socialista de Catalunya, al manifest que el Par-

la modificació de la directiva relativa a l’ordenació del temps

tit Socialista Europeu (PSE) presentarà als propers comicis

de treball

europeus de 2009.
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Aquesta iniciativa s’emmarca en un ampli procés de consulta que el PSE ha posat en marxa, on convida els partits
membres, sindicats, ONGs, fundacions i militants activistes,
a participar en l’elaboració del manifest. S’ha creat un web
específic (www.manifesto2009.pes.org), i també s’han
organitzat diferents activitats amb l’objectiu d’obrir un debat tant a nivell europeu com a cada país membre de la
Unió Europea. Aquest procés de consulta finalitza el juny
de 2008.

Seminari El futur d’Europa des del prisma de la Mediterrània
14 i 15 d’octubre, Aix-en-Provence, França
La Fundació Rafael Campalans va participar en el Seminari
“L’avenir de l’Europe au prisme de la Méditerranée”, organitzat pel Cercle franco-alemany de la Mediterrània, la Fundació Friedrich Eberte i l’Institut de Recerca i Estudis sobre el
Món Àrab i Musulmà (IREMAM). Al seminari hi van assistir el
nostre director, Albert Aixalà, i Mireya Fuente, analista de la
Fundació, responsable dels temes d’Europa i Mediterrània.

PROGRAMA
Divendres, 30 de novembre
Paraules de benvinguda
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
(FRC)
Alexander Kallweit, director de la Fundació Friedrich Ebert
a Madrid
Maria Badia, secretària de política europea i internacional
del PSC
La proposta d’Unió Mediterrània

Seminari Del Procés de Barcelona
a la Unió Mediterrània?
30 de novembre i 1 de desembre, Hotel NH Pòdium,
Barcelona

Introducció al debat:
Jacques Huntzinger, Ambaixador encarregat del Taller Cultural Mediterrani
Fidel Sendagorta, Ambaixador en Missió Especial per a
Afers de la Mediterrània
Senén Florensa, director de l’IEMed
Debat moderat per:
Meritxell Batet, membre de la Comissió d’Afers Exteriors
del Congrés dels Diputats
Dissabte, 1 de desembre
Els reptes de la política euromediterrània
Introducció al debat:
Fátima Aburto, portaveu socialista a la Comissió d’Afers
Exteriors del Congrés dels Diputats
Raimon Obiols, eurodiputat i membre de l’APEM
Debat moderat per:

Organitzat per la Fundació Rafael Campalans i l’oficina a Madrid de la Friedrich Ebert Stiftung, l’objectiu d’aquesta trobada, que va aplegar a una trentena de polítics, representants
de les diferents administracions, investigadors i periodistes,
tots ells experts en assumptes vinculats a l’espai euromediterrani, era analitzar i debatre la proposta d’Unió Medi-

Teresa Carreras, presidenta de l’Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya
Conclusions
Pau Solanilla, coordinador del programa Mediterrània de
la FRC

terrània del president francès Nicolas Sarkozy així com els
reptes de la política euromediterrània, des d’una perspectiva
progressista i en clau de la política exterior espanyola.
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__programa estat
___programa
estatdel
delbenestar
benestar
Amb l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre els valors de

A la presentació de l’informe hi va assistir la consellera

llibertat, igualtat i accés universal als serveis defensats

Marina Geli, l’equip del departament i els responsables de

pels socialistes, les noves dinàmiques i models de gestió

l’àmbit sanitari del grup socialista al Parlament de Catalunya.

de les administracions públiques, i la millora de les polítiques de benestar a Catalunya, la Fundació Rafael Camde l’Estat del Benestar. En concret, en el context actual

Conferència
El temps, nou dret de ciutadania

d’implementació del quart pilar de l’Estat del Benestar a ni-

9 de novembre, Auditori del FAD, Barcelona

palans organitza grups de treball entorn a diverses àrees

vell espanyol, i de la futura Llei d’Educació, durant el 2007
els temes sobre el que la Fundació ha centrat i centrarà

A la sessió, que duia per títol “El

els seus grups de debat i investigació són el de la reforma

temps, nou dret de la ciutada-

educativa a Espanya i el model de finançament compartit

nia”, hi van participar el sociòleg

de la sanitat pública.

i professor d’Universitat, Lluís
Sáez, i la consellera de Treball
de la Generalitat, Mar Serna.

