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presentació____
La Fundació Rafael Campalans us presenta la seva memòria d’activitats del 2009, 
any nodrit d’activitats i publicacions, moltes d’elles amb repercussió als mitjans de 
comunicació. 

Sens dubte, per a la Fundació Rafael Campalans l’any 2009 ve marcat pel cicle de 
conferències organitzat a la London School of Economics and Political Science (LSE) 
entre els mesos de gener i octubre, amb el conseller d’Economia i Finances, Antoni 
Castells, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, el conseller d’Educació, Ernest Maragall i el 
president de la Generalitat, José Montilla. Aquestes trobades a Londres amb la comunitat 
diplomàtica, acadèmica i econòmica de la capital britànica van servir per fer pedagogia 
de la realitat política, econòmica, social i cultural de Catalunya.

D’altra banda, l’any 2009 també va estar marcat per la celebració de la jornada “Noves 
idees en temps de crisi”, inaugurada pel President de la Generalitat, José Montilla, i en 
què es va aconseguir crear un espai de debat transversal per definit noves propostes 
polítiques i econòmiques per fer front a la crisi. Aquesta jornada, organitzada a l’Auditori 
de la Pedrera de Barcelona, va ser tot un èxit de públic, amb l’assistència d’importants 
personalitats del món polític, universitari, però sobretot del món de l’empresa i dels 
sindicats catalans. 

En tercer lloc, i dins l’àrea internacional de la Fundació, el 2009 marca l’inici del projecte de 
Cooperació Política a la Mediterrània, finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. 
En aquest any, i en el marc d’un conveni amb la Unió Socialista de Forces Populars del 
Marroc, hem realitzat diverses activitats i cursos de formació, tant a Barcelona com a 
Rabat, que s’han convertit en un marc de debat molt útil entre socialistes catalans i 
marroquins.  

L’altre gran pilar de la Fundació són les seves publicacions, i entre les d’aquest 2009 en 
destaquen especialment dues. D’una banda, el llibre Pasqual Maragall, sense protocol, 
que recull una selecció d’imatges de la fotògrafa Pepa Álvarez, que immortalitzen els tres 
anys anteriors de l’arribada de Pasqual Maragall a la Presidència de la Generalitat, l’any 
2003. Els recursos que s’obtinguin de la venda d’aquesta publicació seran destinats a 
Alzheimer International-Fundació Pasqual Maragall.

D’altra banda, el llibre Tal com ho vaig viure (1927-1958), que recull la part de les 
memòries que Joan Reventós havia donat per pràcticament definitiva, a efectes d’edició, 
poc abans d’emmalaltir de manera irreversible el febrer de 2001.

Aquest any ha servit, a més, per consolidar els grups de treball i publicacions claus 
per a la Fundació, com frc Revista de Debat Polític, que aconsegueix en cada número 
interessants entrevistes en profunditat, i elaborades peces de temàtiques molt diverses. 
En els números editats el 2009, vam entrevistar l’economista Jeremy Rifkin, l’alcalde de 
Barcelona Jordi Hereu, el catedràtic de Ciència Política, Fernando Vallespín, i un magnífic 
cara a cara sobre educació amb Joan Manuel del Pozo i Ferran Ferrer. 

Aquesta memòria és una prova molt il·lustrativa de la feina de la Fundació, una tasca que 
no s’atura i que sempre busca reinventar-se per millorar. 

Isidre Molas i Batllori                      Albert Aixalà i Blanch
President                                                                                                Director                                                                           
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08 Arxiu Històric de la Fundació

17 Formació

23 Conferències i seminaris

31 Relacions internacionals

 

36 Grups de treball

39 Publicacions

51 Comunicació i difusió

55 Memòria econòmica

índex____
08  Publicacions

13  Ordenació i catalogació

17  Activitats

20  Cursos

31  Cooperació mediterrània

39  En paper

47  En format digital

51  Pàgina web

53  Aparicions als mitjans de comunicació

55  Ingressos i despeses

56  Compte de resultats



8     FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2009

A finals de l’any 2009 vam editar Tiempos nuevos. Leo-

nor Serrano, un nou número d’aquesta col·lecció dedicada 

a la biografia i l’obra de persones relacionades amb el món 

del socialisme a Catalunya. El llibre aplega un selecció de 

trenta-nou articles de l’autora publicats al diari barceloní Las 

Noticias entre els anys 1931 i 1935. Completen aquesta 

selecció tres textos de la mateixa època publicats al setma-

nari Justícia Social, i la resposta a una enquesta realitzada 

a destacades dones progressistes publicada a La Rambla.

També s’hi incorpora una selecció de fotografies i la repro-

ducció de documents personals de Leonor Serrano (1890-

1942).

El llibre inclou un pròleg d’Isidre Molas, president de la Fun-

dació, que porta per títol Leonor Serrano y los valores del 

humanismo on recorda la trajectòria i les idees de l’autora.

Pedagoga, feminista i socialista, Serrano és encara un refe-

rent oblidat de la nostra història recent. Va ser una impor-

tant defensora del paper de la dona dins la societat del seu 

temps, lluitant per fer realitat el vot femení, i per la conciliació 

laboral i familiar. Alhora, defensà l’escola pública com a eina 

fonamental de la educació igualitària entre nens i nenes, i 

argumentà també la necessitat de l’educació de les persones 

adultes. Amb aquesta edició contribuïm a donar a conèixer el 

seu pensament i la seva obra.

Col·lecció Memòria_Núm.9 “Tiempos nuevos”. Leonor Serrano

___arxiu històric de la Fundació__publicacions
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Butlletins de l’Arxiu_ Arxiu Històric número 17

El tema central d’aquest butlletí és el 30è aniversari de la celebració de les 

primeres eleccions democràtiques als ajuntaments.

Aquest butlletí va incloure dos exemplars de la col·lecció Full Suplement, 

dedicada a les biografies de personatges socialistes. El número 21 amb el 

títol Paco Ramos: la lleialtat al socialisme escrit per la investigadora roma-

nesa Luiza Iordache; i el número 22 titulat Ramon Porqueras, una vida de 

combat pel socialisme i la llibertat elaborat per David Ballester, historiador 

i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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___arxiu històric de la Fundació__publicacions

Aquest número se centrà en el tema del 10è aniversari de la coneguda 

com “Campanya Maragall” celebrada l’any 1999. Considerada com una 

campanya electoral carismática, es va caracteritzar pel gran entusiasme 

de la gent que hi va participar que tenia l’esperança d’aconseguir que es 

fes realitat un canvi profund en el Govern de la Generalitat.

Pel que fa a la col·lecció Full Suplement, aquest número va incloure també 

dos nous treballs. El número 23 que porta per títol Ernest Lluch, professor 

i polític català, signat per l’historiador i polític Lluís M. de Puig; i el número 

24 Oriol Martorell: músic, educador, polític redactat per l’eurodiputat so-

cialista Raimon Obiols.

Butlletins de l’Arxiu_ Arxiu Històric número 17
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Pasqual Maragall_ Sense protocol

Aquest llibre és una selecció curada de fotografies de 

Pepa Álvarez que immortalitzen els tres anys anteriors de 

l’arribada de Pasqual Maragall al Palau de la Generalitat, 

l’any 2003. Aquest àlbum gràfic és una mostra del caràcter i 

la manera d’entendre la política d’algú amb “una mirada cla-

ra, neta, d’una il·limitada capacitat per generar complicitats”, 

com indica Jordi William Carnes, tercer tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament de Barcelona, a la presentació del llibre.

Els recursos obtinguts de la venda d’aquesta publicació seran 

destinats a Alzheimer International-Fundació Pasqual Maragall.

ÍNDEX

· Presentacions

Tot rescabalant instants i vivències. Pasqual Maragall

Un home que cada dia volia aprendre. Jordi William Carnes

Gràcies, Pasqual! Pepa Álvarez García

· Àlbum gràfic
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___arxiu històric de la Fundació__publicacions

Tal com ho vaig viure [1927-1958]

Aquest llibre recull la part de les memòries -titulades per 

l’autor Tal com ho vaig viure– que Joan Reventós havia donat 

per pràcticament definitives, a efectes d’edició, poc abans 

d’emmalaltir de manera irreversible el febrer de 2001. Són, 

doncs, unes memòries incompletes que, en termes crono-

lògics, abasten el període que va des de 1927, any del seu 

ÍNDEX

· Presentació política

· Presentació tècnica

Joan Reventós, l’idealisme intel·ligent Raimon Obiols i Jordi 

Font

· Tal com ho vaig viure [1927-1958 ] Joan Reventós

Introducció

I. (Antecedents familiars, infància i adolescència)

II. (Anys d’universitat) 

III. Anys decisius

IV. Signes de contradicció

Índex onomàstic de persones

· Semblances

Josep M. Ainaud de Lasarte

Francesc Casares

Josep M. Castellet

José Antonio Linati

Alberto Oliart

Ramon Porqueras

Hilari Ragué

Leopold Rodés

Josep M. Sòria

naixement a la emblemàtica Casa de les Punxes de Barce-

lona, fins a 1958, any marcat, a efectes personals i polítics, 

per la seva detenció per la policia franquista, en el context 

d’un ample operatiu repressiu que a casa nostra suposà la 

caiguda de la direcció del Moviment Socialista de Catalunya 

(MSC), a la qual havia accedit cinc anys abans.
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___arxiu històric de la Fundació__ordenació i catalogació

Catalogació de fons documentals

Durant aquest any 2009 es va portar a terme l’ordenació 

i catalogació dels fons documentals que a continuació 

s’especifiquen. 

1. Fons Conferència dels Homes i Dones d’Esquerra (CHDE):

•	Descripció de la documentació: Es tracta de l’arxiu adminis-

tratiu generat per la Conferència des de la seva creació l’any 

1985 fins a la seva desaparició, l’any 1990. La major part del 

material prové de la seva activitat quotidiana i de l’organització 

de les dues edicions que es van portar a terme durant la seva 

trajectòria. A més, hi ha documentació del Partit dels Socia-

listes de Catalunya d’institucions públiques i d’altres entitats 

amb qui la Conferència  va mantenir relacions.

•	Anys extrems: 1984-1990

•	Volum material: 5 capses d’arxiu definitiu

2. Fons Joan Colom (JCM):

•	Descripció de la documentació: El principal tipus de docu-

mentació és de caràcter electoral, ja que una gran part està 

relacionada amb les primeres eleccions municipals de la 

democràcia celebrades l’any 1979, i més concretament en 

l’elaboració del programa electoral amb el que el Partit dels 

Socialistes de Catalunya s’hi va presentar. A més, hi trobem 

material de la Comissió Municipal de Partits Polítics de Bar-

celona, entitat que va estar en funcionament entre 1977 i 

les eleccions municipals de 1979.

•	Anys extrems: 1976-1981

•	Volum material: 3 capses d’arxiu definitiu

3. Fons Antoni Canals (FAC):

•	Descripció de la documentació: Es tracta tant de documen-

tació interna generada pel Partit dels Socialistes de Cata-

lunya com de documentació relacionada amb els processos 

electorals celebrats a la dècada dels anys vuitanta (tan a 

nivell municipal com autonòmic i general). A banda, hi ha 

una sèrie de documents d’altres partits i entitats polítiques, 

com l’Assemblea de Catalunya, etc...

•	Anys extrems: 1974-1990

•	Volum material: 4 capses d’arxiu definitiu

4. Fons Enric Llorens (FELL):

•	Descripció de la documentació: Hi trobem, a banda de do-

cumentació pròpia del Partit dels Socialistes de Catalunya, 

material del PSOE, de la Federació Socialista Catalana, del 

PSC-Congrés i del PSC-Reagrupament. Això es complemen-

ta amb material editat per partits socialistes estrangers y 

també pel sindicat UGT.

•	Anys extrems: 1976-1988

•	Volum material: 7 capses d’arxiu definitiu

5. Fons Joan Marcet (FJM):

•	Descripció de la documentació: La documentació del fons 

ha estat generada fruit de la militància de Joan Marcet a 

Convergència Socialista de Catalunya, Partit Socialista de 

Catalunya-Congrés i al Partit dels Socialistes de Catalunya 

(PSC-PSOE). A més, hi ha documentació d’altres partits po-

lítics i del sindicat Unió de Pagesos, així com material gene-

rat per la Generalitat de Catalunya.

•	Anys extrems: 1974-1978

•	Volum material: 3 capses d’arxiu definitiu

6. Fons Ildefons Valls (FIV):

•	Descripció de la documentació: Destaca la documentació in-

terna generada pel  PSC-Reagrupament entre 1974 i 1976. 

També hi ha material del congressos del PSC(PSC-PSOE). A 

més a més, hi trobem una col·lecció de reculls de premsa 

i també un recull de publicacions periòdiques, principalment 

editades per partits progressistes i també per entitats cíviques.

•	Anys extrems: 1972-1999

•	Volum material: 8 capses d’arxiu definitiu

7. Fons Joan Comas (FJCC):

•	Descripció de la documentació: Es tracta d’un fons amb un 

ampli ventall de material del PSC-Reagrupament: publica-

cions, manifestos, correspondència, cartells, etc. Com a 

singularitat destaca un apartat de fons oral i també de foto-

grafies, ambdós corresponents al 3r Congrés que va celebrar  

aquest partit el mes de gener de l’any 1977.

•	Anys extrems: 1974-1977

•	Volum material: 7 capses d’arxiu definitiu

Ordenació i catalogació dels fons de l’Arxiu

Diccionari biogràfic on line 

L’ any 2009 vam continuar amb la mateixa línia de treball 

desenvolupada fins ara. Més en concret, la prioritat es va 

centrar en finalitzar el procés de revisió i correcció de les bio-

grafies acabades l’any 2008, fonamentalment per poder-les 

penjar a la pàgina web; fet que va fer més visible la feina rea-

litzada i omple amb més contingut l’apartat web “Biografies”. 

A més, es va desenvolupar una tasca de recollida d’imatges 

que acompanyen les biografies acabades per tal de fer més 

atractiva la presentació d’aquestes en la pàgina web. Per úl-

tim, es van acabar de completar de completar les biografies 

en estat inicial, així com es va incidir en la viabilitat d’aquelles 

per a les quals s’ha trobat massa poca informació.
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___arxiu històric de la Fundació__ordenació i catalogació

Material gràfic i audiovisual 

Per al desenvolupament de les tasques arxivístiques relacio-

nades amb aquest tipus de material durant l’any 2009, la 

Fundació va contractar Joan Ponce, llicenciat en Història per 

la UAB i llicenciat en Documentació per la UB.

Arxiu Fotogràfic

1. Tria i selecció de materials

Abans de portar a terme un inventari detallat de la informa-

ció, es portà a terme una tria i selecció dels materials en 

virtut de la seva pertinença i interès pel que fa al seu con-

tingut per a la missió de l’arxiu històric i de la fundació, i a 

un criteri de repetició limitat a 3 còpies en paper. D’aquesta 

manera, s’aconseguí centrar els esforços i recursos invertits 

en els materials vertaderament pertinents. El procés de triat-

ge no es podia realitzar sobre tots els fons fotogràfics, donat 

que alguns d’ells només són cessions en custòdia, no pas 

donacions. Tot i així, es realitzà una expurgació sensible, que 

afectà entre el 15 i el 20% del total de materials emmagat-

zemats.

El llistat de biografies que aquest any s’han incorporat és 

el que a continuació s’especifica; en total, vint-i-dos noves 

entrades:

Arquer, Jordi

Casares, Francesc

Colomer, Víctor

Comaposada, Josep 

Domènech Vilanova, Cristòfor de

Duran i Ferret, Joan

Ferrer Sanxís, Miquel

Folch i Capdevila, Rafael

Gerhard, Carles

Losada, Emili

Martí i Julià, Domènech

Martí, Celestí

Morera, Ramon

Rion, Joan

Rosa, Carmel

Ruiz Lecina, Amós

Solanes Checa, Marià

Utges, Miquel

Verrié, Pau

Vidal Rosell, Salvador

Vila-Abadal, Francesc

Ximenis, Vicens

2. Inventari, agrupació i classificació

Amb vistes a iniciar un tractament arxivístic mínim per al con-

trol de materials custodiats per l’arxiu històric, es portà a 

terme un inventariat d’aquests materials. Aquesta actuació 

s’ha executat sobre tots els fons que formaven part de l’arxiu 

històric, mantenint primer la divisió, i realitzant-ne després 

una agrupació d’aquells que no pertanyien a fons cedits en 

custòdia. La resta de fons s’han integrat dins d’un únic fons 

fotogràfic amb el nom d’FRC.

Previ al procés d’inventariat, es portà a terme un agrupa-

ment de materials en virtut d’un criteri temàtic. Aquesta ac-

ció, comporta la ràpida recuperació d’informació –donat que 

els ítems es troben desats físicament en un bloc temàtic–; i 

facilitarà, en un moment donat, el procés de digitalització i 

catalogació de materials, ja que aquesta es portarà a terme 

així mateix en blocs.

El procés d’inventariat de fons en suport analògic donà com 

a resultat els següents 6 blocs conceptuals d’informació, que 

tot seguit es passen a descriure: 

•	Fons Fotogràfic: En el que s’engloben els ítems correspo-

nents als fons Luis Moreno (paper), L’Hora i Cronològic. Es 

tracta de 3.347 ítems.

•	Fons PSC: Respon a una donació realitzada pel departa-

ment de comunicació del PSC. Es tracta de 2.706 ítems.

•	Fons Personatges: En el que s’engloben retrats de perso-

nalitats relacionades amb el socialisme català i espanyol 

principalment. En l’actualitat es composa de 1.185 ítems. 

