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El patronat de la Fundació dirigeix les línies generals de l’activitat de la Fundació,
i està format per un màxim de 50 persones, escollides per la Comissió Executiva
del PSC. A data 31 de desembre de 2010, els membres del nostre patronat eren:
Vicenç Badenes Teixidor

Daniel Fernández González

Núria Pey de la Iglesia

Maria Badia Cutchet

Joan Ferran Serafini

Joan Manuel del Pozo Álvarez

Rosa Barenys Martorell

Pilar Figueras Bellot

Carles Prieto Gómez

Oriol Bartomeus Bayés

Jordi Font Cardona

Marcel Prunera Colomer

Meritxell Batet Lamaña

Salvador Giner de San Julián

Ma Dolors Renau Manén

Jaume Bellmunt Padró

Eva Granados Galiano

Álex Sáez Jubero

Victòria Camps Cervera

Miquel Iceta Llorens

Josep M. Sala Grisó

Josep M. Carbonell

Joaquim Llach Mascaró

Lídia Santos Arnau

Francesc Casares Potau

Joan Marcet Morera

Ma Teresa Serra Majem

Enric Casas Gironella

Carles Martí Jufresa

Pilar Tacher Castells

Carmen Chacón Piqueras

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Ana Ma Tenza Graells

Gabriel Colomé García

Isidre Molas Batllori

Francesc Vallès Vives

Jaume de Puig Oliver

Francesc Neira León

Ildefons Valls Torné

Montserrat Duch Plana

Josep M. Obiols Germà

Carme Virgili Rodón

Joan Ignasi Elena García

Ma Lluïsa Penelas Guerrero

La Comissió Executiva de la Fundació és qui té cura d’aplicar els acords fixats
pel Patronat i està integrada pel president, el director, el secretari, el tresorer
i els vocals, membres del Patronat.
President Isidre Molas Batllori
Director

Vocals Meritxell Batet Lamaña

Albert Aixalà Blanch		

Marcel Prunera		

Secretari Jaume Bellmunt Padró		

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Tresorera Núria Pey de la Iglesia		

Lidia Santos Arnau

Director 		

Albert Aixalà Blanch

Administració Carles Aumedes Buch

Relacions Institucionals

Cristina López Domínguez

i Internacionals

Esther Niubó

Asel·la Viñas Martín

Arxiu Històric

Laura Durendes Tamayo

		

Emma Cots

Comunicació

Cristina González Buil

Silvia Hernández

		

Emma Cerdà

Francesca Parodi

Edicions

Rafael Pascuet

Analistes Mireia Bel Marzo
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_

La Fundació Rafael Campalans us presenta la seva memòria d’activitats del 2010, any
d’intensa activitat a nivell editorial, i en l’organització de seminaris i jornades, però
sobretot en l’àmbit comunicatiu, amb la posada en marxa de la nova pàgina web de la
Fundació.
Durant l’any 2009 vam pensar que era el moment idoni per plantejar-nos el redisseny
del web, que es va començar a projectar durant l’últim trimestre de l’any amb l’objectiu
de donar major visibilitat a tot el material de què disposa la Fundació, optimitzant la
difusió de cadascuna de les nostres publicacions i fent la màxima difusió dels nostres
actes. L’1 d’octubre de 2010 vam posar en marxa la nova pàgina web, una pàgina que
incorpora una major flexibilitat en el contingut, i sobretot, on hi guanyen pes les imatges.
Durant aquest any, a més, es va preparar el llançament de la pàgina de l’Arxiu històric del
socialisme català, amb accés a un ampli fons gràfic i audiovisual, entre d’altres novetats.
El 2010, a més, va ser un any on a la Fundació hi van jugar un paper protagonista figures
importants del PSC, amb la publicació de tres llibres d’indubtable valor documental.
D’una banda, Pasqual Maragall, sense protocol, un llibre d’imatges que immortalitzen els
tres anys anteriors de l’arribada de Pasqual Maragall a la presidència de la Generalitat.
D’altra banda, el llibre PSC (Reagrupament). L’opció socialdemòcrata catalana (19741978), que recull la breu i intensa història aquesta branca del socialisme democràtic
que confluiria, l’estiu de 1978, juntament amb el PSC-Congrés i la Federació Catalana
del PSOE, en el Partit dels Socialistes de Catalunya. I en tercer lloc, la presentació a la
Pedrera de Barcelona de Tal com ho vaig viure (1923-1958), de Joan Reventós, acte al
que van assistir prop de 400 persones, i que va comptar amb la presència de nombroses
personalitats del món de la política catalana.
Necessari mencionar, d’altra banda, les jornades que des de la Fundació vam
organitzar amb ponents internacionals. Dins aquest apartat, destaca la jornada de
reflexió “What’s next? Next left”, organitzada en col·laboració amb la Fundació Europea
d’Estudis Progressistes, i que va servir per examinar, entre d’altres qüestions, sobre les
circumstàncies de la crisi de la socialdemocràcia, els valors i la nova agenda política del
socialisme, i els reptes en matèria d’organització i comunicació dels partits socialistes i
socialdemòcrates.
En l’àmbit internacional, a més, el 2010 va servir per continuar el projecte de cooperació
política a la Mediterrània, iniciat l’any anterior i finançat pel Ministeri d’’Afers Exteriors i
Cooperació, amb l’organització de seminaris i cursos de formació.
En darrer lloc, el 2010 es va posar en marxa En construcción, una revista sobre la cultura
federal i l’Espanya plural, que busca generar un espai de reflexió i debat sobre l’articulació
de l’organització territorial de l’Estat. La presentació de la revista es va fer a Madrid, amb
el periodista Enric Juliana i el catedràtic de Dret Constitucional Juan José Solozábal, i va
tenir molt bona acollida.
Resumint, les següents pàgines recullen la feina de l’equip de la Fundació, una tasca feta
des del compromís i l’entusiasme, i que no s’atura.