Jornada de treball Equilibri entre qualitat
i equitat al sistema educatiu

Van participar també des de la

9 de febrer, Seu de la Fundació Rafael Campalans, Barcelona

fila zero, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres;

L’objectiu d’aquesta trobada va ser el de fer arribar

David Pérez, diputat del PSC al Parlament de Catalunya; i

l’opinió d’experts i professionals del món educatiu al con-

Mª Jesús Parra, sòcia de Cuatrecasas.

seller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest
Maragall, i el seu equip, així com a responsables de la regi-

El seminari va partir d’un document de treball, elaborat des

Conferència La reforma del servei
públic d’educació: la Llei d’Educació
de Catalunya

de la Fundació, que posava de manifest els reptes actuals del

13 de desembre, Auditori del FAD, Barcelona

doria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

sistema educatiu i els límits de l’aproximació socialdemòcrata clàssica sobre les necessitats del sistema.

Amb aquesta conferència, el conseller d’Educació Ernest
Maragall va traçar les línies principals del document de Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya.

Presentació de La corresponsabilidad
individual en la financiación pública
de la atención sanitaria

Després de la interven-

(coordinador: Jaume Puig-Junoy)

diverses persones vin-

19 d’abril, Seu del Departament de Salut de la Generalitat

culades d’una mane-

de Catalunya, Barcelona

ra o altra al món de

ció inicial del conseller,

l’educació van aportar
les seves idees, preguntes i suggeriments al document. Així, van intervenir, entre
d’altres: Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada de la
UAB; Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica de la
UB; Juan José López Burniol, notari; Pere Pinós, director
de l’IES de Ponts, a la comarca de La Noguera; Josep Nuez,
director del CEIP Collaso i Gil de Barcelona; Antoni Abad,
President de la CECOT; Eva Granados, Secretària de Política
La Fundació va encarregar a un grup d’experts en economia

Institucional de la UGT; Dolors Llobet, Secretària d’Acció

de la salut l’elaboració d’un informe que analitzés els pros i

Socioeconòmica de CCOO; i Ricard Aymerich, President de

els contres de la introducció de sistemes de pagament par-

la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

cial, per part dels usuaris de la sanitat pública.
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___altres activitats
Presentació de l’estudi Joves i política
30 de gener, Seu de la Fundació Rafael Campalans, Barcelona

Trobada de Jordi Hereu amb
el món universitari
16 d’abril, Hotel Rivoli Rambla, Barcelona

Arran del desinterès patent que existeix per part dels joves
davant la política i de l’elevada abstenció a les eleccions
autonòmiques del passat mes de novembre, la Fundació Rafael Campalans va encarregar un estudi sobre joves i política. L’objectiu de l’estudi va ser el de conèixer la realitat dels
joves de l’Àrea Metropolitana pel que fa les seves vivències;
els seus valors; els seus problemes, les seves expectatives
vitals i la seva projecció de futur. Pel que fa la política, la
investigació pretenia conèixer quin és el seu nivell de participació; la seva identificació amb els diferents partits polítics; i
quin és el grau de coneixement i de satisfacció vers les respostes als seus problemes que es donen des de les diferents
instàncies de govern. L’estudi es va presentar a la Fundació

Reunió de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, amb repre-

el dia 30 de gener.

sentants del món universitari, amb l’objectiu de generar un
intercanvi fluid d’idees que servissin per enriquir el programa
municipal del PSC. Hi van participar els professors Germà

Presentació del llibre
El buen gobierno de la ciudad.
Estrategias urbanas y política relacional,
de Josep Centelles i Portella

Bel, Guillem López Casanovas, Carme Miralles, Vicenç
Navarro, Jaume Puig Junoy, Albert Serra i Rosa Maria
Virós.

6 de juny, Seu de la Fundació Rafael Campalans, Barcelona
A la presentació d’aquest llibre hi van participar: Josep

Jornada de reflexió Subjectivitat
i política

Centelles, autor del llibre, Joan Prats Català, president de

15 de desembre, Ateneu Barcelonès, Barcelona

l’Associació Internacional per a la Governança, la Ciutadania i l’Empresa; Montserrat Ballarín Espuña, regidora de