•	Fons Àlbums: Es tracta de fotografies corresponents majo-

ritàriament a actes del PSC i de la Fundació Rafael Campa-

lans. És un fons extensíssim, compost per 26.389 ítems.

•	Fons Oriol Molas: Respon a una donació realitzada pel ma-

teix fotògraf. Es tracta de 943 ítems en color (paper i nega-

tiu) referents al seguiment de la campanya electoral de les 

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1999.

•	Altres fons: En aquest apartat s’inclogueren aquells mate-

rials de difícil ubicació o amb un dubte raonable per a ser 

inclosos en algun grup d’informació. Es tracta de 94 ítems. 

Per altra banda, cal fer referència als fons digitalitzats:

•	Fons Colita: Respon a la cessió que realitzà la fotògrafa Colita 

a la fundació dels seus treballs de fotoperiodisme al voltant del 

devenir del socialisme català durant la Transició i primers anys 

de democràcia principalment. Es tracta de 8235 ítems. 

•	Fons Luis Moreno: Fons fruit de la cessió realitzada per en 

Luis Moreno, corresponent als primers anys de singladura 

del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Es trac-

ta de 445 ítems.
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Cal fer palès, que ben avançat el procés d’inventariat, mentre 

es procedia a passar a un altre estadi del projecte, van tenir 

lloc les incorporacions d’altres fons fotogràfics per mitjà de 

donació o cessió. Aquests són:

•	Fons Joan Comas: Es tracta d’uns materials impresos loca-

litzats mercès a la tasca d’ordenació i classificació dels fons 

documentals cedits per en Joan Comas a l’arxiu històric. Es 

tracta de 87 ítems referents, en la seva majoria, al III Con-

grés del PSC–Reagrupament, celebrat entre els dies 8 i 9 de 

gener de 1977 en el M.I. Col·legi d’Advocats de Barcelona.

•	Fons J.M. Contel: Es tracta d’un extens fons fotogràfic en 

color, sobre suport digital, al voltant de la figura de l’alcalde 

de Barcelona, Jordi Hereu. Donat el seu format de presen-

tació –subdividit en subdirectoris temàtics, i molt sovint 

duplicats–, encara no ha estat possible portar a terme un 

recompte dels materials. Per aquesta raó: la necessitat de 

sotmetre el fons a un examen i tractament arxivístic pre-

liminar; no s’ha vist apropiat la seva inclusió en el procés 

general d’inventariat. En principi, es calcula que el número 

d’ítems pot ser d’uns 15.000.

A banda d’aquesta documentació, s’ha de fer referència a 

aquella documentació que s’atresora ja en format digital. En 

aquest respecte ressaltarem els Fons de la Colita i d’en Luis 

Moreno com els més importants. En ambdós casos, tota la 

informació en suport digital ha estat hostatjada al servidor, a 

la seva ubicació definitiva i amb noms de directori normalit-

zats que serviran per cada fons que s’hi incorpori.

3. Descripció

Per tal de portar a terme una eficient recuperació de la in-

formació es realitzà un procés de descripció de cadascuna 

de les sèries (agrupacions documentals) o dels documents 

d’arxiu que engloben els fons. Els camps de descripció són 

els mateixos per a tots els documents.

Arxiu Audiovisual

L’arxiu audiovisual compta a dia d’avui amb un inventari por-

menoritzat dels ítems que el composen, els quals es troben 

agrupats temàticament segons el seu contingut. Així mateix 

existeix un llistat d’aquells arxius ja digitalitzats.

Pel que fa a la digitalització d’aquests continguts, se li enca-

rregà a Frame Produccions S.L. i van ser lliurats i comprovats 

mitjançant unes visualitzacions prèvies. 

Els arxius de vídeo no van poder ésser descrits de cap manera, 

donat que el temps per visionar tots els fitxers, amb vistes a 

crear una catalogació descriptiva dels mateixos, no s’ajustava en 

absolut als terminis establerts per a aquest projecte. Tot i així, és 

possible la seva inclusió al catàleg per al seu control mitjançant 

una descripció poc profunda dels materials.

 

Catàleg

El catàleg de l’arxiu històric, es troba en la seva configuració 

definitiva i consultable ja des de la xarxa de l’arxiu.

Amb vistes a una prompta recuperació de la informació i amb 

l’objectiu de facilitar la tasca de la cerca, s’han dissenyat 

dues interfícies de cerca d’arxius: una de bàsica, on es pot 

fer una cerca combinada per camps, i un cercador per parau-

la clau per a consultes menys específiques.

Amb l’objectiu de facilitar el llançament d’equacions de cer-

ca, i el de fer-les el més exhaustives possibles, tant pels 

usuaris interns com per als externs, s’ha adjuntat al cercador 

per paraula clau un quadre d’ajut a la cerca amb els opera-

dors admesos per el sistema. 

A dia d’avui, el catàleg es composa de 9.549 registres re-

ferents a l’arxiu fotogràfic. Destaca la inclusió de la totalitat 

del Fons Colita, que composen uns 8.325 ítems totalment 

descrits i catalogats de forma individualitzada, i amb la seva 

imatge associada i visualitzable en una única interfície. 

Així mateix, es van introduir entrades de la pràctica totalitat 

dels arxius que composen el fons fotogràfic de la Fundació, 

descrits en major o menor mesura i adjuntant la seva imatge 

quan aquesta es troba digitalitzada. Donat això, el catàleg té 

la capacitat de gestionar tots els fons fotogràfics de la Fun-

dació des d’ara mateix.

A més del Fons Colita, es van introduir les dades de totes les 

altres col·leccions fotogràfiques i d’altres tipologies de fons, 

aquestes darreres a mode d’exemple. 

Imatge exemplificadora de la visualització de registres al catàleg de l’arxiu. A 
l’informe tipus podem observar, a l’esquerra la descripció del registre 1863 sota 
la signatura FF CO 016–26 amb la descripció de cada camp. A la dreta, apareix 
la seva imatge associada. En vermell, apareixen els termes de cerca recuperats.
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___arxiu històric de la Fundació__ordenació i catalogació

Arxiu Fotogràfic

En el Fons FRC, que és el fons general de l’arxiu fotogràfic i 

es composa de més de 6.600 fotografies, trobem els ítems 

agrupats en matèries segons un criteri lògic i temàtic. La 

gran majoria d’aquests no es troben digitalitzats i no es va 

procedir a la descripció individualitzada dels mateixos, però 

sí del conjunt de forma detallada. 

Registre nº183, Identificador: FF P-R2

Registre nº1309, Identificador: FG 030

Imatge FF P-R002.01

Imatge FF P-R002.02

Arxiu Gràfic 

A l’Arxiu Gràfic que composa la col·lecció de cartells de la 

Fundació, es va introduir com a exemple la col·lecció relativa 

als cartells electorals de les Eleccions Generals de 1977, 

composada per 33 ítems descrits de forma íntegra i indivi-

dualitzada.

Tasques de Manteniment i Administració

Com ja s’ha assenyalat, la creació d’un catàleg per a la Fun-

dació Rafael Campalans està finalitzat, i a hores d’ara ja 

compta amb un volum d’informació gens menyspreable, que 

engloba prop de 10.000 entrades i més de 42.000 ítems 

descrits.

Malgrat això, no tota la informació ha estat introduïda encara. 

Com hem dit abans, cal finalitzar la catalogació dels cartells 

i dels arxius de vídeo digitalitzats tot seguint els exemples ja 

presents dins del catàleg. 
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___formació__activitats

Aquest 2009 va tenir lloc els dies 21 i 22 de març a l’Hotel 

Ciutat de Tarragona.

En l’edició de 2009, es va posar l’accent en la crisi que traves-

sa l’estat espanyol, i sota el títol “Respostes des de l’esquerra”, 

les jornades van comptar amb la presència del  president de la 

Generalitat de Catalunya, José Montilla, i amb un taller sobre 

la campanya i les eleccions nord-americanes, a càrrec de Ga-

briel Colomé, director del Centre d’Estudis d’Opinió de la Ge-

neralitat de Catalunya i Enric Casas, director de Comunicació 

Corporativa i de Qualitat de l’Ajuntament de Barcelona.

PROGRAMA DE LES JORNADES:

Dissabte 21 de març

10.00 a 10.30h Acreditacions 

10.30 a 11.00h Inauguració

Francesc Vallés, director de l’Escola d’Hivern

Josep M. Sala, secretari de Formació i Ciutadania

Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona

11.00 a 11.30h Conferència Inaugural

Isidre Molas, president del PSC 

11.30 a 11.45h Pausa-cafè

11.45 a 14.15h Respostes europees a la crisi

Celestino Corbacho, ministre de Treball i Immigració

Juan Fernando López Aguilar, cap de la llista socialista a 

XXIII Escola d’Hivern

les Eleccions Europees

Anna Terrón, secretària per a la Unió Europea

Maria Badia, secretària de Política Europea i Internacional del PSC 

14.30h Dinar

16.00 a 20.30h La crisi del nou ordre global

Cristina Narbona, ambaixadora d’Espanya a l’OCDE 

Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu

Fernando Vallespín, catedràtic de Ciència Política a la Uni-

versitat Autònoma de Madrid

Luis de Sebastián, professor emèrit d’Economia a ESADE

Lluís Bassets, periodista del diari El País 

18.00 a 18.15h Pausa-Cafè

21.00h Dones i homes socialistes treballant per la igualtat

Diumenge 22 de març

10.00 a 12.15h Governar la crisi

Octavio Granados, secretari d’Economia del PSOE

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances 

Jordi Hereu, alcalde de Barcelona 

Josep Borrell, diputat al Parlament Europeu

12.15 a 12.30h Pausa-cafè

12.30 a 14.00h Conclusió

Xavier Sabaté, primer secretari de la Federació del Camp 

de Tarragona

José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya

Sopar i acte de celebració del Dia Internacional amb la 

presència de Bibiana Aído, ministra d’Igualtat.

22.30h Taller sobre la campanya i les eleccions nord-americanes

Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis d’Opinió de la 

Generalitat de Catalunya

Enric Casas, director de Comunicació Corporativa i Qualitat 

de l’Ajuntament de Barcelona
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___formació__activitats

UPEC 2009

Un any més, la Fundació va participar, junt amb altres funda-

cions i organitzacions, en las jornades que organitza la Uni-

versitat Progressista d’Estiu de Catalunya, sota el lema “més 

enllà de la crisi”.

Aquesta edició, igual que les anteriors, es va dur a terme a la 

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 

Els cursos s’han impartit entre els dies 6 i 10 de juliol de 2009 

en jornades de matí i tarda. El programa fou el següent:

Dilluns 6 de juliol 

9.30h  Inauguració UPEC 2009

18.00h Inauguració 

Jordi Serrano, rector de l’UPEC

Didac Ramírez, rector de l’UB     

Carles Martí, tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 

18.45h Què se n’ha fet de la il·lustració?

Jean Bricmont, físic a la Universitat de Lovaina

Presentador: Antoni Domènech, catedràtic de Filosofia Mo-

ral a l’UB

20.30hPrograma Cultural

Dimarts 7 de juliol 

12.00h Crisi de les memòries Europees 

Filippo Bocardi, professor d’Història de la Università di Pa-

dova

Mauel Loff, professor d’Història de la Universidade do Porto

Xavier Domènech, professor d’Història de l’UAB

Moderador: Jordi Guixé, historiador i responsable de projec-

tes de Memorial Democràtic

16.30h Crisi: Excessos neoliberals o canvi de paradigma?

Joaquim Novella, catedràtic de Política Econòmica de 

l’UAB 

Micahel R. Krätke, director de l’Institut d’Estudis Superiors 

de la Universitat de Lancaster i Investigador de l’Institut Inter-

nacional d’Història Social a Amsterdam

Muriel Casals, professora d’Economia Aplicada de l’UAB

Moderador: Albert Aixalà, membre de la JD de l’UPEC 

18.45h Artistes i política  

Lídia Pujol, cantautora 

Enric Majó, actor i director teatral

Manel Barceló, actor, director i autor teatral

Moderador: Luis Juberías, membre de la JD de l’UPEC

20.30h Programa Cultural

Dimecres 8 de juliol

9.00h Efectes socials de la crisi i l’atur

Inma Cortés, metgessa coordinadora de la Unitat de Salut 

Laboral de Barcelona

Natalia Roseti, doctora en Ciències Polítiques per l’UAB i 

investigadora de l’IGOP

Matthew Tree, escriptor

Moderador: Francesc Freixa

12.00h Ètica civil republicana
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David Casassas, doctor en Sociologia i professor de l’UAB

Florence Gauthier, catedràtica d’Història de la Revolució 

Francesa a la Universitat Paris VII

Pere Gabriel, catedràtic d’Història Contemporània de l’UAB

Moderador: Javi López, membre de la JD de l’UPEC

16.30h Estalvi energètic, sobirania alimentícia i dret a la vi-

venda

Marcel Coderch, secretari de l’Associació per a l’Estudi de 

Recursos Energètics i vice-president de la Comissió del Mer-

cat de les Telecomunicacions

Joan Caball, coordinador nacional de la Unió de Pagesos

Ricard Fernández, economista, exdirector general de la Vi-

venda de la Generalitat de Catalunya

Gustavo Duch, exdirector de Veterinaris Sense Fronteres, 

expert en alimentació i sobirania alimentícia

Moderador: Josep M. Romero, membre de la JD de l’UPEC

18.45h Artistes i política

Yacine Belahcene, músic i cantant del grup Nour

Big Mama, cantant de Blues i swing

Gerard Quintana, compositor i cantant

Moderadora: Carmen Colomina, periodista

20.30h  Programa cultural

Dijous 9 de juliol

9.00h El sindicalisme confederal versus la crisi. Propostes de 

futur  

Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya

Josep Maria Álvarez, secretari general de l’UGT de Catalunya

Moderadora: Isabel Ribas, membre de l’UPEC

12.00h Els perfils  ideològics dels mitjans de comunicació a 

Catalunya

Antonio Franco, periodista i exdirector del Periódico de Ca-

talunya

Jaume Roures, director general i soci de Mediapro

Ferran Espada, director del Punt a Barcelona

Moderador: Vicenç Navarro, catedràtic de Ciències Políti-

ques de l’UPF

16.30h Quin canvi de model productiu fa falta?

Gustavo Búster, analista polític madrileny. Membre del Con-

sell Editorial de Sin Permiso

Jordi Cañas, exdirector general de polítiques mediambien-

tals del Departament de Medi Ambient

Marcel Prunera, director general de Promoció Econòmica 

de la Generalitat de Catalunya

Moderador: David Miró, delegat

18.45h Artistes i política

Cesk Freixas, cantautor amb projecte políticomusical

Jordi Dauder, actor, director de doblatge i escriptor

Moderadora: Àngel  Casas, director de  Barcelona Televisió

20.00h Programa cultural

Divendres 10 de juliol

9.00h Empreses i sectors en crisi. La veu de les treballadores 

i els treballadors 

Maribel Navarro, comitè d’Empresa de Frigo, membre de CCOO 

Raúl López,  treballador d’El Corte Inglés i Secretari General de 

la Federació del Comerç de l’UGT

Matías Carnero,  comitè d’Empresa de SEAT i membre de l’UGT

Moderador: Pere Aragonés, membre de la JD de l’UPEC

12.00h Sortides/ Alternatives a la crisi

Antoni Domènech, catedràtic de Filosofia Moral a l’UB. Edi-

tor de la revista Sin Permiso 

Carles Navales, director de la revista La factoria del pen-

samiento

Juan Torres, catedràtico d’Economia Aplicada a la Universi-

tat de Màlaga 

Moderador: Jordi Vilardell, membre de la JD de l’UPEC

16.30h Projecció  entrevista-documental Michel Onfray

Michel Onfray, filòsof francès fundador de la  Universitat Po-

pular de Caen

Entrevista de Sébastien Bauen, filòsof

18.00h Lliurament de premis
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___formació__cursos

Curs d’Anglès de nivell bàsic
En moltes poblacions de Catalunya, es detecta la mateixa problemàtica: 

la dificultat en la compressió de l’anglès. Per això, l’Agrupació de Terrassa 

va decidir sol·licitar l’organització d’aquests cursos per a debutants per 

primera vegada.

Els objectius són els mateixos a totes les accions formatives d’aquest ni-

vell: introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua 

anglesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes, com extreure 

informació concreta d’un text escrit i oral i, alhora, reforçar la confiança per 

moure’s en qualsevol àmbit.

Les professores que han impartit les classes són Sònia Romero i Mònica 

Vázquez.

El curs s’ha tots els dijous no festius de 19.00 a 21.00h, des del 17 de 

setembre fins a febrer de 2010.

Curs d’Anglès de nivell intermedi
Igual com amb els cursos d’anglès per a principiants, també s’ha detectat 

que dins d’un nivell més avançat seria convenient el repàs d’alguns con-

tinguts que fan possible la comunicació bilateral entre dues persones amb 

coneixements mitjos.

Un enfocament comunicatiu, l’objectiu del qual és aconseguir que l’alumne 

sigui capaç d’utilitzar l’idioma eficaçment davant de diverses situacions de 

l’àmbit quotidià, familiar i professional.

Les classes es van dur a terme tots els dilluns no festius de 18.00 a 

20.00h, des del 12 de gener fins al 26 de juny, com a curs acadèmic 

2008-2009; i el primer trimestre del curs 2009-2010 (de l’1 d’octubre 

fins el 17 de desembre), sent considerat aquest també com a activitat del 

2009.

La professora que ha impartit aquest curs és Sònia Romero.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) considera que la formació de  les persones de l’organització pas-
sen, tant per l’ensenyament d’aquells coneixements que puguin adquirir-se en una aula, com per la difusió dels 
continguts i l’intercanvi d’opinions dins de la pròpia institució.