Isidre Molas i Batllori 				
President

Albert Aixalà i Blanch
Director
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___arxiu històric de la Fundació__publicacions / presentacions

Presentació del llibre_Pasqual Maragall. Sense protocol, de Pepa Álvarez
La Fundació Rafael Campalans va presentar el dijous 11 de
març el llibre d’imatges de la fotògrafa Pepa Álvarez Pasqual
Maragall. Sense protocol, una selecció curada de fotografies
que immortalitzen els tres anys anteriors a la seva arribada al
Palau de la Generalitat (2001-2003).
L’acte va tenir lloc al Palau de la Virreina i va comptar amb
l’assistència de més de cent cinquanta persones. L’acte va
ser presentat per Isidre Molas, president de la Fundació, i
va comptar amb les intervencions de Jordi William Carnes,
tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, el propi
Pasqual Maragall, i l’autora Pepa Álvarez.
Els beneficis obtinguts de la venda d’aquest llibre estan
dedicats a la Fundació Pasqual Maragall de lluita contra
l’Alzheimer.
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Presentació del llibre_Tal com ho vaig viure (1927-1958), de Joan Reventós
Aquest llibre d’homenatge a la figura del dirigent històric socialista Joan Reventós i Carner editat el 2009 es va presentar el 8
d’abril a l’Auditori de Caixa Catalunya de la Pedrera, a Barcelona.
Aquest llibre recull la part de les memòries que Joan Reventós havia donat per pràcticament definitiva poc abans
d’emmalaltir de forma irreversible el febrer de 2001. Són,
doncs, unes memòries incompletes que, en termes cronològics abracen el període que va des de 1927 any del seu
naixement, fins a 1958, any marcat per la seva detenció per
la policia franquista.

A l’acte de presentació del llibre van participar-hi Raimon
Obiols, eurodiputat socialista, el Francesc Casares, advocat,
Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans i
José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya.

L’acte, al què van assistir prop de 400 persones, va comptar
amb la presència de nombroses personalitats del món de la
política com l’expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall; els expresidents del Parlament de Catalunya, Joan Rigol
i Heribert Barrera; la vicepresidenta del PSC i presidenta del
Grup Parlamentari Socialistes-CpC, Manuela de Madre; els
consellers de la Generalitat Montserrat Tura, Marina Geli,
Joaquim Nadal i Antoni Castells, així com diferents diputats
i senadors del PSC a les Corts Generals i al Parlament de
Catalunya, entre d’altres.
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Presentació del llibre_Leonor Serrano. Tiempos nuevos
El 29 d’abril d’abril es va dur a terme la presentació del llibre
Leonor Serrano. Tiempos Nuevos que correspon al número 9
de la col·lecció “Memòria”. Aquest llibre reuneix una selecció
de trenta-nou articles que Leonor Serrano va publicar, sota
la rúbrica genèrica de “Tiempos Nuevos”, que dóna títol al
present volum, al diari barceloní “Les Notícies” entre l’abril de
1931 i l’abril de 1935. Completen l’esmentada selecció tres
textos publicats a “Justícia Social” en aquella mateixa època
dels quals és autora, i la resposta a una enquesta realitzada
a rellevants dones progressistes, entre qui figurava Leonor
Serrano, publicada a “La Rambla”.