L’objectiu d’aquesta jornada de treball va ser reflexionar so-

l’Ajuntament de Barcelona; i Albert Aixalà Blanch, director

bre la importància de contemplar, dins del discurs polític

de la Fundació Rafael Campalans

d’esquerres, el que significa incorporar la subjectivitat -en
les seves tres dimensions: individual, social i política- en la
dinàmica i en el discurs de la política actual. Van participar
Mª Dolors Renau, ex-diputada al Congrés i ex-presidenta
de la Internacional Socialista de Dones i el doctor Óscar
Strada, psicoanalista i director de la Casa d’Amèrica a Alacant.
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___grups de treball
Conciliació
L’any 2007 es va posar en marxa un grup de treball que pretén avançar en la definició d’aquelles polítiques públiques que tenen l’objectiu de facilitar la conciliació
de la vida personal i la laboral, especialment en el cas de les dones. El grup està
format per experts acadèmics, diputats, responsables municipals i autonòmics de
polítiques socials del PSC, i està coordinat per la professora de sociologia de la
Universitat Rovira i Virgili, Blanca Moreno. Durant el 2007 es van celebrar 6
sessions (d’abril a octubre), i es va organitzar la conferència “El temps, nou dret
de ciutadania”, amb Lluís Sáez, sociòleg i professor d’universitat, i Mar Serna,
consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Dona i Política
Des del mes d’abril de 2006 es reuneix de manera periòdica aquest grup de
treball coordinat per Maria Dolors Renau i que té com a objectiu l’anàlisi de
la situació de la dona en el món polític i les principals causes de la seva situació d’infrarepresentació en aquest àmbit respecte dels homes, així com generar
propostes per canviar aquesta situació. Des del mes de setembre de 2007 es va
iniciar la segona etapa del grup en què es preveu fer, de manera trimestral, una
jornada de treball, que serveixi per debatre de manera més àmplia, amb experts i
persones interessades en el tema, alguns dels debats sorgits en el si del grup. La
primera d’aquestes jornades va tenir lloc el 15 de desembre, i duia per títol “Subjectivitat i política”, amb psicoanalista Óscar Strada com a ponent.

Habitatge
L’objectiu d’aquest grup de treball és analitzar les polítiques d’habitatge que s’estan
duent a terme a Catalunya i a d’altres Comunitats Autònomes, amb la finalitat de
proposar alternatives reals a la dificultat actual d’accés a l’habitatge per part de
determinats col·lectius socials. El grup, coordinat per l’arquitecte Jordi Mas i el
diputat Roberto Labandera, va començar els seus treballs el 24 d’abril i es va
reunir dos cops al mes fins a juliol de 2007. El grup, a més, va col·laborar en
l’elaboració del document sobre habitatge aprovat a la Conferència Nacional.

Joventut
A partir de l’estudi sobre joves i política, la Fundació va considerar apropiat iniciar
un grup de treball sobre joventut que analitzés la situació dels joves a Catalunya,
els seus principals problemes i, especialment, la seva creixent distància de la política. El grup va començar a funcionar durant el mes de juny de 2007 i està format
per joves de diferents àmbits de la política i la societat catalana, com la Joventut
Socialista de Catalunya (JSC), Esplais Catalans (ESPLAC), AVALOT i el Consell de
la Joventut de Barcelona. El grup està coordinat per Olivié Bayón, ex Secretari
General de Joventut i assessor per a Polítiques Socials de la Presidència de la Generalitat, i es va reunir dos cops al mes fins a finals de novembre de 2007.
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Cap a un nou model de treball i empresa
Aquest grup de treball es reuneix de manera periòdica des del 3r trimestre de
2007 per tal d’analitzar quina és la situació actual en el món del treball per, a partir
d’aquesta primera anàlisi, desenvolupar propostes sobre quina nova configuració
han de prendre temes tan diversos com la formació “per i al treball”, la responsabilitat social empresarial, els horaris laborals, etc. El grup està coordinat per Desirée
Garcia, del Gabinet del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. En
l’única sessió celebrada el 2007 van intervenir Mar Serna, consellera de Treball
de la Generalitat de Catalunya, i Gosta Esping-Andersen, sociòleg,

Política industrial
L’objectiu d’aquest grup és analitzar les polítiques d’indústria desenvolupades tant
des de la Generalitat de Catalunya com des del Govern espanyol per tal de diagnosticar i fer propostes en aquest àmbit. El grup està format per professionals del
món de l’empresa, dels sindicats, del departament d’indústria de la Generalitat i
del Ministeri d’Indústria. Està coordinat per Xavier Pont.
Per tal de contrastar i debatre les polítiques industrials, aquest grup ha mantingut
reunions amb Antoni Castells, conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya
(21 de juliol de 2007); Jordi Valls, ex conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i president de l’Autoritat Portuària de Barcelona (5 d’octubre
de 2007); i Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques (26
d’octubre de 2007).