Com cada any, la coordinació entre la Fundació Rafael Campalans i l’Escola de Formació Xavier Soto dóna lloc a l’organització 

conjunta de cursos de formació, la publicació de materials de formació i l’organització de l’Escola d’Hivern del PSC.

Dels cursos que l’Escola de Formació Xavier Soto va oferir als quadres del PSC durant l’any 2009, la Fundació Rafael Campa-

lans ha estat l’entitat encarregada del disseny i subvenció dels cursos de català, (nivell B i C), d’anglès per a principiants i en 

nivell intermedi a la seu de l’Escola Xavier Soto.

Aquest any també es presenta com a novetat, la realització de cursos a les diferents agrupacions de l’àmbit autonòmic. 
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Curs de Català nivell B i C
Per centrar l’aprenentatge de l’expressió escrita que és en la que un 

s’adapta millor als condicionaments actuals de les xarxes d’ordinadors i 

els models d’ensenyament virtuals.

El principal objectiu del curs és ensenyar a escriure correctament en català. 

Aquesta correcció va més enllà de l’ortografia, i busca treballar l’expressió 

escrita en totes les vessants necessàries. Es vol aconseguir que els alum-

nes puguin escriure qualsevol text en qualsevol situació.

El curs va començar el 6 d’octubre de 2009 i finalitzarà el 17 de juny de 

2010. La càrrega lectiva estimada del curs acadèmic és d’unes 90 hores 

anuals. Tots els dissabtes de 9 a 11h del matí.

Acte final de curs

Un any més es va celebrar el final del curs 2008-2009 i es van lliurar els 

diplomes corresponents a la novena edició.

Una festa on els protagonistes són els alumnes que durant aquest any han 

dedicat els seus esforços a formar-se, créixer i adquirir nous coneixements 

i arguments per defensar millor el nostre ideal socialista.

L’acte es va celebrar divendres 10 de juliol a les 18.30h, a la seu central 

del Partit dels Socialistes de Catalunya, i va allotjar la majoria d’alumnes 

fins a la data indicada. 

Per realitzar el lliurament dels diplomes ens van acompanyar el viceprimer 

secretari del PSC, Miquel Iceta; el Primer Secretari de la Federació de 

Barcelona, Carles Martí; i el Secretari de Formació i i Ciutadania del Partit, 

Josep M. Sala.

En finalitzar l’acte es va realitzar una foto conjunta de tots els col·laboradors 

i professors que durant tot l’any es responsabilitzen de la gestió i realització 

dels cursos.
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Màster en lideratge i gestió política

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. El setembre de 2008, 

el curs canvià de format i esdevingué un Màster. 

L’objectiu d’aquest Màster és oferir una millor formació als quadres polítics 

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

sistes a Catalunya, Espanya i Europa.

El curs 2008-2009, els continguts del Màster es van agrupar en 6 mòduls 

formatius. Cadascun d’ells és de 10 ECTS:

Teoria política. Història del socialisme. Organització 

i estructures polítiques a Catalunya, Espanya, Europa.

Polítiques públiques progressistes.

Tècniques de relació i de comunicació política. Construcció 

i transmissió del discurs polític.

Fonaments i recursos del lideratge i la gestió política.

Les TICs aplicades al lideratge i a la gestió política.

Pràctiques.

Projecte final de curs.

Mòdul I 

    

Mòdul II    

Mòdul III 

Mòdul IV   

Mòdul V    

Mòdul VI   

Mòdul VII

___formació__cursos

El curs  s’impartia a les aules de l’Escola de Postgrau de la 

UAB setmanalment els divendres a la tarda (de 16.00h a 

21.00h) i, un cop al mes, els dissabtes al matí (de 10.00h 

a 14.00h), començant el dia 2 d’octubre i acabant el 25 de 

juny.

El curs va està coordinat pel professor Tomás Peire, amb el 

suport d’Albert Aixalà, Olivié Bayón i Jordina Freixanet. 

En aquest curs el número total d’alumnes ascendí a 46, i 

cadascun d’ells rebia el suport d’un tutor. La funció de tutor 

l’exerciren els quatre coordinadors juntament amb Cristó-

bal Avilés, Rosendo Dou, Begoña Floria, Pere Soler i 

Sònia Díaz.

Al llarg de les sessions del curs van participar més de 40 

professors, entre els que destaquen els professors universi-

taris de la Universitat Autònoma 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 Lídia Santos, Lourdes Muñoz, i 

Raimon Obiols, consellers i exconsellers de la Generalitat, 

com Antoni Castells i Caterina Mieras, entre d’altres.

L’edició 2009-2010 va incloure pràcticament la mateixa 

temàtica que l’anterior i el mateix sistema d’avaluació i de 

metodologia docent. L’únic canvi destacat que es va incor-

porar és la inclusió d’un nou apartat d’Ètica, Moral i Política 

en el Mòdul I de Teoria Política. El títol del curs es modificà 

passant a dir-se Màster per a la Gestió Política, eliminant del 

títol anterior “i Social”, per entendre que en gestió política ja 

s’inclou el concepte de social.

El primer trimestre d’aquest curs 2009-2010 va realitzar-se 

entre el 8 d’octubre i el 19 de desembre amb el mateix ho-

rari que el curs anterior: setmanalment divendres de 16.00h 

a 21.00h i, un cop al mes, dissabtes de 10.00h a 14.00h.

Pel que fa als coordinadors, nombre d’alumnes i professorat 

durant aquest primer trimestre de curs van ser els mateixos 

que en el curs anterior.
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___conferències i seminaris

La Fundació Rafael Campalans va organitzar durant l’any 2009, entre els 

mesos de gener i octubre, un cicle de quatre conferències de dirigents po-

lítics del PSC a la London School of Economics and Political Science (LSE) 

per fer pedagogia de la realitat política, econòmica, social i cultural de 

Catalunya en l’entorn acadèmic i econòmic de la capital britànica. D’altra 

banda, també es van convidar representants de la comunitat catalana de 

l’àmbit universitari, econòmic i diplomàtic, com l’ambaixador d’Espanya al 

Regne Unit, Carles Casajuana, o Joan Costa-Font, professor d’Economia 

Política de la LSE.

 

Cristina González, responsable de Comunicació de la Fundació Rafael 

Campalans, es va encarregar de la coordinació del cicle, juntament amb 

Ana de Miguel, gerent del Centre Canal Blanch. A cada una de les con-

ferències hi van assistir el director de la Fundació, Albert Aixalà, i Cristina 

González, per controlar el bon funcionament de l’acte i fer difusió en els 

mitjans de comunicació de les intervencions dels conferenciants. A més, a 

cada una de les conferències, la Fundació Rafael Campalans va convidar 

una persona encarregada de presentar el conferenciant. En tots els casos, 

els mateixos conferenciants van proposar la persona que els presentés.

Després de cada una de les conferències s’organitzava un sopar al menja-

dor privat del Rector de la universitat, en el qual es convidaven 15 perso-

nes amb l’objectiu de reunir empresaris, acadèmics, diplomàtics i polítics 

que enriquissin la conversa amb el ponent. 

15 de gener: Antoni Castells, conseller d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya

L’acte portava per títol “A leading role for Cata-

lonia in a forward-looking Europe” (Un paper de 

lideratge per a Catalunya en una Europa que 

mira endavant) i va ser presidit pel professor Paul 

Preston i introduït pel periodista Lluís Foix.

La intervenció del conseller Castells va tenir com 

a protagonista inicial i principal la crisi econòmica 

i l’impacte que pugui tenir sobre Catalunya, de-

fensant una personalitat econòmica pròpia amb 

instruments per poder expressar-la i lluitar perquè 

continuï estant a l’avantguarda.

Cicle de conferències a la London School of Economics and Political Science

AVUI
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ElComitèdelesRegions
ubicaunnouensaBarcelona
| L’Assemblea
Regional i Local
Euromediterrània es
crearà el 13 demaig

M.L.
BARCELONA

Barcelona serà la seu d’un
nou òrgan de coordinació i
cooperació dels païsosme-
diterranis. Es tracta de
l’Assemblea Regional i
Local Euromediterrània
(Arlem), que es constitui-
rà formalment el 13 de
maig vinent a Brussel·les a
iniciativa del Comitè de les
Regions. Aquest nou ens
complementarà el secreta-
riat de la Unió per a la Me-
diterrània (UpM), que

s’ubicarà al Palau de Pe-
dralbes, i consolidarà el
paper capital de Barcelona
en l’eix mediterrani. La
conveniència d’impulsar
aquest nou organisme re-
gional va ser una de les
conclusions de la darrera
conferència de ministres
d’Afers Exteriors de
l’espai euromediterrani
que es va celebrar a co-
mençaments de novem-
bre a Marsella i on es va
declarar Barcelona seu de
la secretaria de la UpM.

Sinergies a Barcelona
El president del Comitè de
les Regions, Luc Van den
Brande, que ahir es va reu-
nir amb el president de la
Generalitat, JoséMontilla,

va anunciar la voluntat
d’instal·lar el secretariat
de l’Arlem a Barcelona
“per gaudir de les sinergies
que aquesta ciutat ja té
com a seu del projecte eu-
romediterrani”. L’Arlem
estarà integrada, segons
les conclusions de la reu-
nió ministerial de Marse-
lla, per càrrecs electes a es-
cala local i regional de la
UE i dels païsosmembres.
En total, 47 països de les
dues ribes delMediterrani.

En la trobada entre el
responsable del Comitè de
les Regions iMontilla hi va
participar també la secre-
tària per a la UE de la Ge-
neralitat, Anna Terrón, i
el president de l’Assem-
blea del Consell d’Europa,

Lluís Maria de Puig. Ter-
rón va destacar la impor-
tància d’impulsar la coope-
ració en l’espai mediterra-
ni a nivell local i regional
més enllà dels Estats i el di-
àleg de govern a govern.

Resolució de conflictes
També el president del Co-
mitè de les Regions va em-
fasitzar el paper dels po-
ders regionals a l’hora de
parlar d’interculturalitat
i infraestructures, a més
de subratllar el paper que
aquesta nova assemblea
podrà assumir per a la re-
solució de conflictes que
afecten l’àrea euromedi-
terrània, com el que en-
fronta Israel i Palestina al
Pròxim Orient.

La primera reunió de
l’Arlemse celebrarà aBrus-
sel·les, però la Generalitat
té previst sol·licitar que la
segona trobada, quees con-
vocarà el 2010, es pugui fer
a Barcelona.■

JoséMontilla, entre el president del Comitède lesRegions i el de
l’Assembleadel Consell d’Europa, ahir a laGeneralitat■ R.MORENO

ElPSCdesembarcaaLondres
perreplicara‘TheEconomist’
| La Fundació Rafael Campalans organitza a la capital britànica un cicle de conferències sobre la realitat
política catalana| Castells obrirà dijous vinent la sèrie, que completaranHereu, ErnestMaragall iMontilla

MaykaFernández
BARCELONA

Desprésde lapolsegueraai-
xecada per la revista brità-
nica The Economist al no-
vembre, els socialistes ca-
talans s’abocaran ara a fer
pedagogia a l’exterior. La
fundació del PSCha impul-
sat un cicle de quatre con-
ferències aLondres per ex-

plicar la realitat política ca-
talanaa l’entornacadèmic,
polític i econòmic de la ca-
pital britànica.El president
de la Generalitat, José
Montilla, farà la cloenda.

Si bé la Fundació Rafael
Campalans ja venia treba-
llant des del setembre en
aquest projecte, la polèmi-
ca oberta arrande l’especi-
al de 14 pàgines que The

Economist va dedicar a
l’Estat espanyol i sobre el
qual laGeneralitatvaexigir
disculpesa larevistaencon-
siderarqueel reportatgedi-
famava la realitat catalana i
la situació lingüística, va
deixar palesa la necessitat
de sortir més a l’exterior a
explicarquèésCatalunya.

El conseller d’Economia,
Antoni Castells, obrirà di-

jous que ve aquest cicle que
organitza la fundació dels
socialistes catalans conjun-
tament amb la Cañada
BlanchCentre forContem-
poranySpanishStudies de
laLondonSchool ofEcono-
mics andPolitical Science.
L’acte estarà presidit pel
professor Paul Preston.
Castells, quedonarà la seva
visió política i econòmica
sobre el paper de Catalu-
nya a Europa, aprofitarà
l’estada a Londres per
mantenir divendres altres
contactes amb represen-
tants delmón econòmic.

Model de cohesió
L’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, explicarà el 5
de febrer elmodel de cohe-
sió urbana de la capital ca-
talana, en una conferència
que comptarà amb la intro-
ducció de l’exvicepresident
del govern espanyolNarcís
Serra. L’exministre va ser
elegitalcaldedeBarcelonaa
lesprimereseleccionsmuni-
cipals democràtiques de
1979 i va ser undels impul-
sor dels Jocs Olímpics de
Barcelona el 1992. Es dóna
el cas que Londres organit-
zarà els Jocs del 2012. El
consellerd’Educació,Ernest
Maragall, s’encarregaràpre-
visiblementd’exposar,apro-
ximadament d’aquí a un
mes, el model d’educació i
d’immersió lingüística de
Catalunya, lloatper laUE.

Elpresidentde laGenera-
litat i líder del PSC, José
Montilla, clourà el cicle a fi-
nalsdemaig.Tot iqueenca-
ra no s’ha tancat la seva
agenda, la voluntat del go-
vernéscompliraquestcom-
promís. No es descarta que
Montilla aprofiti el viatge
permantenir altres contac-
tes.LaFundacióCampalans
preveu endegar per a la tar-
dorvinentunaaltrasèriede
xerrades a França. En
aquest sentit, manté con-
tactesambl’Institutd’Estu-
disPolíticsde Paris.■

Un quiosc de Barcelona ambpublicitat del número de la revista ‘The Economist’ sobre Espanya■ FRANCESCMELCION / AVUI

Lesxifres

4 1
nou ciclede xerrades prepa-
ra la Fundació Rafael Campa-
lans per al semestre que ve.
Aquest cop a París.

conferènciesha preparat el
PSC a Londres per explicar la
realitat catalana des de la
seva òptica.



24    FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2009

5 de febrer: Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

L’acte es va titular “Barcelona: an urban model for social cohesion” (Barce-

lona: un model urbà per a la cohesió social), i va ser presidit pel professor 

Paul Preston i introduït per l’exalcalde de Barcelona i exvicepresident del 

govern espanyol, Narcís Serra.

En la conferència, l’alcalde de Barcelona va fer referència als reptes que la 

globalització planteja a les grans ciutats, va posar èmfasi en la importància 

de valors com la llibertat, la igualtat i la solidaritat per fer possible la fór-

mula de ciutat cohesionada: lideratge municipal, implicació de la societat 

civil i participació ciutadana.

14 de maig: Ernest Maragall, conseller de Educació 
de la Generalitat de Catalunya

L’acte, al qual van assistir unes 60 persones, portava per títol “Descentrali-

zing Education in Spain and Catalonia: opportunities and challenges” (Una 

estratègia per a la modernització de l’educació), i va ser presidit pel profes-

___conferències i seminaris



FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2009     25

22 d’octubre: José Montilla, president de la Genera-
litat de Catalunya

L’acte, titulat “The spirit of Catalonia today” (L’esperit de la Catalunya 

d’avui) va ser presidit pel professor Paul Preston i introduït per l’ambaixador 

d’Espanya a Londres, Carles Casajuana.

Per al President de la Generalitat, l’esperit de la Catalunya d’avui aspira a 

l’excel·lència i a la qualitat per convertir-se plenament en una economia 

pròspera, una societat oberta i justa; un poble divers que comparteix una 

identitat col·lectiva construïda entre tots, una cultura singular amb una 

llengua pròpia i amb vocació universal, exercint el seu rol motor d’evolució 

i de progrés d’una Espanya forta, amb una clara vocació europea i medi-

terrània. 

sor Paul Preston i introduït pel llavors director del diari Avui, Toni Cruanyes.

El conseller Maragall va apuntar que l’estratègia del govern català per mo-

dernitzar el sistema educatiu passa per enfortir les escoles primàries i se-

cundàries perquè es converteixin en punts de cohesió social; renovant el 

nivell de confiança mútua entre l’escola i la ciutadania, assegurant un bon 

nivell de respecte i prestigi per als professors, i millorant els resultats dels 

estudiants tot garantint el seu desenvolupament professional. 

Convidat per la Fundació, va assistir-hi com a presentador de l’acte el lla-

vors director de l’Avui, Toni Cruanyes.

CONFERÈNCIA A LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

Montilla defensa 
a Londres el valor 
del català com a 
factor integrador

RAFAEL TAPOUNET
LONDRES

El president elogia 
el model lingüístic 
com a vehicle per 
acollir l’immigrant

J
ust un any després que el 
prestigiós setmanari brità-
nic The Economist difongués 
seriosos dubtes al voltant de 

l’eficàcia de la política de projecció 
exterior de la Generalitat al publi-
car un reportatge sobre Catalunya 
que el mateix Govern va qualificar 
d’«insultant» i «difamatori», el pre-
sident José Montilla va viatjar ahir 
a Londres amb l’objectiu de fer arri-
bar al públic anglès la seva visió de la 
societat catalana actual («la realitat 
de la Catalunya d’avui sense inter-
mediaris», va dir ell) en una confe-
rència en què va defensar amb con-
tundència el model lingüístic català 

com a instrument essencial per a la 
integració de les «onades successives 
d’immigrants» que, segons va apun-
tar, han anat conformant la perso-
nalitat del país al llarg dels anys.
 «El català ha de ser el vehicle pre-
eminent d’acollida i d’integració, 
i ha de ser vist com l’eina més útil 
per arribar a la plena ciutadania per 
part de la immigració», va assegu-
rar Montilla, que va apel·lar a la se-
va pròpia experiència com a immi-
grant per assegurar que a Catalunya 
no existeix un conflicte lingüístic 
per més que «veus interessades i des-
informadores» sorgides «de la resta 
d’Espanya» així ho vulguin fer creu-
re. Sense esmentar de forma explíci-
ta la capçalera londinenca, el presi-
dent de la Generalitat de Catalunya 
va al·ludir al polèmic reportatge de 
The Economist al lamentar que aques-
tes «desinformacions» sobre «el fals 
conflicte lingüístic» s’hagin «estès 
desgraciadament en la imatge que 
alguns països europeus tenen de la 
societat catalana».