Grup de treball de les eleccions municipals de 2007
Els treballs d’aquest grup es van desenvolupar durant el primer semestre de 2007,
i tenia per objectiu la redacció del programa electoral del PSC a les eleccions municipals de Barcelona.
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___publicacions de la fundació
Els Debats de la Fundació
Número 9_Reptes per a la transformació del model industrial a Catalunya
Aquest text és fruit del grup de treball impulsat per la Fundació per debatre sobre
les polítiques necessàries per a la transformació de la indústria catalana davant la
necessitat de renovar la política industrial cap a noves perspectives que encaixessin amb el procés de globalització i fer competitiu el nostre teixit productiu. Aquest
document es va poder incorporar en una part substancial dins el programa electoral amb què el PSC es va presentar a les darreres eleccions autonòmiques.

Número 10_La idea de España como Nación de naciones
Compilació de les ponències d’Antonio García Santesmases, Juan José
Solozábal, Isidre Molas i Fernando Domínguez Garcia a la taula rodona de presentació del llibre Más allá de la nación. La idea de España como Nación de naciones. El text inclou les aportacions, revisades pels propis autors, de la presentació que
es va celebrar el 15 de novembre de 2006 al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Número 11_Pensar en els ciutadans, fer les ciutats, XXI Escola d’Hivern del PSC
Aquest número recull les intervencions del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, del viceprimer secretari del PSC, Miquel Iceta, i de la vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega. Les intervencions es van fer durant l’Escola d’Hivern del PSC els dies 24 i 25 de febrer a
l’Hotel Imperial Tarraco de Tarragona.

Número 12_Per què les dones a la política?
Aquest document, coordinat per Ma. Dolors Renau, és fruit de vuit mesos de
treball d’un grup de dones que s’han preguntat, en el marc de la Fundació Rafael
Campalans, quin és o hauria de ser el paper de les dones a la política. S’ha dit
molt sobre aquesta qüestió. I sobretot, s’ha treballat molt i s’han pres mesures que
estan canviant el panorama. Però, com que no és una tasca fàcil, i com que moltes
dones segueixen interessant-se per aquesta qüestió, mig dubtoses, mig esperançades, sovint reticents davant la distància creixent entre ciutadania i política, han
exposat dubtes, han preparat papers, han debatut. I aquest és el primer fruit.
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Els Papers de la Fundació
149_El procés constitucional d’unificació d’Àustria i Alemanya. Hans Kelsen
Edició traduïda per primer cop al català i al castellà d’un text del famós constitucionalista alemany en què l’autor reflexiona sobre les dificultats d’unificació
dels sistemes legislatius d’aquest dos països en el període d’entreguerres. Aquest
paper té un text introductori de Fernando Domínguez, que el contextualitza i treu
conclusions per al moment actual en referència, principalment, al procés de construcció europea.

150_La identitat política de la Unió Europea. Thomas Meyer i Alfred Gusenbauer
Traducció de dos textos recollits a la publicació The EU-A Global Player? editat el
2006 per la Friedrich Ebert Stiftung, el Renner Institut i la Wiardi Beckman Stichting. L’un, de Thomas Meyer, duu per títol “Actuacions i identitat política a la Unió
Europea”, i l’altre d’Alfred Gusenbauer, “Present i futur de la Unió Europea”.

151_Resistències culturals als suburbis de la Barcelona del segle XXI. Jordi Nofre
Aquest paper analitza les dinàmiques generades al voltant de l’Àrea Metropolitana
i, en concret, les resistències a aquests canvis sorgides entre determinats sectors
de la població jove. També vol corroborar l’important paper del consum cultural en
la conformació d’aquestes resistències
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___publicacions de la fundació
frc LLIBRES
frc LLIBRES és una nova col·lecció que alhora té la voluntat de convertir-se en un segell editorial propi, que ens dugui a produir més i millor. frc LLIBRES vol ser una col·lecció que tracti
qüestions polítiques des de l’àmbit acadèmic, però també des de la perspectiva dels qui es
dediquen a la política.

Número 4_Catalanisme federalista. Miquel Iceta
Aquest quart número de la col·lecció frc Llibres 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 federalista per impulsar les reformes necessàries per avançar en la justícia social i
per fer enfortir la plurinacionalitat d’Espanya.

SUMARI:
Pròleg de José Montilla, president de la Generalitat
de Catalunya

9

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

Introducció. Miquel Iceta

10 Catalanismo exigente

1

11 Intervenció del portaveu del grup parlamentari

(La Vanguardia, 16.03.07)

2

La autodeterminación en serio.
(La Vanguardia, 04.11.04)

Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el debat sobre

¿Es el federalismo cosa de ingenuos?

el desplegament de l’Estatut

(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
5

(28.03.07)
12 Catalanismo hoy
(ABC, 12.07.07)
13 Intervenció del portaveu del grup parlamentari

A vueltas con el nacionalismo

Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el debat d’orientació

(ABC, 18.06.05)

política general

“Catalanisme, federalisme i justícia social”