PREMSA ANGLESA / Amb el propòsit de 
«desfer mites», tal com ell mateix 
va assenyalar, Montilla va mante-
nir ahir al migdia una reunió infor-
mal amb un reduït grup de perio-
distes anglesos –entre ells, un repre-
sentant de The Economist– amb qui 
va departir sobre la llengua i també 
sobre les consultes sobiranistes (en 
va minimitzar la importància) i so-
bre els reptes que la crisi econòmi-
ca planteja a un Govern descentra-
litzat com el català.
 Aquest últim punt va ser, hores 

Lamenta que les 
«desinformacions» 
sobre un «fals  
conflicte» s’estenguin

33 José Montilla, durant la seva intervenció a Londres, ahir. 

JORDI BEDMAR

després, un altre dels eixos de la se-
va conferència, que es va desenvolu-
par en el marc de la London School 
of Economics, la prestigiosa institu-
ció acadèmica fundada fa més d’un 
segle sobre els principis del socialis-
me fabià que compta amb un obser-
vatori, presidit per l’hispanista Paul 
Preston, dedicat a difondre la reali-
tat catalana. Preston va ser ahir un 
dels encarregats de presentar el pre-
sident de la Generalitat. També ho 
va fer l’ambaixador espanyol a Lon-
dres, Carles Casajuana, que va des-
criure Montilla com «un polític que 
no s’assembla als altres polítics».
 Al final de la conferència, hi va 
haver torn de preguntes. I es va tor-
nar a plantejar el suposat conflicte 
lingüístic. Montilla, impertorbable, 
va cloure la qüestió: «Aquesta és una 
polèmica absurda». H 

El viatge del cap de 
l’Executiu català va 
anar a càrrec de la 
Fundació Campalans

33 El viatge del president, José 
Montilla, a Londres va ser sufra-
gat per la Fundació Campalans, 
afí al PSC, un fet que el viceprimer 
secretari del partit, Miquel Iceta, 
va justificar en declaracions a TV-
3, en què va argumentar que se-
ria més estrany que ho pagués 
la Generalitat, al tractar-se d’un 
acte privat. La Campalans va fir-
mar un acord amb la London Sc-
hool of Economics perquè aques-
ta inviti polítics socialistes i enviï a 
Catalunya els seus investigadors.

REALITAT CATALANA 
J A l’arribar a Londres, el 
president va ser preguntat per la 
polèmica generada fa un any pel 
setmanari econòmic britànic The 
Economist, que en un reportatge 
va atribuir a Catalunya «una 
obsessió nacionalista» en favor 
del català i va assegurar que 
el castellà s’havia convertit en 
«una llengua estrangera» a la 
comunitat, cosa que va generar 
una notable empipada a l’Executiu 
català. Ahir, José Montilla es va 
mostrar diplomàtic i es va limitar 
a assegurar que és necessari 
«fer un esforç» perquè la realitat 
catalana sigui més coneguda.

l’incident  XOC AMB ‘THE ECONOMIST’

QUEIXA DEL GOVERN
J El Govern va reaccionar amb 
indignació davant l’article The 
party is over (La festa s’ha acabat), 
dedicat a Espanya i que, a més 
de carregar contra la immersió 
lingüística a Catalunya, definia 
l’expresident Jordi Pujol com «un 
cacic».

RECTIFICACIÓ DENEGADA
J El tripartit va lamentar el 
«preocupant» desconeixement 
que es té sobre la comunitat i 
va exigir una rectificació a la 
revista per «difamar» Catalunya. 
The Economist va descartar fer 
qualsevol rectificació.
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D
iuen que el Govern no va 
guanyar (moralment). I 
Elena Salgado no va con-
vèncer. Cada u es consola 

com pot, però José Luis Rodríguez 
Zapatero va tenir una victòria clau. 
La devolució dels pressupostos im-
plicava una crisi política que porta-
va a l’avançament electoral. I el dis-
curs de Salgado va ser consistent. 
Sobre el fons ningú li va replicar. El 
PP només va usar el debat per atacar 
Zapatero, que viu el seu pitjor mo-
ment (per la seva pròpia culpa) des 
del 2004. 
 Però el PNB, amb sis diputats, va 
tornar a ser l’àrbitre davant CiU (10 
diputats) i ERC (tres), que van votar 
juntes i en confluència amb el PP. 
¿Per què va salvar el PNB el PSOE, 
que fa poc el va fer fora del Govern 
basc tot i ser la força més votada?

 CiU i ERC diuen que perquè li in-
teressa. És clar. ¿Però, per què? Pri-
mer perquè han obtingut una cosa 
que el PNB, el PSE i el PP basc creuen 
bona per a Euskadi i que Madrid no 
acceptava. Però el PNB també creu 
que no va enlloc afegint una crisi 
política a la crisi econòmica. ¿Què 
pot esperar d’unes eleccions antici-
pades? ¿Que guanyi Zapatero sense 
majoria? Seria tornar al que ja hi ha. 
I es perdrien molts mesos. ¿Que gua-
nyi Rajoy? El PNB no hi veu avantat-
ges. Si passa, ja negociarà.
 ¿Per què vota CiU diferent del 
PNB? Primer, creu que no governa 
a Catalunya perquè ZP no va impo-
sar a Montilla la gran coalició. Segon, 
prioritza la seva creença que els pres-
supostos són dolents i, al revés que 
el PNB, acaricia les eleccions antici-
pades. Potser creu que li donarien 

més joc i no exclou un altre Majestic 
amb Rajoy. És legítim, però no casa 
amb la prioritat que Mas i Duran do-
nen a afrontar ja la crisi. Tercer, per-
què vol anar a les eleccions catalanes 
sense cap compromís amb Zapate-
ro. Respectable. Però és curiós que el 
PNB no tingui manies. Els bascos cre-
uen que un Zapatero feble està obli-
gat a pagar un alt preu pel seu su-
port. És la teoria roquista que ara CiU 
ha abandonat. ¿Frustració o radica-
litat per haver perdut el Govern? No, 
al PNB li va passar el mateix. Però el 

PNB creu que perdre Euskadi el for-
ça a ser decisiu a Madrid. CiU creu 
que, al perdre a Catalunya, ha de 
mostrar mal humor a Espanya.  
 Parlem d’ERC. Des que va dir no 
a l’Estatut –amb el PP– va renunci-
ar, potser sense saber-ho, a la prime-
ra divisió. Creu, amb raó, que si vo-
ta amb Zapatero CiU la crucificarà 
i l’acusarà de botiflera. I que ZP es-
tà més disposat a donar el blindatge 
del concert al PNB que l’aeroport a 
ERC. En el fons desitgen mans lliures 
per cridar independència en les elec-
cions catalanes. Creuen que el pacte 
a Madrid els comporta més xiulets 
que beneficis. I pèrdua d’imatge. 
 CiU i ERC pensen esgarrapar-se 
diputats en les eleccions catalanes 
de la tardor vinent. I competeixen a 
treure pit davant Zapatero. Mentres-
tant, el PNB pacta i en treu profit.

Els bascos creuen que 
un Zapatero feble està 
obligat a pagar un alt 
preu pel seu suport

El PNB i CiU 
davant els 
pressupostos
  

JOAN

Tapia
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wLa iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, copatrocinada
por España y Turquía, ha supuesto un desembolso de 4,45
millones de euros para el Ministerio de Asuntos Exteriores
desde abril del 2004, informó ayer el secretario de Estado
Ángel Losada. El alto cargo de Exteriores aportó este dato en
la comisión sectorial del Senado, en respuesta a una pregunta
oral del senador del PP Luis Peral. / Europa Press

wERC presentará al Departament d'Economia una propuesta
de reforma del impuesto de sucesiones que busca que el 85%
de contribuyentes –con patrimonios medianos y pequeños–
dejen de pagarlo. ERC votó en el Parlament en contra de una
propuesta de CiU para la supresión parcial del tributo, pero
aprobó una resolución con PSC e ICV en la que se comprome-
tían a modificarlo para hacerlo más “justo y equitativo”. / EP

wEl secretario general de
ICV y diputado en el Congre-
so, Joan Herrera, presentó
ayer 550 avales para las elec-
ciones primarias que elegirán
al candidato del partido a la
presidencia de la Generalitat,
y afirmó que con este proce-
so “se abre una nueva etapa
para superar nuevos retos”.
Herrera ha obtenido el apo-
yo de la inmensa mayoría de
los cargos electos de la for-
mación. / Redacción

Herrerapresenta
550avales para ser
el candidatode ICV

Joan Herrera
KIM MANRESA / ARCHIVO

LaAlianzadeCivilizacionesha costado
aExteriores 4,45millonesdesde el 2004

ERCproponeuna reformadel impuesto
de sucesionesque eximaal 85%del pago

El president, en Londres, con el historiador británico Paul Preston
JORDI BEDMAR

PANORAMA

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

El presidente de la Generalitat,
José Montilla, defendió ayer en
Londres el valor del autogobier-
no como instrumento adicional
para combatir la crisis ayudando
a familias y pequeñas empresas,
y en la gestión de la inmigración.
En el marco de una conferencia
en la London School of Econo-
mics, bajo el título El espíritu de
la Catalunya de hoy, Montilla su-
brayó la importancia del autogo-
bierno a la hora de defender la
lengua y la cultura y de afrontar
los retos de la globalización y la
ampliación de laUniónEuropea.
El president manifestó que el

grado de autonomía de Catalu-
nya no es todavía el adecuado, pe-
ro que en las últimas décadas el
autogobierno “se hamostrado co-
mo una herramienta útil para ac-
tuar”. Sobre las políticas para ha-
cer frente a la crisis, recordó que
Catalunya “no tiene ni todas las
competencias ni los principales
instrumentos para atacar las cau-
sas y aportar todas las solucio-
nes”, pero aseguró que suGobier-
no no se ha quedado de brazos
cruzados. El president también
defendió el papel “clave” de la
lengua y la cultura catalanas en la

cohesión social y en el acceso a la
plena ciudadanía por parte de la
inmigración.
De forma previa a la conferen-

cia, Montilla aseguró, en un en-
cuentro con la prensa, que “la cri-
sis económica afecta al diálogo
Catalunya-España en la medida
en que hay menos recursos, pero
en el fondo se trata de una cues-
tión de voluntad política, de re-
flexionar juntos y sumar esfuer-
zos” para desbloquear los puntos

de conflicto. El president elogió
el sistema político del Reino Uni-
do “como un ejemplo de lamane-
ra en que se puede fortalecer el
autogobierno” de las diferentes
regiones o países que integran un
estado, y se mostró interesado
por el sistema educativo de Esco-
cia yGales, y en particular la auto-
nomía de que gozan sus centros
de formación y la independencia
de cada colegio a la hora de orga-
nizar su currículo.c

Montilla defiende el papel del
autogobierno contra la crisis
El president elogia en Londres el modelo educativo británico
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Joaquim Boixareu, president de FEMCAT

Montserrat Vendrell, directora general de BIOCAT

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

11.30h Debat obert entre els assistents 

12.00h Pausa 

12.30h Taula II. Elements per a construir una nova co-

hesió social 

Josep Maria Lozano, professor de Ciències Socials d’ESADE

Antón Costas, catedràtic d’economia de la Universitat de 

Barcelona

Jordi Sánchez, director de la Fundació Jaume Bofill

Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Cata-

lunya

13.30h Debat obert entre els assistents 

14.00h Pausa per dinar

16.00h Taula III. Repensar Catalunya com a projecte des 

del catalanisme 

Montserrat Guibernau, catedràtica de ciència política al 

Queen Mary College de Londres

Miquel Caminal, catedràtic de Ciència Política de la UB

Joaquim Triadú, advocat

Ferran Mascarell, vice-president de l’Ateneu Barcelonès

17.00h Debat obert entre els assistents 

17.30h Cloenda 

Isidre Molas, president del PSC i de la Fundació Rafael 

Campalans

La Fundació Rafael Campalans va organitzar, el passat 30 de 

gener, una jornada amb l’objectiu de crear un espai de de-

bat transversal per definir noves idees i propostes polítiques i 

econòmiques per afrontar l’any 2009.

A la trobada, que es va celebrar a la Pedrera, van participar-

hi 200 representants del món econòmic, sindical, social i 

universitari del nostre país.

El President de la Generalitat, José Montilla, va fer la con-

ferència inaugural, on va apostar per la diligència perseve-

rant, el realisme combatiu i la imaginació creativa contra 

desídia desmovilitzadora. José Montilla va apostar durant el 

seu discurs per un canvi de model de creixement per fer front 

a l’actual situació d’incertesa econòmica que, segons ell, ha 

de passar per aconseguir un model productiu orientat a ser 

més competitius, incorporant més coneixement i tecnologies 

més avançades. Montilla va recordar que, gràcies entre al-

tres coses a l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la 

qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia cata-

lana, Catalunya no parteix de zero i tenim bastanta feina feta 

en la bona direcció. 

PROGRAMA:

09.30h Benvinguda i acreditacions 

09.45h Presentació 

10.00h Conferència del MH President José Montilla 

10.30h Taula I. Les bases per a un nou model de creixement

___conferències i seminaris

Jornada: “Noves idees en temps de crisi”
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Taula I. 
Les bases per a un nou model 
de creixement

En aquesta primera taula, Montserrat Vendrell, directo-

ra general de la Bioregió de Catalunya, i Joaquim Boixa-

reu, patró fundador de FemCat, van coincidir a assenyalar 

la necessitat de col·laboració entre el sector públic i el pri-

vat per fer front a l’actual conjuntura amb condicions, una 

col·laboració clau, segons Boixareu, “en països petits com 

el nostre”. En aquest sentit, Boixareu va afegir que ”cal fugir 

del debat malaltís Barcelona-Madrid/ Catalunya-Espanya” i 

centrar-se a treure profit de les fortaleses. El secretari general 

de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, considera que 

“s’ha de mirar enrere per poder veure en què hem fallat”, 

i tot i que es va mostrar convençut que “ens en sortirem 

d’aquesta crisi, perquè aquest és un país que es posa en 

marxa quan té problemes”, va lamentar-se de “no haver fet 

els deures a temps”. Segons Álvarez, les assignatures pen-

dents d’aquest govern són les infrastructures (cal un gran 

pacte nacional d’infrastructures) i l’energia (s’està fent un 

treball important en energies renovables, però no suficient), 

i va mostrar-se convençut que “el futur d’aquest país passa 

per la tecnologia i la innovació. 

Taula II. 
Elements per construir una nova cohesió 
social 

Va obrir aquesta segona taula el professor de Ciències So-

cials d’ESADE Josep Maria Lozano, que va defensar que 

“en un moment de crisi ens hem de conjurar per donar bo-

nes notícies”. Durant la seva intervenció, Lozano va insistir 

en la necessitat de les bones pràctiques empresarials i de 

potenciar la responsabilitat social de les empreses per a po-

der tenir la cohesió social com a referent que mai no hem 

de perdre. “Just good business”, va concloure Lozano. Antón 

Costas, catedràtic d’Economia de la UB, va assegurar que 

“les crisis són excel·lents moments per a noves idees i noves 

polítiques públiques”. En aquesta línia, davant la pregunta de 

si cal substituir el capitalisme o salvar-lo, Costas va ser clar: 

“en qualsevol cas, s’ha de transformar”. 

El secretari general de CC.OO de Catalunya, Joan Carles 

Gallego, va definir cohesió social en base a tres concep-

cions: en termes de justícia social, en termes de ciutadania i 

com a palanca per al desenvolupament i creixement econò-

mic. Per combatre la crisi, que segons Gallego és purament 

cíclica, tot i que més accentuada que en anteriors oca-

sions, calen sobretot actuacions decidides dels governs en 

l’economia. Va tancar aquesta segona taula Jordi Sánchez, 

director de la Fundació Jaume Bofill, que es va lamentar 

que durant els anys de bonança no haguem sabut aprofitar 

els bons moments per disminuir la desigualtat. En aquesta 

línia, Sánchez va defensar el treball com a factor clau per a 

poder sortir del llindar de pobresa, recordant, però, que el 

concepte de cohesió social va més enllà de les desigualtats 

econòmiques. 

Taula III. 
Repensar Catalunya com a porjecte des 
del catalanisme 

Miquel Caminal, catedràtic de Ciència Política de la UB, 

primer en intervenir en aquesta taula, va alertar que “en els 

propers mesos serà difícil que la reacció a la catalanofòbia 

creixent no sigui el nacionalisme”, tot i que ell va insistir que 

“la millor alternativa serà sempre el federalisme”. Montse-

rrat Guibernau, catedràtica de Ciència Política al Queen 

Mary College de la Universitat de Londres, va remarcar que 

“la manca d’unitat del catalanisme és una tragèdia per a 

Catalunya” i va defensar que “l’anclatge amb el passat, amb 
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les arrels del catalanisme, és necessari per pensar en un catalanisme 

radical, progressista i innovador per al futur. Per això, cal que sigui “un 

catalanisme que no funcioni a base de retrets, i que actui no només en 

l’àmbit polític, sinó també en l’econòmic i social”. L’advocat Joaquim 

Triadú i el vicepresident de l’Ateneu Barcelonès, Ferran Mascarell, van 

coincidir a assenyalar la necessitat d’una refundació del catalanisme. 