(27.09.07)

(Conferència a la seu del PSC, 28.06.05)
6

El derecho al ridículo

ADDENDA:

(La Vanguardia, 18.07.05)
7

8

Intervenció inicial del portaveu del grup parlamentari

de presa en consideració del projecte d’Estatut en

Estatut (28.09.05)

el Congrés dels Diputats, 02.11.05

Intervenció del portaveu del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el debat sobre el Títol VI
(Finançament) del nou Estatut. (29.09.05)
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14 Intervenció de Manuela de Madre en el debat

Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el debat sobre el nou

15 Intervenció d’Isidre Molas en el debat d’aprovació del
projecte d’Estatut en el Senat, 10.05.06

Revista FRC
Número 14_frc Revista de Debat Polític
Número 14 de la nostra revista que, en la seva nova etapa, aspira a actualitzar la
reflexió sobre la nostra societat i el seu sistema polític, amb l’ànim de reafirmar la
vigència dels valors de llibertat, igualtat i justícia social, centrals per a la socialdemocràcia, al nostre país i a la seva autèntica casa gran, Europa.
SUMARI:
EDITORIAL
• Nova etapa
OPINIÓ
• Sobre la desafecció Oriol Bartomeus.
• Catalanismo social: ¿un cambio de paradigma? Iñaki Ellakuría.
• La nova Oficina de Seguiment del Programa Electoral Rocío Martínez- Sampere
• El Govern d’Entesa Vicenç Navarro
• Perquè sabem que Europa és el nostre futur Mireya Fuente
ENTREVISTA
• José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya Albert Aixalà, Cristina
González i Rafael Pascuet
CARA A CARA
• El catalanisme, ja no és el que era? Enric Juliana i Antoni Puigverd
IDEES
• Una visió alternativa de la nació Albert Branchadell
• Debilitats i fortaleses de l’autogovern Àngel Pes
• El mirall quebequès Fernando Domínguez
• Sobre la integració Xavier Bertrana
• La qüestió del vel. Reflexions entorn la regulació de l’ús del vel en els espais
públics Gisela Vargas
• Cap a un sistema català d’habitatge? Jordi Mas
• Els reptes de Catalunya davant la globalització Francesc Raventós
EL TEMA
• Els joves i la política Gisela Vargas i Hèctor Mora
COMUNICACIÓ
• La política de las emociones Antoni Gutiérrez-Rubí
CULTURA
• Crònica del primer segle de l’IEC Joan Tudela
LLIBRES
• Novetats bibliogràfiques
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___publicacions electròniques
Idees FRC
Idees frc 4_Cohesió social, convivència
i noves oportunitats. Jordi Hereu
Aquesta col·lecció electrònica, que es va iniciar el 2006 amb tres articles de Miquel Iceta,
un d’Àngel Pes, i un de Vicenç Navarro, va publicar el 2007 la intervenció de l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, durant el dinar-col·loqui organitzat per l’Espai de Professionals el
dia 21 de febrer.

Butlletí Tria
Des del mes de febrer 2007, la Fundació Rafael Campalans elabora el Tria, un butlletí
electrònic que ofereix una selecció d’informació política d’interès extreta de publicacions
espanyoles i estrangeres i think tanks europeus i internacionals. Mensualment recomanem
un seguit d’articles, llibres i pàgines web que considerem que són d’especial interès.
Durant el 2007 es van enviar 9 butlletins TRIA.

Tria de febrer

- La imatge: Woody Allen roda a Barcelona

- Interessos nordamericans a l’Iran

- El llibre: Mites i gent de Barcelona, de Josep M. Huertas

- La relació entre política i mitjans de comunicació
- Valors i identitat

Clavería
- Xarxa: www.nationstates.net

- El benestar de la infància
- Canvi climàtic

Tria d’abril

- El món el 2020

- Resultats de la primera volta de les eleccions

- La imatge: The Queen, Òscar a la millor interpretació
femenina
- El llibre: La dona tenaç, de Carles Serrat
- Xarxa: www.hillaryclinton.com

presidencials franceses
- Article: “La política como actividad inteligente”, de Daniel
Innerarity
- Al Qaeda al nord d’Àfrica
- És Londres una megapolis fora de control?

Tria de març

- El mercat aeroportuari

- George Lakoff i els Thinking Points

- La imatge: Ségolène Royal, a la segona volta

- L’eix esquerra-dreta ha definit el segle XX. I ara què?

- El llibre: L’estatut. Km 0. , de Pere Gendrau

- Cap a on van els partits?