Mascarell va defensar que cal una revolució cultural, un debat profund 

de valors, una construcció sòlida de la identitat, una renovació de la cul-

tura democràtica i, sobretot, un pensar en sí mateix perquè, considera, 

“aquest país va deixar de pensar-se”. 

El president de la Fundació Rafael Campalans i del PSC, Isidre Molas, va 

tancar la Jornada, felicitant-se de la riquesa de les intervencions i de la 

diversitat d’opinions dels ponents, i va recordar que de manera periòdica 

la Fundació celebrarà aquest tipus de jornades per a que, des de molts di-

versos àmbits, es posin noves reflexions sobre la taula.

___conferències i seminaris
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Taula rodona: 
“Construint l’Espanya federal” 

La Fundació Rafael Campalans, la Fundació Catalunya Segle 

XXI i la Fundació Nous Horitzons van organitzar el dia 2 de 

juliol a l’auditori del Pati Manning, una taula rodona per parlar 

de federalisme, del seu ideari i de les implicacions que tindria 

per a Espanya la seva posada en marxa. 

PROGRAMA DE L’ACTE
Presentador i moderador:

Pere Almeda, coordinador de Gestió per a la diversitat de la 

Fundació Catalunya Segle XXI

Intervencions:

Ramón Máiz, catedràtic de Ciències Polítiques de la Univer-

sitat de Santiago de Compostela

Miquel Caminal, catedràtic de Ciències Polítiques de la Uni-

versitat de Barcelona i director del Memorial Demodràtic

Josep Vicent Boira, professor titular de Geografia Urbana a la 

Universitat de València

Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans i 

del PSC

L’acte va servir, a més, per presentar la declaració Construint 

l’Espanya Federal, elaborada per un grup promotor vinculat al 

món acadèmic, i que proposa la reforma de la Constitución 

espanyola per tal d’adaptar-la a la realitat plural i diversa que 

conformen les nacions i pobles d’Espanya. D’altra banda, 

s’insta a modernitzar el sistema polític i les institucions de 

l’Estat espanyol per respondre als reptes, necessitats i aspi-

racions de la ciutadania.

Conferència:
“Reflexions sobre les teories i les pràcti-
ques de la política econòmica des de la 
socialdemocràcia”

El dia 9 de juny, la Fundació Rafael Campalans juntament 

amb l’ASU-Sectorial d’Universitats i Recerca del PSC vam or-

ganitzar l’acte públic anomenat Reflexions sobre les teories 

i les pràctiques de la política econòmica des de la socialde-

mocràcia. 

La conferència que es va fer a la Casa Elizalde de Barcelona, 

tingué el següent programa:

Presentació: 

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la Ge-

neralitat de Catalunya

Intervencions: 

Joan Cals, professor d’economia aplicada de la UAB

Antón Costas, catedràtic de política econòmica de la UB

Valeriano Gómez, director financer de l’Instituto Universita-

rio de Investigación Ortega y Gasset

Martí Parellada, catedràtic d’economia aplicada de la UB

Cloenda:

Pere Navarro, secretari d’Universitats, Recerca i Innovació 

de l’Executiva Nacional del PSC

Francisco García, delegat de la Sectorial d’Universitats i Re-

cerca del PSC

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
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Des del mes d’octubre de 2008 fins el juny de 2009, la 

Fundació Rafael Campalans va organitzar el seminari “Nous 

temps, nous plantejaments”, un espai de reflexió per generar 

un debat plural, que permeti renovar i fer avançar les posi-

cions polítiques a partir de nou eixos. Aquestes reunions se 

celebraven els dissabtes al matí.

1. Uns valors sòlids són la base d’una societat forta 

(04/10/2008)

Joan Manuel del Pozo. Comentari de Raimon Ribera

2. Som un sol poble (18/10/2008)

Rafael Jorba. Comentari de Jordi Font 

3. Barcelona, capital europea (08/11/2008)

Carles Rivera Molins. Comentari de Carles Martí 

4. Europa com a espai a construir en un món global 

(13/12/2008)

Albert Aixalà. Comentari de Maria Badia 

Seminari: “Nous temps, nous plantejaments”

___conferències i seminaris

5. Catalanisme any zero (10/01/2009)              

Ferran Mascarell. Comentari d’Isidre Molas

6. El Federalisme com a proposta (28/02/2009)

Meritxell Batet. Comentari de Joan Marcet

7. La reducció de les desigualtats (25/04/2009)

Rocío Martínez-Sampere. Comentari de Raimon Obiols 

8. La primacia de la societat (23/05/2009)

Oriol Bartomeus. Comentari d’Isidre Molas 

9. Democràcia i llibertat: l’espai del debat públic 

(27/06/09)

Gabriel Colomé. Comentari de Josep M. Carbonell
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___relacions internacionals__ cooperació mediterrània

Partint del projecte de “Programa de Cooperació Política a la 

Mediterrània” presentat per la Fundació Rafael Campalans 

el 2009, i que recollia principalment la proposta d’activitats 

subvencionades per la Secretaria d’Estat i Cooperació, en els 

últims mesos d’aquest any es van realitzar diferents activi-

tats, que principalment es van articular al voltant de la nostra 

activitat principal, que ha consistit en la creació d’una Escola 

de Formació de l’USFP.

Curs de formació: 
“Tècniques d’Acció Política per a quadres 
de l’USFP”

Després del congrés de l’USFP de novembre de 2008, la 

Fundació Rafael Campalans va organitzar el curs “Tècniques 

d’Acció Política per a quadres de la USFP”, en el qual van 

participar més de 25 responsables polítics locals del partit 

marroquí, i que va servir per iniciar la cooperació política en-

tre la Fundació i el nostre partit, el PSC, amb l’USFP.

Aquest curs de formació, d’una setmana, va incorporar les 

diferents matèries i va propiciar un marc de debat i interacció 

entre els responsables polítics marroquins i els professionals 

i responsables polítics catalans que van impartir el curs. Es va 

dur a terme entre el 23 i el 27 de març a l’Hotel NH Pòdium 

de Barcelona.

El curs va ser coordinat per Saida Joubba i dirigit per Eliana 

Camps, amb el suport de l’Escola de Formació Xavier Soto, 

del PSC, i de la Xabaca Àrab Socialista, organització sectorial 

del PSC que coordina militants socialistes d’origen àrab resi-

dents a Catalunya.

En el curs, van participar-hi 20 regidors i 5 regidores de 

l’USFP, que representaven diverses regions i ciutats del Ma-

rroc: Casablanca, Rabat, Agadir, Tetuan, Fes... entre d’altres. 

Cooperació política amb la Unió Socialista de Forces Populars del Marroc (USFP)

Dels participants en destaca la seva llarga trajectòria política, 

tant en el marc de l’USFP com de l’Associació Socialista de 

Consellers i Conselleres municipals, que va col·laborar activa-

ment en l’elecció dels participants en el curs. 

PROGRAMA:

Dilluns 23 de març

8.30-9.30h Esmorzar

9.30-10.00h Presentació

Xavier Marín, director de l’Escola de Formació Xavier Soto

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

Mohammed Chaib, delegat nacional de Xabaca Àrab Socialista

10.00-12.00h Estratègia electoral

Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis d’Opinió

12.00-12.15h Pausa-cafè

12.15-14.15h Estratègia electoral

Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis d’Opinió

14.15-15.45h Dinar

16.00-18.30h Màrqueting electoral

Abdelaadim Bakkali, secretari de formació de Xabaca Àrab 

Socialista

18.15h Visita a la ciutat de Barcelona

20.30h Sopar

Dimarts 24 de març

8.30-9.30h Esmorzar

10.00-12.00h Tècniques de lideratge

Xavier Marín, director de l’Escola de Formació Xavier Soto

12.00-12.15h Pausa-cafè

12.15-14.15h Tècniques de lideratge

Xavier Marín, director de l’Escola de Formació Xavier Soto

14.15-15.45h Dinar
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16.00-18.30h Tècniques de lideratge

Xavier Marín, director de l’Escola de Formació Xavier Soto 

20.30h Sopar

Dimecres 25 de març

8.30-9.30h Esmorzar

10.00-12.00h Acció institucional i confiança electoral

Carles Prieto, coordinador de la secretaria de política mu-

nicipal del PSC

12.00-12.15h Pausa-cafè

12.15-14.15h Acció institucional i confiança electoral 

Carles Prieto, 

14.15-15.45h Dinar

16.00-18.30h Estratègia electoral

Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis d’Opinió

20.30h Sopar

Dijous 26 de març

8.30-9.30h Esmorzar

10.00-12.00h Planificació estratègica de ciutats

Héctor Santkovsky, 

12.00-12.15h Pausa-cafè

12.15-14.15h Planificació estratègica de ciutats

Héctor Santkovsky, 

14.15-15.30h Dinar

15.30-17.30h Planificació estratègica de ciutats

Héctor Santkovsky,

18.00h Sortida i lliurament de diplomes

Josep M. Sala, secretari de formació i diversitat del PSC

Eliana Camps, responsable del projecte Marroc de la Funda-

ció Rafael Campalans i secretària d’organització de Xabaca 

Àrab Socialista

20.30h Sopar institucional

Divendres 27 de març

8.30-9.15h Esmorzar

10.00h Signatura del conveni entre el PSC i l’USFP a la seu 

del Partit dels Socialistes de Catalunya 

13.00h Visita a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

14.00-15.15h Dinar

15.45h Visita a l’Ajuntament de Barcelona

Projecte de formació de l’Escola 
de Formació de l’USFP
Amb l’objectiu de preparar els treballs en vistes a la cons-

titució de l’Escola de Formació de l’USPF i a la celebració 

d’una primera edició d’Escola d’Hivern -que va tenir lloc el 

desembre de 2009 a Rabat (Marroc)-, entre maig i novembre 

de 2009 es van produir diferents contactes i reunions entre 

representants de l’USFP i de la Fundació Rafael Campalans, 

tant a nivell polític com tècnic, per avançar en el calendari i 

els constituents de l’Escola de Formació, així com en l’elecció 

els ponents i continguts particulars de l’Escola d’Hivern. Això 

va implicar l’elaboració i traducció de certs materials i pu-

blicacions, com la traducció del Quadern Blau núm, 14 de 

2009 del Cercle d’Anàlisi Política “L’esquerra marroquina: en-

tre la teoria i la pràctica” d’Abdelhay Moudden i Abderrahman 

El Imrani.

Grup de Treball de l’Escola de Formació de 
l’USFP
El grup de treball es va compondre de membres del PSC, 

PSOE i USFP amb l’objectiu d’assessorar la posada en mar-

xa de l’EFUSFP i realitzar una proposta d’Escola d’Hivern de 

l’USFP. El grup de treball es va reunir a Rabat els dies 19 i 

20 d’octubre. 
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PROGRAMA:

Dilluns 19 d’octubre

16h 1a sessió:

Presentació

Estat de l’USFP i del PSC en un context ampli i, especial-

ment, en la formació

Objectius de l’USFP i del PSC

18.00h Pausa

18.30h Segona sessió:

Estudi i esmenes a l’esborrany de l’Escola de Formació

Resum del document

Debat sobre l’estructura i contingut

Recull de les esmenes

Dimarts 20 d’octubre

09.00h 3a sessió:

Lliurament de l’esborrany final de l’Escola de Formació de 

l’USFP i debat sobre l’estratègia d’implementació

Escola d’Hivern de l’USFP
La formació i la transferència de coneixements i valors de-

mocràtics són un instrument per millorar l’adaptació de les 

persones i dels Partits a una societat en constant canvi, i per 

transmetre els elements fonamentals que defineixen la iden-

titat d’un socialisme sòlid. Es tracta de traslladar la potencia-

litat de la formació al si de l’USFP i, alhora, una formació que 

comporti la incorporació de les bases, atorgant-los credibilitat 

i solidesa.

L’Escola d’Hivern de l’USFP és una iniciativa formativa d’inici 

del programa formatiu de l’USFP. Un primer pas, com a punt 

de partida de l’estratègia de formació de l’USFP.

Objectius de l’Escola d’Hivern de l’USFP

•	Identificació dels problemes derivats de les insuficiències 

o manques del sistema institucional local, i potenciació de 

la millora de la governabilitat municipal, especialment en 

l’estratègia relativa a les ciutats, la gestió local i les políti-

ques de gènere i joventut.

•	Identificació dels problemes intrínsecs dels partits polí-

tics progressistes marroquins, amb sessions dedicades a 

la direcció política, el lideratge i les polítiques d’igualtat. 

PROGRAMA:

Dilluns 14 de desembre

9.00-10.00h Inauguració: La visió socialista de la Unió per 

la Mediterrània

Larbi Ajjoul, membre del buró polític i exministre de Correus 

i Comunicació del Marroc

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

Fathallah Oulaalou, alcalde de Rabat, secretari general ad-

junt de l’USFP i exministre d’Economia, Finances, Privatitza-

ció i Turisme del Marroc

10.00-11.00h La construcció de l’espai mediterrani: repte 

de pau, cooperació i estabilitat

Antoni Segura, catedràtic d’Història Contemporània de la UB

Mohammed Chaib, diputat al Parlament de Catalunya

Aissa Elouardighi, professor de la Universitat de Rabat i 

membre del Consell Nacional de l’USFP

11.00-11.30h Pausa-cafè

11.30-12.30h L’aportació imprescindible de la societat civil, 

especialment de les dones

Immaculada Moraleda, secretària de polítiques de les do-

nes del PSC

Aicha Belarbi, professora de sociologia de la facultat de Lle-

tres i Ciències Humanes de la Universitat de Rabat i exam-

baixadora de la Unió Europea

12.30-14.00h Dinar

14.00-15.00h De la teoria a la pràctica: la formació política, 

els fluxos migratoris i d’inversió des del codesenvolupament

Xavier Marín, director de l’Escola de Formació Xavier Soto

Mohammed Ameur, ministre delegat davant del Primer 

Ministre, encarregat de la comunitat marroquina resident a 

l’estranger

Nouredin Eloufi, president de l’Associació de Ciències 

Econòmiques

15.00-16.00h Clausura i lectura de la Declaració Final

Larbi Ajjoul, membre del buró polític i exministre de Correus 

i Comunicació del Marroc

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

Eliana Camps, responsable del programa Mediterrani de la 

Fundació Rafael Campalans i secretària d’organització de Xa-

baca Àrab Socialista

Touria Majdouli, membre del comitè nacional de l’USFP
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___relacions internacionals__ cooperació mediterrània

Curs: “Polítiques i estratègies per a una 
bona governança local”

El curs es va estructurar en sis sessions, del 15 al 17 de desem-

bre de 2009. Les sessions es van centrar en polítiques i estra-

tègies de gestió per al bon govern de les ciutats, la planificació 

estratègica de les ciutats, les polítiques de gènere en l’àmbit lo-

cal, la gestió de barris a les ciutats, la gestió local del moviment 

associatiu, i en polítiques de joventut en l’àmbit local.

PROGRAMA:

Dimarts 15 de desembre

9.00-9.30h Presentació del curs: Polítiques i estratègies de 

gestió per al bon govern de les ciutats

Xavier Marín, director de l’Escola de Formació Xavier Soto

Eliana Camps, coordinadora del programa Mediterrània de la 

Fundació Rafael Campalans

9.30-11.30h Gestió local del moviment associatiu

Said Bentrika, president de Codenaf

11.30-12.00h Pausa-cafè

12.00-13.30h Planificació estratègica de ciutats

Héctor Santkovsky, director del Gabinet de Presidència d’Àrea 

Metropolitana de Barcelona

13.30-14.30h Dinar

14.30-16.00h Planificació estratègica de ciutats

Héctor Santkovsky, director del Gabinet de Presidència d’Àrea 

Metropolitana de Barcelona

Dimecres 16 de desembre

9.00-10.30h Planificació estratègica de ciutats

Héctor Santkovsky, director del Gabinet de Presidència 

d’Àrea Metropolitana de Barcelona

10.30-11.00h Pausa-cafè

11.00-12.30h Polítiques de gènere en l’àmbit local

Eliana Camps, coordinadora del programa Mediterrània de 

la Fundació Rafael Campalans

12.30-13.30h Dinar

16.00h Visita al Parlament del Marroc

Dijous 17 de desembre

9.00-10.30h Gestió de barris a les ciutats

Sara Jaurieta, regidora de l’Ajuntament de Barcelona

10.30-11.00h Pausa-cafè

11.00-12.30h Polítiques de joventut en l’àmbit local

Glòria Hernance, regidora de l’Ajuntament d’Hospitalet 

de Llobregat

12.30-13.15h Clausura

Trobades de La Murtra

Des de 2008, la Fundació Rafael Campalans col·labora amb 

la Fundació Internacional Olof Palme per a l’organització de 

les Trobades de la Murtra. Aquestes trobades són una inicia-

tiva de la Fundació internacional Olof Palme, iniciada l’any 

2005, amb la voluntat de crear un fòrumde discussió i debat 

amb continuïtat entre experts i ciutadania, en què puguin ser 

abordats en profunditat aspectes que condicionen el nostre 

debat polític de fons, fent especial atenció a les relacions 

entre Orient i Occident.