- Xarxa: www.livingroomcandidate.movingimage.us

- 50 anys d’Unió Europea
- François Bayrou, el tercer candidat a les presidencials
franceses
- Dia Internacional de la Dona
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Tria de maig
- Nicolas Sarkozy, nou president de França
- Tony Blair, 10 anys a Downing Street

- La necessària recomposició del PS francès

- Debat sobre l’esquerra francesa

- L’exclusió social

- El Tractat de Lisboa

- El futur de Turquia

- La imatge: Pasqual Maragall anuncia la seva malaltia

- La segona transició espanyola

- El llibre: El món de les dones, d’Alain Touraine

- La imatge: Tony Blair

- Xarxa: http://manifesto2009.pes.org/en

- El llibre: La estrategia de la crispación,
de Joaquín Estefanía (director)
- Xarxa: www.compassonline.org.uk
Tria d’estiu
- La participació política dels espanyols
- És Espanya una nació?
- Un nou Tractat Europeu
- El terrorisme islàmic
- Conciliació
- Gordon Brown, nou primer ministre britànic
- La imatge: Exposició “Els Socialistes de Catalunya i les
eleccions del 15 de juny de 1977”
- El llibre: Over to you, mr Brown, d’Anthony Giddens
- Xarxa: www.makeitanissue.org.uk

Tria de novembre
- El Consell de Savis de Zapatero
- La rellevància de la inversió pública
- Religió i vida pública
- Compte enrere per a les presidencials nord-americanes
- La imatge: Un any de Govern d’Entesa
- El llibre: Necessitem governants, d’Àngel Pes
- Xarxa: https://blogs.fco.gov.uk/roller/miliband/
Tria de desembre
- Reflexions entorn al federalisme
Tria de setembre

- L’educació, una qüestió de futur

- El futur de la socialdemocràcia. La perspectiva alemanya

- La Mediterrània, al centre de l’agenda política europea

- La identitat britànica i reformes institucionals

- El futur de Kosovo

- El debat sobre el futur d’Europa

- La imatge: Signatura del Tractat de Lisboa

- Repensar França davant el món globalitzat

- El llibre: The Reinvention of Spain, de Sebastián Balfour

- La imatge: nova seu de la Fundació Rafael Campalans
- El llibre: La situación social en España II,

i Alejandro Quiroga
- Xarxa: www.youtube.com/youchoose

de Vicenç Navarro (director)
- Xarxa: www.escolar.net
Tria d’octubre
- Buscant solucions al problema de l’habitatge
- Salaris i precarietat
- Crisi bancària als Estats Units
- Política Exterior Progressista
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___comunicació i difusió
Inauguració de la nova seu de la Fundació Rafael Campalans
Després de més de deu anys a Via Laietana, 38, la Fundació
Rafael Campalans es va traslladar a un nou local a principis
del mes de setembre. A partir d’ara, la seu de la Fundació
està carrer Trafalgar, 12, entresòl 1a, molt a prop de la plaça
Urquinaona.
El 4 de desembre se’n va fer la inauguració, presidida pel
primer secretari del PSC i president de la Generalitat, José
Montilla. La Fundació va aprofitar la inauguració de la nova
seu per presentar la nova revista frc Revista de Debat Polític.
A l’acte hi van intervenir Rocío Martínez-Sampere, patrona
de la Fundació i diputada al Parlament de Catalunya, Joan
Rodríguez, director de la Revista, i Isidre Molas, president de
la Fundació.
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www.fcampalans.cat
Durant l’any 2007, va continuar la feina d’actualització periòdica de la nostra pàgina web. En aquest temps s’ha treballat
en una millora en profunditat d’alguns apartats del web. Així,
l’àmbit dedicat a l’Arxiu Històric s’ampliarà durant el 2008,
de manera que funcioni com una petita pàgina web dins el
web general. Mitjançant aquesta millora, es pretén aprofitar
els continguts durant més temps i dotar de major dinamisme
aquest àmbit, massa estàtic fins ara.
S’ha treballat en la millora de la pàgina en castellà, ampliant-ne
el contingut fins a equiparar-lo al model en català. Mitjançant la
traducció íntegra de tots els apartats del web es vol arribar a un
ventall més ampli d’usuaris i se’n vol facilitar la consulta.

Sessions al web www.fcampalans.cat (Periode: 01/01/2007 - 01/12/2007)
20.000

Gràfic de
sessions

Durant aquests 12 mesos hem més que doblat les visites a

01/2007

8.838 sessions

la nostra pàgina web respecte de les prop de 54.000 que

02/2007

8.622

vam tenir l’any 2006, xifra que representa un promig men-

03/2007
04/2007

10.746
11.578

05/2007
06/2007

16.111

08/2007
10/2007
11/2007
12/2007

D’altra banda, els documents més descarregats aquest any
15.262

07/2007
09/2007

sual d’unes 10.500 sessions.