Objectius:

•	Crear un espai de debat i diàleg entre ciutadania i experts 

sobre temes de la política internacional amb continuïtat

•	Promoure la cooperació i l’intercanvi d’idees i punts de vista 
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entre diferents actors socials com ONG, associacions, ins-

titucions públiques i altres representants de la ciutadania

Aquest 2009, es va celebrar la 5a Trobada, sota el títol: 

“60 anys de Missions de pau de Nacions Unides”. Fou el 

dissabte 19 de setembre al Monestir de Sant Jeroni de la 

Murtra (Badalona).

PROGRAMA:

Dissabte 19 de setembre

9.30h Taula inaugural

Presenta: 

Anna Balletbò i Puig, presidenta de la FIOP

Intervenen: 

Jordi Serra, alcalde de Badalona

Benito Raggio, director general de Poítica de Defensa

Josep Vendrell, secretari de Relacions Institucionals i Parti-

cipació de les Generalitat de Catalunya

10.45h Pausa

11.00h 20è aniversari de les Missions de Pau a Espanya

Intervenen:

Sònia Güell, professora de Dret Internacional Públic de la 

UPF

Francisco Gan, coronel de l’exèrcit

Francisco Javier Zorzo, general de divisió de l’exèrcit

Luis Alejandre Sintes, general de l’exèrcit

Ricard Pérez Casado, exadministrador de la UE a Mòstar

Moderador:

Eva Peruga, periodista. Política Internacional, El Periódico 

de Catalunya

13.00h Dinar

14.00h 60è aniversari de les Missions de Pau de Nacions 

Unides

Intervenen:

José A. Zorrilla, ambaixador d’Espanya a Geòrgia

Manuel Montobbio, ambaixador d’Espanya a Albània

Francesc Vendrell, exrepresentant especial de la UE a Afga-

nistan

Francesco Manca, director adjunt d’Afers Polítics i Socials 

d’UNIFIL

Pere Vilanova, catedràtic i director general d’Afers Estratè-

gics i Seguretat del Ministeri de Defensa

Moderador:

Fèlix Flores, periodista. Política Internacional, La Vanguardia

16.00h Cloenda

Jaume Aymar, responsable del Monestir de Sant Jeroni de 

la Murtra

Carlos Villagrasa, secretari general de la FIOP

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
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Aquest grup de debat i reflexió iniciat l’abril de 2006 està format per una 

sèrie de dones professionals en diferents camps relacionats amb el món 

de la política i la societat. La coordinadora del grup és Ma Dolors Renau.

El grup es reuneix una vegada al mes en sessions de dues hores, per de-

batre inquietuds i preparar els temes que es tractaran a la Jornada “Fem 

Dissabte”, que es realitza cada tres mesos i aborda una temàtica concreta 

amb professionals tant del món acadèmic com del món de la política.

L’objectiu d’aquest grup de treball consisteix, d’una banda, a debatre i 

reflexionar sobre diferents temes relacionats amb el paper visible i invisi-

ble de la dona, tant en l’àmbit públic com en el privat, i d’altra banda, a 

analitzar i tractar d’incloure la perspectiva de gènere en els debats i en les 

polítiques públiques.

Jornades “Fem Dissabte”

24 de gener de 2009: Com es posen en pràctica els principis polítics: Una 

reflexió sobre l’actualitat política i ètica

Hi intervenen: 

Victòria Camps, catedràtica d’Ètica a la UAB

Josep Comellas, exalcalde de Santa Coloma de Cervelló

Ma Dolors Renau, coordinadora del grup Dones i Política.

6 de juny de 2009: Dones polítiques i mitjans de comunicació

Hi intervenen:

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

nal Socialista de Dones

Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor en comunicació i consultor polític

Palmira Badell i Farigola, regidora de Cultura de 

l’Ajuntament de Sant Just Desvern i impulsora del Consell de Dones del 

Baix Llobregat

El grup de treball sobre economia política i política econòmica del canvi 

climàtic es va constituir l’any 2008, amb l’objectiu d’aprofundir en els 

principals aspectes econòmics del canvi climàtic, així com de les diverses 

metodologies utilitzades.

El grup està format bàsicament per economistes, a fi d’assegurar una 

interacció controlada; però també s’ha constituït un grup de coordinació 

de composició pluridisciplinar, amb la finalitat d’aconseguir una correcta 

contemplació de les dimensions no econòmiques en sentit estricte. El 

coordinador del grup és Josep M. Vegara.

___grups de treball

  Dona i política

  Economia política i política econòmica del canvi climàtic
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  Debats electorals

  La innovació en la provisió i producció de serveis públics i l’avaluació de polítiques públiques

Les sessions d’aquest any han comptat amb la participació com a ponents 

d’experts com J. Saralegui, subdirector general d’estadístiques mediam-

bientals INE; César Berrade, assessor de l’INE; Josep M. Vegara , director 

del grup de treball i catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la 

UAB; Cristina Castella, directora de l’Agència Local d’Energia de Barcelona; 

Miguel Ángel Lasheras, director executiu d’Intermoney-Energia; Montse-

rrat Colldeforns, diputada al Congrés dels Diputats; Josep Isern, enginyer 

industrial i consultor; i Joan Esteve, enginyer industrial i cap d’àrea de 

Planificació Energètica de l’Institut Català de l’Energia.

Aquest grup es crea aquest any 2009 amb els següents objectius:

•	Reflexionar sobre l’impacte que el canvi social i demogràfic està tenint en 

la producció i provisió de serveis.

•	Actualitzar els eixos principals del discurs polític en matèria de provisió de 

serveis, a la llum de les noves tendències de la gestió pública registrades 

en els països del nostre entorn i les noves demandes i necessitats ciuta-

danes detectades.

•	Reflexionar sobre algunes noves formes de gestió pública proposades pels 

partits polítics conservadors i els seus efectes en termes d’equitat i eficièn-

cia. Per exemple, farà falta analitzar les repercussions d’introduir meca-

nismes dels “quasimercats” per a la producció de serveis, d’augmentar la 

capacitat d’elecció dels usuaris, d’introduir la figura del copagament, etc...

•	Reflexionar i aportar propostes que permetin avançar en l’avaluació de les 

polítiques públiques, el control en la gestió, i la transparència en l’ús dels 

recursos públics.

S’encarreguen de la coordinació del grup Héctor Santkovsky i Javier Villamayor.

Les ponències en les sessions d’aquest primer any han anat a càrrec 

d’experts com: Marta Segura, secretària general del Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya; Francesc Colomer, secretari de Polítiques 

Educatives del Departament d’Educació; Sergi Pujalte, gerent de l’Institut 

Barcelona Esports (IBE); Ramon Nicolau, exdirector general de l’Institut 

Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS); i Jaume Lluís Claverol, exdi-

rector de Serveis de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i actualment 

director general de Prytanis Centres Assistencials (empresa prestadora de 

serveis residencials, centres de dia i atenció a la dependència).

A finals de l’any 2009 es va crear a la Fundació el grup de Debats Electo-

rals. El grup té com a finalitat la investigació i l’anàlisi de continguts, for-

mats i evolució dels debats electorals televisats a través de la seva història, 

partint de la base que només pel simple fet de realitzar-los s’aconsegueix 

un acostament de l’electorat cap als seus líders polítics.
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Observatori electoral

 Observatori de tendències

El grup està constituït principalment per becaris del Màster en Màrqueting 

i Comunicació Política de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 

La coordinadora del grup és Francesca Parodi.

Les dues sessions d’aquest any han servit per constituir el grup i fer una 

programació del treball a dur a terme durant el 2010.

Des de principis de l’any 2009, la Fundació col·labora amb la sectorial 

de Programes del Partit dels Socialistes de Catlunya a l’Observatori de 

Tendències Socials, coordinat pel professor Carles Rivera i amb el suport 

d’un consell assessor format per sociòlegs, economistes, publicistes i 

investigadors de mercat.

Les reunions dels membres permanents de l’Observatori de Tendències es 

duen a terme de forma setmanal mentre que aquelles que es realitzen amb 

el Consell Assessor solen dur-se a terme de forma mensual o bimensual. 

El director de l’Observatori de tendències és Carles Rivera.

Les sessions d’aquest any han estat dedicades als següents temes:

•	Què és una microtendència?

•	Els joves

•	Els “Territoriants”

•	Els nous emprenedors

•	L’immigrant davant de les urnes: actituds i comportament polític

L’any 2009 es va incorporar a la Fundació Campalans l’observatori elec-

toral de Catalunya. Amb la creació d’aquest grup es va treballar en la 

depuració d’una base de dades de resultats electorals a nivell de seccions 

electorals de totes les eleccions, amb la finalitat de ser una eina útil per 

poder fer una anàlisi exhaustiva de les diferents opcions polítiques a les 

diferents zones del territori català i, amb això, poder obtenir anàlisis de 

patrons de conductes a l’hora de votar depenent de variables sociodemo-

gràfiques dels diferents electors.

A part de les sessions realitzades amb el grup de treball i els documents 

treballats, s’han generat informes que han servit com a material comple-

mentari per a les sessions de treball.

___grups de treball
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Número 18_Jeremy Rifkin: “Vivim tres cirsis 
simultànies: financera, energètica i mediambiental”

___publicacions__ en paper

Durant l’any 2009 hem continuat amb la publicació trimestral de la nostra revista 

amb els números 18, 19, 20, i 21 en els mesos de gener, abril, juliol i octubre.

Organització de la revista

Director: Oriol Bartomeus

Consell de direcció: Albert Aixalà, Meritxell Batet, Víctor Francos, Rocío Martínez-Sampere, 

Carles Rivera i Joan Rodríguez

Editor: Rafael Pascuet

Coordinació editorial: Cristina González

Il·lustracions: Martí Pellicer

Disseny i maquetació: Art&Graf

Impressió: Aleu S.A. 

SUMARI

EDITORIAL

L’inici d’una de nova era

OPINIÓ

Què hi ha darrere de les 65 hores? Eva Granados

Un projecte ambiciós per a l’Europa del canvi. Sara Contreras

L’esport, un relat. Ivan Pera

Per a uns productes emocionants, una política turística racional. Félix Larrosa

ENTREVISTA

Jeremy Rifkin, economista i divulgador de la tercera revolució industrial. 

Oriol Bartomeus

IDEES

El final del “final de la Història”. Pau Solanilla

La sortida de la crisi: el paper de la política econòmica. Antón Costas

Encara hi ha classes. Joan Tudela

La insuportable levitat de la identitat. David Fornons

La Setmana Tràgica. L’esclat de l’anticlericalisme. Xavier Foraster

Tema: Obama, l’esperança del canvi. L’inici d’una presidència històrica

Yes, we can. Gabriel Colomé

Els nous americans. Radiografia dels electors que van donar la victòria 

a Obama. Xavier Mas de Xaxás

El factor humà. La dimensió emocional de la campanya presidencial 

de Barack Obama. Pia Bosch

COMUNICACIÓ

Sindicats i comunicació en temps de crisi. Antoni Gutiérrez-Rubí

TDT (Televisió de Todos). Luis Costa

CULTURA

Qui vigila els vigilants? Pep Prieto

LLIBRES

Novetats editorials 

  frc Revista de debat polític
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SUMARI

EDITORIAL

Un món hiperurbà

OPINIÓ

Un president per a Europa. Albert Aixalà

Desplegar l’Estatut: enfortir Catalunya. Laia Bonet

Contra la crisi, reformes. Antoni Fernández

Una estratègia diferent. Helena Royes

ENTREVISTA

Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. Oriol Bartomeus

IDEES

Polarització a Galícia. Antón Baamonde

Electorat emergent a Catalunya: els llatinoamericans. Víctor Carlos Mar-

chesini

Una nova geografia de les soledades. Ma Dolors Renau

TEMA

El paper de les ciutats en un món globalitzat. Albert Aixalà

Les ciutats creatives. Richard Florida

Cap a un món urbà: fets (i presumptes) demogràfics, implicacions políti-

ques. Juan A. Módenes

Institucions, política i democràcia metropolitanes. Mariona Tomás

COMUNICACIÓ

Els tristos no guanyen eleccions (ni lideren, ni sedueixen, ni convencen). 

Antoni Gutiérrez-Rubí

CULTURA

Una proposta de recorregut per la ciutat modernista de Melilla. Jesús Mi-

guel Sáez Cazorla

Cinema polític en temps d’Obama. Pep Prieto

LLIBRES

Novetats editorials 

Número 19_Jordi Hereu: “Ara més que mai no 
necessitem contruir ciutat” 

SUMARI

EDITORIAL

A voltes amb la desafecció

OPINIÓ

El finançament i l’esperit del 20 de juliol. Albert Aixalà

Organismes genèticament modificats per a l’agricultura. Xavier Castella

ENTREVISTA

Fernando Vallespín, catedràtic de Ciència Política. Oriol Bartomeus

CARA A CARA

El paper de les ciutats metropolitanes. Antonio Balmón i Joan Antoni 

Barón

TEMA

Desconfiança i crisi de la participació democràtica. Cristina González

Número 20_Fernando Vallespín: “La desafecció no és 
conjuntural, sinó que ve d’un canvi cultural profund”

___publicacions__ en paper
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Número 21_L’educació, a debat

SUMARI

EDITORIAL

L’educació, a debat

OPINIÓ

I ara, què? Panorama europeu després de l’enfonsament a Berlín. Werner 

A. Peger

Les polítiques urbanes són polítcas socials. Consol Prados
El II Congrés de Dones de Barcelona, una aposta per un nou estil de lide-

ratge. Imma Moraleda

ENTREVISTA

Joan Manuel del Pozo - Ferran Ferrer. Oriol Bartomeus

IDEES

Virtuts i perversions del sistema de finançament públic dels partits polítics. 

Joan Rodríguez

Que els pengin! Ferran Pedret

Una dura batalla per a un resultat probablement escàs: la reforma sanitària 

d’Obama. Marisol Rodríguez

Democràcia, lideratge i perspectives de futur per al New Labour. Francesc Amat

Amansir el lerrouxismo. Joaquim Coll

TEMA

L’escola del segle XXI. Cristina González

L’educació escolar a Catalunya: indicadors i nou paradigma. Joaquim Prats

L’escola davant del present. Gregorio Luri

Una vindicació de les escoles espanyoles. Julio Caravana

COMUNICACIÓ

La neuropolítica: conèixer el cervell per liderar les idees. Antoni Gutiérrez 

Rubí

CULTURA

Miralls de la història. Pep Prieto 

LLIBRES

Novetats editorials

La raresa de les eleccions europees. Oriol Bartomeus

L’abstenció a Catalunya. Dades empíriques a partir dels Baròmetres 

d’Opinió Política del CEO. Núria Garcia

Abstenció i desafecció. Àngels Pont i Daniel Solis

La desafecció dels polítics professionals com a desconfiança en tercer 

grau. Carlos Clavero Fábregas i Luciano Miguel García

La desafecció política: crisi de la participació ciutadana. José Antonio 

Pérez Tapias

COMUNICACIÓ

Viure les idees (polítiques) per combatre el fragment i l’oblit. Antoni Gu-

tiérrez-Rubí

CULTURA

Federalisme cultural a Espanya. Álex Sáez

LLIBRES

Novetats editorials

Joan Manuel del Pozo i Ferran Ferrer ENTREVISTA

frc TARDOR 2009 15

JOAN MANUEL DEL POZO

ENTREVISTA

frc TARDOR 200914

Un dels elements negatius del nostre sistema educatiu 
actualment és la crisi de confiança del sistema en ell mateix

FERRAN FERRER
Un dels grans reptes és afirmar que l’equitat i l’excel·lència 

van de la mà. No només van de la mà, sinó que si volem tenir
excel·lència, ho hem d’aconseguir a partir de tenir bona equitat

L’1 de juliol d’enguany el Parlament va aprovar la Llei d’Educació de Catalunya, text que estableix
tres pilars claus en l’educació del país: l’escola, unitat bàsica i nucli actiu de relació amb les famílies
i l’entorn social; els docents, reconeguts i destacats protagonistes del sistema educatiu; i una estruc-
tura que doni resposta a la diversitat territorial de Catalunya.Amb aquesta primera llei educativa
catalana s’estableixen els principis rectors del sistema i es desenvolupen les competències exclusi-
ves i compartides que en matèria d’ensenyament atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Uns
principis, els que marca la llei, amb una prioritat clara: que l’oferta del servei educatiu de Catalunya
als centres públics i concertats garanteixi una educació de qualitat i en condicions d’igualtat.

Quin és actualment l’estat del sistema educatiu català? Ha estat positiva l’evolució que s’ha fet
els darrers anys? Conceptes com autonomia de centre, direcció i avaluació, excel·lència i equi-
tat, seran fàcils d’aplicar? Quin paper hi jugarà cadascun dels actors implicats en el procés? A frc
REVISTA DE DEBAT POLÍTIC hem cregut interessant que aquestes preguntes les respongues-
sin dos experts en educació, a partir d’un diàleg entre tots dos conduït pel director de la revis-
ta, Oriol Bartomeus.

D’una banda, Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, on expli-
ca filosofia antiga i filosofia política. La seva recerca es concentra, des de la tesi doctoral, en
Ciceró, entorn del qual ha fet diverses publicacions. Com a polític, ha estat diputat al Congrés
(1982-1996) i al Parlament de Catalunya (novembre 2006-gener 2008), tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Girona fins el 2006 i conseller d'Educació i Universitats en el darrer govern de
Pasqual Maragall (maig-novembre de 2006).Actualment és conseller de govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

D’altra banda, Ferran Ferrer, catedràtic d’Educació Comparada a la Universitat Autònoma de
Barcelona, on actualment exerceix la seva tasca docent i investigadora. Coordina en aquesta uni-
versitat el Grup d’Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació, i és membre del grup
Interdisciplinar de Polítiques Educatives (GIPE). Forma part també del Groupe européen de
recherche sur l’equité de systèmes éducatifs (GERESE) i és expert en la xarxa europea de Ciències
Socials (NESSE). És autor o col·laborador en més de 20 llibres i articles a revistes especialitza-
des i ha participat en més de 40 projectes d’investigació d’àmbit espanyol i internacional.

Fotografia: Andreu Adrover

ORIOL BARTOMEUS
Director de frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC

D’esquerra a dreta, Joan Manuel del Pozo i Ferran Ferrer.
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Aquesta col·lecció neix l’objectiu de donar sortida a aquells estudis 

en profunditat que fins al moment apareixien a la Revista per al debat 

polític i que, gràcies al nou disseny de la mateixa, ja no tenen espai a 

l’esmentada publicació. 

Tercer número de la col·lecció Informes frc en el qual participen profes-

sionals i especialistes en polítiques dirigides a la joventut que, des de 

múltiples perspectives, ens ajuden a tenir major coneixement entorn de 

la joventut actual i a comprendre millor els reptes als quals s’enfronta. 

Aquesta publicació és el resultat final de les reunions del grup de treball 

Joves i Política de la Fundació, en la qual es vol convèncer la classe política 

de la necessitat de fer polítiques d’emancipació i joventut.

ÍNDEX

Pròleg: Bibiana Aído, ministra d’Igualtat

Introducció: Olivié Bayón

Capítol 1: Els joves en l’àmbit metropolità de Barcelona. Una proposta de 

classificació. Jordi Nofre

Capítol 2: El futur de les polítiques de joventut. Olivié Bayón

Capítol 3: L’accés a l’habitatge. L’etern problema d’emancipació dels joves. 

Xavier Mauri

Capítol 4: Joves i ocupació: 8 projectes per a 8 aspectes clau de l’ocupació 

dels joves. Joan Miquel Piqué

Capítol 5: L’art de comunicar amb els joves. Laura Trabal

Capítol 6: Salut i joves. David Elvira

Capítol 7: Dona i política. Aintzane Conesa i Sònia Ruiz

Capítol 8: Participació i joves. Manuel Brinquis i Xavier Amor

Glossari: 50 idees per millorar la vida dels i les joves. Grup de Polítiques 

de Joventut de la Fundació Rafael Campalans 

La publicació “Reformes més enllà dels tòpics: com pot Catalunya sortir re-

forçada de la crisi” consta d’un recull de 21 articles realitzats per diversos 

professionals i/o experts que proposen solucions en diferents àmbits per 

sortir reforçats de la crisi econòmica que estem patint. 

ÍNDEX

Preàmbul

Xavier Pont i Joan Oriol Prats

Número frc3_“El futur de les polítiques de joventut. 50 idees per millorar la vida dels i 
les joves”

Informe frc 4_“Reformes més enllà dels tòpics: com pot Catalunya sortir reforçada de 
la crisi”

  informes frc

___publicacions__ en paper
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Introducció

Catalunya davant la crisi econòmica: situació i perspectives. Antoni Cas-

tells, conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

I. La necessària distribució dels costos de la crisi: mercat de treball 

i política fiscal

•	Després de la crisi: el pacte social necessari per afrontar una dècada 

difícil. Josep Oliver

•	Una reforma del mercat de treball per afavorir el canvi de model productiu. 

Susana Lozano

•	La flexibilitat interna en les relacions laborals: una eina per millorar la com-

petitivitat, les condicions de treball i lluitar contra l’atur. Josep M. Rañé

•	Les reformes fiscals necessàries per fer front a la crisi. Antoni Zabalza

•	Les noves polítiques públiques per al benestar social. Guillem López Ca-

sasnovas

II. La societat del coneixement i el canvi en la dotació del factor 

treball

•	La Llei d’Educació: més autonomia, millors resultats i més cohesió social. 

Jaume Graells

•	El futur de la formació professional. Francesc Colomé

•	Reformar el govern de les universitats. Martí Parellada

III. El canvi tècnic i les modificacions en el factor capital

•	Les cinc infraestructures clau per millorar la productivitat de l’economia 

catalana. Jordi Valls

•	Reformes concretes per incrementar l’R+D+i a Catalunya. Joaquim Co-

ello

IV. Model productiu, sectors i territori

•	Crisi i canvis imprescindibles en el sector financer. Joan Oriol Prats

•	Polítiques industrials sectorials. Sectors estratègics. Marcel Prunera

•	Una proposta per promoure la marca Barcelona i Catalunya, i convertir-se 

en un pol d’atracció d’inversions i talent. Marc Murtra

•	Les reformes en el mercat de l’habitatge i la transició del sector de la 

construcció. Josep M. Raya

•	El canvi de paradigma energètic com a motor de creixement econòmic a 

Catalunya. Joan Batalla

•	Polítiques i estratègies per fomentar la Responsabilitat Social de l’Empresa 

(RSE) com a factor de competitivitat. Carles Rivera

V. Un nou paper pel Sector Públic

•	Instruments per promoure la racionalització i eficiència de la despesa sa-

nitària. Iván Planas

•	Regeneració del model de representació política i d’alguns aspectes del 

funcionament del sistema democràtic. Arseni Gibert

•	Dirigir el sector públic a Catalunya: reptes pendents. Rafael Jiménez 

Asensio

•	Millorar la productivitat del sector públic, és possible? Xavier Pont

•	Per una esquerra reformista. Rocío Martínez-Sampere
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quan la taxa d’atur espanyola va augmentar 17 punts en 8 anys, i en la dels anys 1993-1994, quan 
l’augment va ser de 9 punts en menys de 3 anys.

Una anàlisi més detallada de les dades permet comprovar que la destrucció d’ocupació durant la 
crisi actual ha afectat especialment els joves, els immigrants, les persones amb menys formació 
i els treballadors amb contracte temporal (vegeu quadre 1). A més, s’observa que s’ha concentrat 
exclusivament al sector privat, enfront de l’increment d’ocupació registrat al sector públic, mentre 
que per sectors d’activitat, la disminució de llocs de treball ha estat liderada per la construcció i per 
la indústria, sectors especialment colpejats per la crisi.

D’entre aquests col·lectius més afectats, crida especialment l’atenció la reducció del nombre 
d’ocupats amb contracte temporal, que ha representat el 80% de la reducció total de l’ocupació 
assalariada a Catalunya i més del 100% a Espanya (on l’ocupació assalariada amb contracte 
indefinit és de fet més elevada que fa dos anys). Precisament, l’elevada temporalitat de l’ocupació 
és una altra de les característiques del nostre mercat de treball que ens diferencia de les principals 
economies desenvolupades, amb una incidència que en el moment més àlgid del cicle va assolir 
nivells del 27% del total d’assalariats a Catalunya i del 34% a Espanya, valors que doblen els 
registres europeus. El resultat és un mercat de treball dual i molt més volàtil, amb un col·lectiu de 
treballadors fixos molt protegits (insiders), als quals els afecta poc la crisi, i un altre col·lectiu amb 
contractes temporals i escassa protecció, sobre els quals recau l’ajust de l’ocupació vinculat al cicle 
econòmic (outsiders).
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Si bé la literatura acadèmica sobre el municipalisme és, en certa mesura, 

extensa, hi ha una falta de reflexió sobre temes concrets feta des de qui 

n’ha estat protagonista. 

La Fundació Rafael Campalans va dedicar el sisè número d’aquesta 

col·lecció a una reflexió política i personal feta per persones del PSC que 

han ocupat l’alcaldia en diversos municipis catalans. Aquesta publicació és 

una aportació personal sobre temes que considerem que tenen un interès 

i vigència en el món local, per part d’aquells que han exercit la màxima 

representació municipal. 

El llibre consta d’una introducció a càrrec de Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, 

i desenvolupa durant 6 capítols l’aportació de sis socialistes que han tingut una 

notable experiència com a alcaldes de les seves respectives poblacions.

ÍNDEX

Pròleg. Jordi Hereu 

La participació ciutadana: una oportunitat per a l’enfortiment de la demo-

cràcia local. Manuela de Madre 

Sentiment de pertinença i creixement. Sixte Moral 

La immigració, un fenomen global d’incidència local. Manuel Royes 

La realitat de la subsidiarietat. Jordi Valls 

Impressions subjectives, i des de fora, sobre l’estat actual de l’hisenda 

local. Manel Mas 

La gestió municipal dels ajuntament de menys de 5.000 habitants. Daniel 

Terradellas 

Presentació del llibre
La Fundació Rafael Campalans i el Club de Conferències del PSC van pre-

sentar el 22 d’abril Municipalia. Reflexions sobre la gestió municipal a 

Catalunya, un llibre que recull les experiències acumulades de qui ha ges-

tionat durant anys un ajuntament, donant resposta als reptes sorgits arran 

de l’augment de la immigració, dels canvis que ha generat la globalització 

econòmica, o de l’evolució cap a noves formes de família. 

Hi van intervenir:

Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans i del PSC.

Sixte Moral, coautor i alcalde de Vilanova i la Geltrú entre 1999 i 2005.

Manuel Mas, coautor i alcalde de Mataró entre 1983 i 2004.

Jordi Valls, coautor i alcalde de Manresa entre 1995 i 2006.

Daniel Terradellas, coautor i alcalde de Les Preses entre 1987 i 2006. 

Manuel Royes, coautor i alcalde de Terrassa entre 1979 i 2002.

  frc llibres

Municipàlia_ Reflexions al voltant de la gestió municipal a Catalunya

___publicacions__ en paper
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Catalunya avui, Catalonia Today és el recull de quatre ponències de diri-

gents polítics del PSC a la London School of Economics and Political Scien-

ce (LSE), organitzades per la Fundació Campalans durant l’any 2009. Les 

conferències es van realitzar amb l’objectiu de contribuir a fer pedagogia 

de la realitat política, econòmica, social i cultural de Catalunya en l’entorn 

acadèmic i econòmic de la capital britànica.

ÍNDEX

Nota editorial

L’esperit de la Catalunya d’avui. José Montilla

Una Catalunya líder en una Europa que mira endavant. Antoni Castells

Barcelona: un model urbà per a la cohesió social. Jordi Hereu

La descentralització de l’educació a Espanya i Catalunya: oportunitats i 

reptes. Ernest Maragall

ENGLISH TRANSLATION

Editor’s note

The spirit of Catalonia today. José Montilla

A leading role for Catalonia in a forward looking Europe. Antoni Castells

Barcelona: an urban model for social cohesion. Jordi Hereu

Descentralizing education in Spain and Catalonia: oportunities and cha-

llenges. Ernest Maragall

Conferències_ Catalunya avui, Catalonia today
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La Fundació Rafael Campalans va reeditar el Paper 157 titulada “La pro-

moció de la governança democràtica i el diàleg polític a la Mediterrània. 

El paper de les fundacions polítiques”, de Pau Solanilla, assessor executiu 

del Secretari d’Estat per a la Unió Europea al Ministeri d’Afers Estrangers.

Aquest text està basat en la intervenció en el marc del Seminari “Impuls de 

la democràcia, la governança i el diàleg a la Mediterrània i l’Orient Mitjà: 

les polítiques espanyoles” organitzat per la Fundació Rafael Campalans i 

la Fundació CIDOB en el “Second World Congress of Middle East Studies”, 

celebrat a Jordània el juny de 2006.

Apunts d’immigració 2008
La Fundació Rafael Campalans va publicar a principis de 2009 el seu 

segon Apunts d’Immigració, una selecció d’articles i ressenyes de llibres 

que van aparèixer a diferents números del butlletí electrònic amb el mateix 

nom, enviats entre desembre de 2007 i  octubre de 2008. 

SUMARI

ARTICLES

Sobre la diversitat. Daniel de Torres

Una nova etapa en les polítiques d’acomodació del Quebec. Daniel de 

Torres

El codesenvolupament a debat. Jordi Albareda

La construcció de la política europea d’immigració. Jordi Albareda

RESSENYES

L’empresariat immigrant a Espanya. Carlota Solé, Sònia Parella i Leo-

nardo Cavalcanti

Migration and cultural inclusion in the european city. William J.V. Neil i 

Hanns-Uve Schwedler

A les portes del cel. George J.Borjas

El islam, una oportunidad para Europa. Rocío Lardinois de la Torre

La Fundació Rafael Campalans, un any més, va editar la seva memòria 

d’activitats, dissenyada per Gemma Terol. Aquesta publicació, de 64 pàgi-

nes aquest cop, és un recull dels actes, publicacions i reunions, reflex de la 

intensa activitat i esforç que diàriament es fa des de la Fundació. 

  papers de la fundació

La promoció de la governança democràtica i el diàleg polític a la Mediterrània. El paper 
de les fundacions polítiques

  apunts d’immigració

___publicacions__ en paper
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Llibre: La deriva de España, d’Enric Juliana

Xarxa: Hillary 2.0. http://www.state.gov/secretary/trvl/map/

Tria d’abril

· I després del capitalisme, què?

· Pacificar la qüestió lingüística

· Eleccions a Sud-àfrica

· V Cimera de les Amèriques

La imatge: visita oficial de Nicolas Sarkozy a Espanya

Llibre: Yes you can. Buscant el candidat perfecte, de Jordi 

Segarra i Àlex Terés

Xarxa: http://www.state.gov/secretary/trvl/map/

Tria de maig

· El futur dels sindicats

· Responsabilitat dels partits i responsabilitat ciutadana

· El futur del periodisme

· El Thacherisme

La imatge: el triplet del Futbol Club Barcelona

Llibre: El futuro y sus enemigos, de Daniel Innerarity

Xarxa: 

http://www.socialistes.cat/Sectorials/Eleccions-Europees-2009

  Butlletí electrònic Tria

___publicacions__ en format digital

La Fundació elabora mensualment el Tria, un butlletí elec-

trònic que ofereix una selecció d’informació política d’interès 

extreta de publicacions espanyoles i estrangeres i think tanks 

europeus i internacionals.

Regularment, recomanem una sèrie d’articles, informes, 

llibres i pàgines web que considerem d’especial interès. La 

responsable de l’edició d’aquet butlletí és Cristina González, 

responsable de Comunicació de la Fundació. Durant l’any 

2009 vam enviar els següents newsletters:

Tria de gener

· Barack Obama i la política exterior

· El conflicte a Gaza

· Crisi econòmica i globalització

· 50 anys de la revolució cubana

La imatge: presa de possessió del càrrec del President dels 

EEUU, Barack Obama

Llibre: The revolution will not be televised, de Joe Trippi

Xarxa: Els discursos d’investidura dels presidents dels EEUU 

http://www.nytimes.com/interactive/2009/01/17/washing-

ton/20090117_ADDRESSES.html?hp

 Tria de febrer

· El pla de rescat de l’economia americana

· Gran Bretanya i l’euro

· Eleccions a Euskadi i Galícia

· Iran, 30 anys després de la Revolució

La imatge: Patxi López en campanya

Llibre: Maleïda crosta, de Joan Ferran

Xarxa: Cinema i política (Milk, Frost/Nixon)

Tria de març

· Les esquerres a Amèrica Llatina

· La globalització de l’atur

· La religió a l’esfera pública

· Servei cívic pels joves

La imatge: trobada a Xile dels principals líders progressistes 

mundials
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Tria de juny

· Revolta ciutadana a l’Iran

· Els 20 anys de Tiananmen

· Els Estats Units i els desafiaments globals

· El destí de la llibertat

La imatge: mort de Vicenç Ferrer

Llibre: Informe sobre la democràcia a Espanya

Xarxa: http://parlamento.openpolis.it/

Tria de juliol

· Nou acord de finançament entre els governs català i 

central

· Anàlisi de resultats de les eleccions europees

· Escenari colpista a Hondures

· Reportatge sobre Peter Mandelson

La imatge: el president Montilla anuncia el nou acord de 

finançament

Llibre: La democràcia en 30 lliçons, de Giovanni Sartori

Xarxa: http://irevolution.wordpress.com/

Tria de setembre

· Eleccions a Alemanya

· Eleccions a Portugal

· El futur de la socialdemocràcia a Gran Bretanya

· El debat de la prostitució

La imatge: Fèlix Millet i les irregularitats al Palau de la 

Música

Llibre: L’oasi català, de Pere Cullell i Andreu Farràs

Xarxa: http://ipsaportal.unina.it/

Tria d’octubre

· Temps de canvis a la política britànica

· Qui serà el President de la Unió Europea?

· Reforma de la llei de l’avortament

· Crisi i mercat laboral

La imatge: conferència del president Montilla a Londres

Llibre: Cuentos chinos, d’Andrés Oppenheimer

Xarxa: http://www.politifact.com/

Tria de novembre

· Herman van Rompuy i Cayherine Ashton, les noves cares 

de la Unió Europea

· El primer any d’Obama

· Proposta de llei electoral

· Repensant les ciutats

La imatge: vint anys de la caiguda del mur de Berlín

Llibre: Espíritu federal, de Pasqual Maragall

Xarxa: http://www.theblogpaper.co.uk/

Tria de desembre

· La cimera sobre el canvi climàtic a Copenhaguen

· Crisi de la socialdemocràcia europea

· Llei d’Economia Sostenible

· Editorial conjunta “La Dignitat de Catalunya”

La imatge: Barack Obama, premi Nobel de la Pau

Llibre: La frontera interior, de Ramón Máiz

Xarxa: http://www.e-politicae.com/
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Durant l’any 2009 vam continuar enviant de manera regular 

el Butlletí Digital de la Fundació per tal de mantenir els nos-

tres subscriptors informats de les activitats que s’han anat 

organitzat des de la Fundació i de les novetats editorials pu-

blicades. Més de 1.800 persones reben actualment el nostre 

newsletter. Durant el 2009 vam enviar vuit butlletins:

Butlletí de febrer
El mes de febrer vam dedicar un butlletí a explicar les darre-

res activitats dutes per la Fundació. 