11.102

12.338

han estat el paper 146, sobre les reformes fiscals a Espanya, el 140, Nacionalismo, democracia y socialismo, l’anàlisi
sobre la candidatura de Ségolène Royal a la presidència de

8.542

França, i articles del nostre butlletí Apunts d’Immigració.

8.062
7.737
7.531

Total: 126.469

Butlletí Digital
Durant 2007 vam continuar enviant de manera regular el Butlletí Digital de la Fundació per tal de mantenir els nostres prop
de 1.500 subscriptors informats de les activitats que organitza la Fundació i de les novetats editorials publicades.
Durant el 2007 vam enviar un total de 14 butlletins,
entre els quals:
• Dedicat al seminari “Ségolène Royal, un nou estil de
fer política”
• Monogràfic de l’Arxiu Històric. Novetats en les activitats
i publicacions de l’Arxiu
• Monogràfic de les intervencions del seminari “El paper del
Parlament Europeu en la construcció de l’Europa social”
• 2 de temàtics sobre la socialdemocràcia a Europa
• Informació exhaustiva sobre la presentació del llibre
Catalanisme federalista, de Miquel Iceta
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___comunicació i difusió
Aparició als mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació es van fer ressò durant el 2007 de bona part de
les activitats organitzades des de la Fundació.
De la mateixa manera que en alguns programes de 2006, 4 publicacions de la
Fundació Rafael Campalans han estat citades al programa Àgora, els dilluns al
canal 33: El nou Estatut. Comentaris a peu d’obra (“Un llibre que explica el contingut del nou Estatut i on s’explica el procés d’elaboració i negociació”), Más allá
de la nación (“Un llibre sobre l’Estat de les Autonomies que profunditza en la idea
d’Espanya com a nació de nacions·), Dietari 2003. Apunts d’un any electoral
(“Un llibre fet a modus de diari personal, on el propi Nadal fa un repàs, dia a dia,
d’un any transcendental, el 2003”), i Catalanisme federalista (“Un assaig sobre
el projecte propi del PSC sobre l’encaix de Catalunya a Espanya”).
Els actes amb més seguiment mediàtic el 2007 van ser la inauguració de
l’exposició “15-J. Els Socialistes de Catalunya i les eleccions del 15 de juny de
1977”, i la campanya de promoció del llibre Catalanisme federalista, de Miquel
Iceta. D’altra banda, l’exposició “Fotografiar el socialisme”, amb imatges de la fotògrafa Colita, també va ser coberta per ràdio i televisió: el programa “Les notícies
del vespre”, de COM Ràdio, va fer-ne una notícia especial en el seu informatiu del
3 d’abril, i BTV va tancar un dels seus “Infonit” amb imatges de l’exposició.
És en premsa escrita, però, on es fa un seguiment més ampli de les activitats i publicacions de la Fundació. Durant el 2007, la Fundació va sortir citada en premsa
un total de 38 vegades:

Exposició “Fotografiar el socialisme”, de Colita

Debat núm. 7: La situació lingüística a Catalunya i la

- El Punt (12/01/2007): El temps refresca el xampany

seva projecció a Espanya

- L’exposició també va ser coberta per la ràdio i la televi-

- El País (30/01/2007): Desencuentros en la tercera hora

sió. D’una banda, el programa “Les notícies del vespre”,
de COM Ràdio, va fer-ne una notícia especial en el seu

Article d’opinió Albert Aixalà, director de la Fundació

informatiu del 3 d’abril. De l’altra, BTV va tancar un dels

- El País (21/02/2007): Una identidad-proyecto para Bar-

seus “Infonit” amb imatges de l’exposició.

celona
- Catalonia Today (228/02/2007): An “identity project” for

Seminari “Ségolène Royal: un nou estil de fer política”

Barcelona

- El Periódico (29/01/2007) : Els atacs mesquins no desestabilitzaran Royal

Dinar EDP amb Jordi Hereu, alcalde de Barcelona
- La Vanguardia (22/02/2007):

Decàleg de propostes per donar impuls al socialisme
català
- El País (30/01/2007): El PSC abre un debate para frenar
el retroceso electoral

Servicios con impuestos se pagan
- El Periódico (22/02/2007): Hereu anteposa la qualitat
dels vols a qui estarà a la T-Sud
- Avui (22/02/2007): Hereu mantindrà els impostor