-  Conferència de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, a la 

London School of Economics.

-  Jornada “Noves idees en temps de crisi”, organitzada per 

la Fundació Rafael Campalans.

-  Presentació de l’Obra política de Rafael Campalans.

-  Llibre: Obra política, Rafael Campalans.

Butlletí de març
A principis del mes de març vam recomanar una selecció 

d’articles de la Revista número 18.

- Entrevista a Jeremy Rifkin.

- Articles de Gabriel Colomé, Xavier Mas de Xaxás i Pia 

Bosch sobre el triomf de Barack Obama a les eleccions 

presidencials nord-americanes.

-  Article “Sindicats i comunicació en temps de crisi”, 

d’Antoni Gutiérrez-Rubí.

-  Articles curts d’opinió d’Eva Granados, Sara Contreras, 

Ivan Pera i Félix Larrosa.

Butlletí d’abril
El mes d’abril, arran de la Cimera de la Governança Progressista 

a Xile,  la Fundació va decidir enviar als seus subscriptors informa-

ció detallada dels discursos dels principals participants.

-  Discurs de Michelle Bachelet, presidenta de Xile.

-  Discurs de James Purnell, Secretari d’Estat de Treball i 

Pensions del govern britànic.

-  Discurs de Cristina Fernánez, presidenta d’Argentina.

-  Discurs de Jens Stoltenberg, primer ministre noruec.

-  Llibres: “The crash: a view from de left” i “Responses to 

the global crisis: charting a progressive path. Handbook of 

ideas”.

Butlletí de maig
Butlletí del mes de maig amb recomanacions d’actes externs 

de la Fundació

-  La LEC: una educació pel segle XXI”, conferència orga-

nitzada per la Federació de Barcelona del PSC, amb el 

conseller Ernest Maragall.

-  Els drets de la ciutadania en una Europa segura, conferèn-

cia organitzada pel PSC.

-  Presentació del llibre “La voz pública de las mujeres”, de 

Ma Dolors Renau, organitzat per l’Àrea d’Igualtat i Ciuta-

dania de la Diputació de Barcelona.

Butlletí especial de l’Arxiu
L’Arxiu Històric de la Fundació va presentar en un butlletí les 

seves darreres novetats en un butlletí especial.

Incorporació d’un nombre important de personatges al diccio-

nari biogràfic on-line, destacant-ne:

-  Rafael Campalans i Puig. Socialisme, Democràcia, Cata-

lunya, per Isidre Molas.

- Ciutadana Maria Aurèlia Capmany, escriptora i dona 

d’acció, per Jordi Font.

___publicacions__ en format digital

  Butlletí Digital de la Fundació
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- Salvador Clop. Passió pel socialisme, per Pelai Pagès.

- Marta Mata. Pedagogia vol dir Política, per Joan Fuster 

Sobrepere i Ma Josep Udina.

Butlletí de juny
Butlletí a principis del mes de juny amb una selecció d’articles 

de la Revista número 19:

- Entrevista a l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

- Articles sobre el futur de les ciutats de Richard Florida, 

Juan Antonio Módenes i Mariona Tomàs.

- Article “Los tristes no ganan elecciones (Ni lideran, ni 

seducen, ni convencen), d’Antoni Gutiérrez- Rubí.

- Articles sobre la crisi, d’Antoni Fernández i Helena Royes.

- Article sobre el desplegament de l’Estatut, de Laia Bonet.

Butlletí de setembre
Butlletí finals del mes de setembre amb els articles de la 

revista número 20, dedicada a la desafecció política

- Entrevista a Fernando Vallespín, catedràtic de Ciència Políti-

ca i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Madrid.

- Article “Quant rares són les eleccions europees?”, d’Oriol 

Bartomeus.

- Articles de Núria Garcia i Àngels Pont sobre abstenció i 

desafecció.

- Article “La desafección de los políticos profesionales como 

desconfianza en tercer grado”, de Carlos Clavero i Luciano 

Miguel García.

- Article “La desafección política: crisis de la participación 

democráctica”, d’Antonio Pérez-Tapias

Butlletí de novembre
Butlletí especial enviat el mes de novembre amb informació 

de l’última reunió preparatòria feta a Barcelona, de la Cimera 

de Copenhaguen

- Les negociacions: més enllà de la bona voluntat

- La lluita contra el canvi climàtic: una nova demanda de la 

ciutadania

- La Tercera Revolució Industrial

- El canvi climàtic: un problema global
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___comunicació i difusió__ pàgina web

Quatre anys després de la posada en marxa de la nostra pàgina web, hem 

consolidat un nivell de visites superior a les 100.000 anuals, gràcies tant 

als continguts de la web com a la seva regular actualització. La difusió de 

les activitats i publicacions de la Fundació arriba puntualment a més de 

1.800 subscriptors del nostre butlletí electrònic, que són els principals be-

neficiaris de la nostra tasca. Les activitats de la fundació compten amb una 

participació anual de prop de 1.000 persones. Durant el 2009, Iquadrat 

va continuar sent l’empresa encarregada del manteniment del web, de la 

gestió dels correus electrònics i de subministrar-nos l’accés a informació 

de visites i descàrregues a www.fcampalans.cat.

Visites a www.fcampalans.cat

Gràfic de sessions

1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

7/2009

8/2009

9/2009

10/2009

11/2009

12/2009

11.193 sessions

20.000

7.799

7.910

8.249

6.799

8.020

8.212

7.989

9.902

12.746

11.845

11.348
Total: 112.012

Descàrregues a www.fcampalans.cat

1_  entrevista a Manuel Castells_ Revista FRC

2_ Article de Juan Freire_Revista FRC

3_  Article Josep Mir_Revista FRC

4_  Article Javier Melgarejo_Revista FRC

5_  Entrevista a Adela Cortina_ Revista FRC

6_  Paper de la Fundació 146

7_ images/noticias/Capitol+3.pdf

8_ Article d’Enric Fossas)

9_ images/noticias/Capitol+4.pdf

10_ images/noticias/Estudio+de+directivas+redactado.pdf

Visites  

749

678

623

607

591

570

564

546

523

520

%

0,45

0,41

0,37

0,36

0,35

0,34

0,34

0,33

0,31

0,31

Informe: Gràfic de sessions

 Fundació Campalans

Periode de dates: 

01/01/2009 - 31/12/2009

Informe: Descàrregues 

 (1-10)/1.404
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Periode de dates: 

01/01/2009 - 31/12/2009

 Sessions a la pàgina www.fcampalans.cat

Veure total:

Total:

5.971

167.059

3,57%

100,00%
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Durant l’any 2009, vam pensar que era el moment idoni per plantejar-nos 

el redisseny del web, que es va començar a dur a terme durant l’últim 

trimestre de l’any, amb l’objectiu de donar major visibilitat a tot el material 

que té la fundació, optimitzant la difusió de cadascuna de les nostres pu-

blicacions i fent la màxima difusió dels nostres actes. Per tal de posar en 

marxa el projecte, es va comptar amb la col·laboració d’una persona ex-

terna a la Fundació, per donar suport a l’àrea de Comunicació. Així, durant 

l’últim trimestre de 2009 Emma Cerdà, llicenciada en Ciències Polítiques 

i de l’Administració i màster en Periodisme, va elaborar un brief descriptiu 

de quines eren les necessitats i prioritats comunicatives de la Fundació, 

per tal de traslladar la idea a l’empresa encarregada del disseny del nou 

web, Atipus. La posada en marxa del nou web serà durant els primers 

mesos de 2010. 

La nova pàgina web serà més quadrada, que enlloc de tenir un sol mòdul 

central i una barra de menú a l’esquerra com fins ara, tindrà tres columnes, 

que permetrà tenir més informació a primera vista. L’objectiu és tenir una 

web més visual, en la qual la imatge i l’audiovisual siguin preponderants.

A la portada jugaran també un paper important els banners temàtics, per 

accedir de forma més ràpida al contingut del web, així com la col·locació 

en la part superior de la pàgina de la barra de menú. 

Amb el redisseny de la pàgina web plantegem, doncs, una reestructuració 

sobretot de la home. L’agenda i un petit quadre d’efermèrides, per exem-

ple, tindran un lloc destacat en aquesta nova home. 

El contingut interior de la pàgina web romandrà com fins a ara, encara que 

pretenem que amb la nova web hi hagi una major flexibilitat en la com-

posició de les notícies. A més, volem que en el redisseny s’hi inclogui la 

possibilitat d’incloure una galeria d’imatges, vídeos i arxius de so. 

  Nova pàgina web
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Aparició als mitjans de comunicació

Durant l’any 2009, la Fundació Rafael Campalans ha sortit 

als mitjans de comunicació  (premsa escrita, ràdio, televisió 

i mitjans online) arran del cicle de conferències organitzat a 

Londres durant el 2009, del seminari “Noves idees en temps 

de crisi”, celebrat a l’auditori de la Pedrera el 30 de gener, i 

la roda de premsa oferta pel director de la Fundació, Albert 

Aixalà, el 8 d’octubre, per explicar com es financia la nostra 

entitat. Tots tres actes van tenir ressò a Internet, ràdio i te-

levisió (programes informatius a TV3 i BTV, majoritàriament), 

però sobretot en premsa escrita:

  Cicle de conferències a la London School of Economics

Avui, 9 de gener: “El PSC desembarca a Londres per replicar 

a The Economist”

Conferència del conseller Antoni Castells

•	El Periódico de Catalunya, 16 de gener: “Castells i el dic-

cionari d’anglès”

•	El País, 16 de gener: “Castells afirma que Cataluña recupe-

rará la capitalidad económica”

•	La Vanguardia, 16 de gener: “Catalunya desbancará a Ma-

drid como capital tras esta crisis”

•	Avui, 16 de gener: “Fent pedagogia a Londres”

•	ABC, 16 de gener: “Castells niega en Londres las acusacio-

nes de The Economist sobre la situación lingüística”

•	La Razón, 16 de gener: “Castells vende a Cataluña en Lon-

dres como capital económica de España”

Conferència de l’alcalde Jordi Hereu

•	La Vanguardia, 6 de febrer: “Hereu vende en Londres la 

fuerza futura de Barcelona

•	Avui, 6 de febrer: “Hereu ven a Londres el model Barcelona”

•	El Punt, 6 de febrer: “Hereu defensa a Londres el model 

Barcelona”

Conferència del conseller Ernest Maragall

•	Avui, 15 de maig: “Maragall assegura que la LEC s’adequa 

tant al decret de l’Estat com a l’Estatut”

Conferència del President José Montilla

•	El País, 23 d’octubre: “Montilla defiende el autogobierno en 

londres como un arma contra la crisis”

•	El Periódico, 23 d’octubre: “Montilla defensa a Londres el 

valor del català com a factor integrador”

•	La Vanguardia, 23 d’octubre: “Montilla defiende el papel del 

autogobierno contra la crisis” 

•	Público, 23 d’octubre: “Montilla ve el autogobierno como un 

arma contra la crisis”

___comunicació i difusió__ aparicions als mitjans de comunicació
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•	Avui, 23 d’octubre: “Montilla defensa l’autogovern també 

com a eina contra la crisi” 

•	El Punt, 23 d’octubre: “Montilla defensa l’autogovern com 

una eina per fer front a la crisi econòmica”

•	El Punt, 24 d’octubre: “El traductor de Montilla és un ‘crack’”

•	La Razón, 23 d’octubre: Montilla defiende en Londres el 

papel del catalán para cohesionar la sociedad”

Jornada de debat “Noves idees en temps de crisi” 

•	Avui, 23 de gener: “El PSC desplega el discurs econòmic per 

desplaçar CiU”

•	La Vanguardia, 31 de gener: “Montilla propone refundar el 

catalanismo en clave social”

•	El Periódico, 31 de gener: “Montilla advoca per no donar 

tantes voltes al catalanisme”

•	El Punt, 31 de gener: “Montilla rebutja que amb la crisi es 

vegi els nouvinguts com una ‘nosa’”

•	eldebat.cat, 31 de gener: “Montilla, el català i la immigra-

ció”

  La Fundació en xifres

                 La Fundació comptava el 2009 amb 264 amics

                      341 persones reben regularment les nostres publicacions

                            1.810 persones reben de manera periòdica les nostres convocatòries

                          La Fundació compta amb 422 col·laboradors habituals i puntuals

                                      814 persones van assistir, durant el 2009, als nostres actes públics
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Amb la col·laboració de:

___memòria econòmica__ ingressos i despeses

Ingressos

Subvencions oficials 869.233,83 €

Diputació de Barcelona 63.000,00 € 

Departament de Justicia - Generalitat de Catalunya 180.889,00 €

Memorial Democràtic - Departament d’Interior - Gencat 3.700,00 €

Ministeri de Cultura 441.408,29 €

Arxius - Departament de Cultura - Gencat 2.941,44 €

Formació - Ministeri d’Educació 17.241,65€

Cooperació - Ministeri d’Afers Exteriors                                   150.485,77€

Conveni Caixa Catalunya 50.000,00 €

Donatius 28.800,08 €

Venda publicacions 3.613,28 €

Ingressos per activitats 127,75  €

matrícules màster “lideratge per a la gestió política
i social” 2008-2009 i 2009-2010 101.307,68 €

Interessos bancaris 162,82 €

TOTAL INGRESSOS 1.043.677,76 €

Despeses

Funcionament ordinari 171.029,16 €

Activitats 508.952,14 €

Arxiu 71.287,09 €

Formació 82.410,63 €

Actes públics i grups de treball 109.780,91 €

Publicacions 76.200,12 €

Subscripcions, quotes altres entitats i llibres 5.429,77 €

Personal 315.882,47 €

Tributs i despeses financeres 1.379,73 €

Dotació Amortitzacions 29.055,86 €

TOTAL DESPESES 1.026.299,36 € 
 

RESULTAT POSITIU DE L’EXERCICI: 17.378,40 € 
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NÚM. DE COMPTES
(DEURE) HAVER

2009 2008

1) INGRESSOS PER LES ACTIVITATS 1.043.514,64 900.830,97

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis 95.480,73 66.157,17

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

724 d) Subvencios oficials a les activitats 869.233,83 755.614,80

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 78.800,08 79.059,00

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l’exercici incorporats al 
resultat de l’exercici

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2) AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES 0,00 0,00

(650), (651), (652), 729, a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l’exercici del càrrec de membre de 
l’òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3) VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN 
CURS DE FABRICACIÓ

73 4) TREBALLS REALITZATS PER L’ENTITAT PER AL SEU ACTIU

5) APROVISIONAMENTS 0,00 0,00

(600), (601), (602), 606, 
608, 609, 61*, (6931), 

(6932), (6933), 7931, 7932, 
7933

a) Consums i deteriorament d’existències

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6) ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS 0,00 0,00

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754, 755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7) DESPESES DE PERSONAL -315.882,47 -280.750,97

8) ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ -681.024,55 -551.085,96

a) Serveis exteriors -680.791,36 -550.869,98

(620) a1) Recerca i desenvolupament

(621) a2) Arrendaments i cànons -52.526,05 -44.235,58

(622) a3) Reparacions i conservacions -47.219,80 -18.335,04

(623) a4) Serveis professionals independents -41.015,41 -11.886,52

(624) a5) Transports

(625) a6) Primes assegurances -657,76 -758,36

(626) a7) Serveis bancaris -1.512,22 -816,48

(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -16.842,08 -4.020,16

(628) a9) Subministraments -12.546,86 -16.903,44

(629) a10) Altres serveis -508.471,18 -453.914,40

(631), (634), 636, 639 b) Tributs -233,19 -215,98

(655), (694), (695), 794, 
7954

c) Perdúes, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

(68) 9) AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT -29.055,86 -27.957,55

725, 726 10) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS 
ALS RESULTATS

7951, 7952, 7955, 7956 11) EXCÉS DE PROVISIONS

Compte de resultats abreujat. Exercici 2009   

*   Amb signe positiu o negatiu segons el saldo

____memòria econòmica__ comptes de resultats
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NÚM. DE COMPTES
(DEURE) HAVER

2009 2008

12) DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE 
L’IMMOBILITZAT

0,00 0,00

(690), (691), (692), 790, 
791, 792

a) Deteriorament i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 
771, 772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13) ALTRES RESULTATS

I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

17.551,76 41.036,49

760, 761, 762, 769 14) INGRESSOS FINANCERS 163,12 6.374,37

(660), (662), (665), (669) 15) DESPESES FINANCERES -336,48 -25,25

(663), 763 16) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS 
FINANCERS

(668), 768 17) DIFERÈNCIES DE CANVI

18) DETERIORAMENT I RESULTAT PER 
ALIENACIONSD’INSTRUMENTS FINANCERS

0,00 0,00

(696), (697), (698), (699), 
796, 797, 798, 799

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER 
(14+15+16+17+18)

-173,36 6.349,12

III) RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS
(I+II)

17.378,40 47.385,61

(6300)*, 6301*, (633), 638  19) IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI
(III+19)

17.378,40 47.385,61

*   Amb signe positiu o negatiu segons el saldo



58

Fundació Rafa



Fundació Rafael Campalans           el Campalans



Trafalgar, 12, entresòl 1a | 08010 Barcelona | fundacio@fcampalans.cat 

www.fcampalans.cat | T +34 933 195 412 | F +34 933 199 844
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