- Avui (30/01/2007): El PSC debat reorganitzar-se per
frenar la reculada de vots
- El Punt (30/01/2007): Iceta vol que la Campalans sigui

Edició del facsimil Endavant
- Avui (12/04/2007): Els 23 anys d’”Endavant”

el seu laboratori d’idees
Jornada sobre l’Europa Social
- ADN (21/05/2007): A favor de una jornada reducida
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Eleccions municipals 2007

Política i comunicació

- El Punt (18/06/2007): Pactes i alcaldes d’esquerres a la

- El Periódico (18/10/2007): La lliçó de Campalans

majoria de municipis
Acte de celebració de la victòria de 1982
Inauguració de l’exposició “15-J. Els Socialistes de

- El Punt (29/10/2007): Montilla demana “la màxima

Catalunya i les eleccions del 15 de juny de 1977”

mobilització” per a les eleccions en el 25è aniversari de

- Montilla promete firmeza ante Madrid pero sin “griterío ni

la victòria de González

extravagancias”
- Montilla rebutja la “cridòria” per negociar l’Estatut

Llibre Catalanisme federalista, de Miquel Iceta

- El Punt (19/06/2007): Montilla: No farem més país fent

- Público (25/11/2007): El proyecto del catalanismo fede-

cridòria i extravagàncies”
- El Punt (19/06/2007): El socialisme català, en les primeres eleccions

ralista
- La Vanguardia on line (12/12/2007): Montilla marca distancias con ERC al rechazar el nacionalismo y reprende a CiU

- Avui (19/06/2007): Unes eleccions origen del PSC

- La Vanguardia (13/12/2007): La neurona

- El Mundo (19/06/2007): Montilla embrida a ERC

- El Periódico (13/12/2007): El PSC demana al president

- El Punt (25/06/2007): Revivint el 15-J

del Parlament que empari Ferran
- El País (13/12/2007): Montilla pide que el federalismo

Renovació del socialisme
- Avui (28/06/2007): La renovació del socialisme

español se exprese “con claridad”
- El Punt (13/12/2007): Montilla contraposa el seu catalanisme federalista al reduccionisme de CiU i ERC

La Unió Mediterrània
- El País (15/07/2007): Una idea confusa
- El Periódico (11/12/2007): El Mediterráneo, en horas
bajas

- Avui (13/12/2007): Montilla insta als socis a aprovar el
pressupost
- El Mundo (13/12/2007): El PSC recupera el discurso
federalista para desmarcarse del independentismo de
sus socios

Repensar Catalunya i el catalanisme
- La Vanguardia (25/09/2007): Repensar Catalunya
- La Vanguardia (18/11/2007): Los catalanismos del PSC

- ABC (13/12/2007): Montilla carga contra CiU por “perjudicar” los intereses de los catalanes
- El Periódico (20/12/2007): Entrevista a Miquel Iceta
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___memòria econòmica
Ingressos
1. SUBVENCIONS OFICIALS
Diputació de Barcelona

752.540,10
50.000,00

Ministeri de Cultura

470.000,00

Ministeri d’Educació

27.000,00

Departament de Justicia - Generalitat de Catalunya
Memorial Democràtic - Departament d’Interior - Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

180.889,00
21.450,00
3.201,10

2. CONVENI CAIXA CATALUNYA

60.000,00

3. DONATIUS

26.298,80

4. VENDA PUBLICACIONS
5. INGRESSOS PER ACTIVITATS
6. INTERESSOS BANCARIS
TOTAL INGRESSOS

5.092,94
21.262,70
4.561,79
869.756,33

Despeses
			
1. DESPESES GENERALS

164.328,95

2. ACTIVITATS I PUBLICACIONS

370.954,92

Arxiu Històric

121.367,13

Publicacions

81.726,00

Formació

56.227,85

Actes públics

111.633,94

3. PERSONAL

304.145,18

Sous

233.888,25

Seguretat Social

70.256,93

4. DOTACIÓ PER A AMORTITZACIÓ

13.334,18

TOTAL DESPESES

RESULTAT POSITIU DE L’EXERCICI
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852.763,23

16.993,10

Fonts d’ingressos

Diputació de Barcelona
Ministeri de Cultura
Ministeri d’Educació
Departament de Justicia - Generalitat de Catalunya
Memorial Democràtic
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Conveni Caixa Catalunya
Donatius
Ingressos per activitats i publicacions
Altres Ingressos

Amb la col·laboració de:
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Fundació Rafa

ael
el Campalans

Trafalgar, 12, entresòl 1a | 08010 Barcelona | fundacio@fcampalans.cat
www.fcampalans.cat | T +34 933 195 412 | F +34 933 199 844