Pedagoga, feminista i socialista, Serrano és encara un referent oblidat de la nostra història recent, i amb aquesta edició
volem contribuir a donar a conèixer el seu pensament i la
seva obra.
El llibre es va presentar a la Sala “La Cuina” de l’Espai Francesca Bonnemaison, de Barcelona, i van intervenir Imma
Moraleda, secretària de polítiques de les dones del PSC,
Mariona Ribalta, historiadora, i Isidre Molas, president de la
Fundació Rafael Campalans i del PSC.
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__arxiu històric de la Fundació__publicacions

Edició i publicació del llibre_PSC (Reagrupament). L’opció socialdemòcrata catalana
		
(1974-1978)
Llibre coordinat per Marcel Gabarró i Casanovas i que consta de
tres seccions; la primera està dedicada a la figura de Josep Pallach, tant des de la vessant biogràfica com política, i amb articles
de la seva filla, Antònia Pallach, i de Joan Tapia. La segona secció, amb articles de Glòria Rubiol, Marcel Gabarró i Casanovas,
Joaquim Ferrer, Manuel Lledonosa, Jordi Labòria i Raimon Martínez Fraile, abasta el període de la constitució de partit RSDC
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya l’any 1974
fins a la mort de Josep Pallach l’any 1977; i per últim, la tercera
secció, que ocupa els anys 1977-1978, hi ha articles de Glòria
Rubiol, Francesc Esteva i Josep Verde que recullen l’època del
Front d’Esquerres i del Pacte Democràtic fins al Congrés de la
unitat dels socialistes catalans.
El llibre, a més, té una part gràfica i un annex documental que
serveixen per il·lustrar els texts. D’una banda, s’hi reprodueixen
algun dels documents que van ser decisius dins de la història
del partit, i per una altra una selecció de fotografies tant d’actes
que es van celebrar, principalment els diferents congressos, com
de persones que en van formar part, a més de cartells i material
electoral.
ÍNDEX
1. Presentació, Isidre Molas
2. Aproximació a Josep Pallach

- Cinquè Congrés del Reagrupament: fer real la unitat
dels socialistes catalans, Josep Verde Aldea

- Josep Pallach, apunt biogràfic, Antònia Pallach

- Cronologia, Marcel Gabarró i Pallarès

- Un polític que va tenir raó massa aviat, Joan Tàpia

- Bibliografia

3. De la constitució de l’RSDC a la mort de Josep Pallach
(1974-1977)
- De la constitució del Reagrupament Socialista i Democràtic
de Catalunya a la mort de Josep Pallach, Glòria Rubiol
- Les Terceres Vies a Europa, Marcel Gabarró i Casanovas
- Primer Congrés: la formació del Reagrupament,
		Joaquim Ferrer i Manuel Lladonosa
- Segon Congrés: l’afirmació ideològica, Jordi Labòria
- Tercer Congrés: el testament polític de Pallach?,
		Raimon Martínez Fraile
4. Front d’Esquerres, Pacte Democràtic i Unitat Socialista
(1977-1978)
- Del Front d’Esquerres a la Unitat Socialista,
		 Glòria Rubiol
- Del Front d’Esquerres al Pacte Democràtic, Francesc
Esteva
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5. Annex documental
- Josep Pallach. Discurs de cloenda del Tercer Congrés
(9 gener 1977)
- Segon document de treball (1976)
- Declaració a la premsa. Canvi de nom: d’RSDC a PSC
(20 maig 1976)
- El poder socialista. Entrevista a Josep Pallach
		 (Presència, 28 juny 1975)

Butlletins de l’Arxiu_ Arxiu Històric número 19

En aquest número del Butlletí s’hi recullen les fotografies de
les presentacions dels llibres Tal com ho vaig viure [19271958] de Joan Reventós i Pasqual Maragall. Sense Protocol
de Pepa Álvarez. També s’hi recomanen 3 llibres: Francisco
Ramos Molins. “Un camarada soviético ha apuñalado a otro
camarada soviético”; Manuel Serra i Moret. Epistolari familiar (1901-1963); i Orígenes del socialismo en Ejea de los
Caballors (1925-1936). Finalment, es fa notícia de la presentació del número 9 de la col·lecció “Memòria”, Tiempos
Nuevos de Leonor Serrano a l’Espai Francesca Bonnemaison
el dia 20 d’abril.
Pel que fa a col·lecció Full Suplement, en aquest número és
dedicada a Manuel Garriga. Porta per títol “Manuel Garriga,
un socialista vital” i està escrita per Manuel Royes i Vila.

FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010
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Edició del llibre_Homenatge a Jaume Viladoms
L’Escola Jaume Viladoms de Sabadell, a través de la creació
d’una comissió promotora, és la dinamizadora d’un projecte
que tracta de recuperar la memòria de Jaume Viladoms i
Valls (Sabadell, 1913-1976), militant del Moviment Socialista de Catalunya que va ser perseguit per la seva ideologia
socialista. Des de l’any 2007 ve realitzant diferents actes
amb aquest objectiu, entre els quals destaca una exposició
que es va realitzar el 2008 amb el patrocini de l’Ajuntament
de Sabadell i sota el títol de “Jaume Viladoms: treball, cultura
i compromís social.” De tot això va sorgir la idea de l’edició
d’un llibre d’homenatge a la figura del mestre Viladoms,
comptant amb la participació de personalitats tant de dins
com de fora de la ciutat.
El 2010 es va editar aquest llibre, elaborat a partir del material gràfic utilitzat en l’exposició i dels escrits resultants de la
investigació feta per l’historiador Eduard Masjuan, comissari
de la mateixa, junt amb les col·laboracions de persones que
van conèixer a Viladoms. També s’hi va incloure material digital de l’exposició i entrevistes gravades fetes per a l’ocasió.
Des de la Fundació Rafael Campalans vam col·laborar en
l’edició d’aquest llibre dedicat a un docent, intel·lectual i lluitador socialista del qual es pretén recuperar la seva obra i el
seu llegat.

ÍNDEX
1. Presentació. Per la dignifcació del treball i la cultura
		 en llibertat

- Homenatge 1967 a uns homes de 60 anys, Marta
		Pessarrodona
- Recordant en Jaume Viladoms esperantista, Llibert Puig

2. Nota biogràfica, Eduard Masjuan

- Jaume Viladoms: l’amor entre la gent del POUM, Teresa

3. Record homenatge al mestre i lluitador social

- Jaume Viladoms. El mestratge d’un autodidacta, Joan

Rebull
- Jaume Viladoms, Jordi Barberà

Reventós

- El meu mestre, Jordi Bofarull

- La petjada del record, Sebastià Ribes

- Jaume Viladoms, mestre dels de veritat, Ton Creus

- Jaume Viladoms, el meu darrer mestre, Lluís Subirana

- Jaume Viladoms i l’acció comarcal de l’MSC,

- Record de Jaume Viladoms, Frederic-Pau Verrié

		Jordi Estivill
- Record de Jaume Viladoms, Antoni Garriga Miralles
- La meva relació amb Jaume Viladoms, Joan Manau
- Jaume Viladoms a Gallifa, del grup zoològic humà,
		Mn. Josep Dalmau
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- Jaume Viladoms i Valls (1913-1976). Un romàntic del
socialisme i la democràcia, Ramon Viladoms

Edició i publicació_Manuscrit de Jordi Solé Tura
El 4 de desembre de 2009 va morir Jordi Solé
Tura, líder històric del socialisme català. Com a
petit homenatge a la seva memòria a començaments de l’any 2010 vam decidir editar en versió facsímil el manuscrit que en el seu dia va fer
per al nostre Arxiu. Es tracta d’un text inèdit que
exposa el significat que tenia per a ell la idea
de socialisme. Aquest document pertany a la
col·lecció “Manuscrits” que recull el testimoni
de personalitats del socialisme català, i que a
dia d’avui compta amb més d’un centenar de
col·laboracions.
Solé Tura va rebre, a títol pòstum, la Medalla
d’Or de la Generalitat de Catalunya el 19 de
gener de 2010

FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010
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Edició_Col·lecció Punts de llibre
L’any 2010 vam posar en marxa una col·lecció
de punts de llibre dedicada a destacats personatges de la història recent del socialisme a
Catalunya. Hem començat pel punt de llibre dedicat a Joan Reventós amb motiu de l’edició del
seu llibre de memòries, però la idea és continuar amb d’altres tals com Josep Pallach, Marta Mata, Ernest Lluch, Rafael Campalans, Maria
Aurèlia Capmany, etc.
En cada punt de llibre hi ha una fotografia del
personatge junt amb la reproducció de la seva
firma i una frase pròpia. Creiem que aquesta és
una forma diferent de donar a conèixer aquests
personatges molt més senzilla i propera i que
ens permet arribar a un públic més general.
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___arxiu històric de la Fundació__web

Ampliació del diccionari biogràfic on line
L’any 2008 es va posar en marxa aquest projecte que con-

Actualment és el Sr. Adrià Crespo Ortiz, periodista i estudiant

sisteix en l’elaboració d’una selecció de biografies de perso-

del doctorat en Ciències Polítiques, qui s’encarrega de des-

natges socialistes per publicar a la nostra pàgina web dins de

envolupar aquest projecte, excepte en el cas de fer un encà-

l’apartat de l’Arxiu Històric (www.fcampalans.cat). Una vega-

rrec a un historiador o professor universitari especialista en

da allà, cal buscar la icona “Biografies socialistes “ i s’obre

un personatge concret.

un alfabet on apareixen els diferents personatges amb la
seva corresponent fotografia i ordenats per nom. Cronològicament, el diccionari inclou personatges des dels anys trenta

Josep Buiria i Rogel

fins a polítics actuals que encara exerceixen la seva activitat.

(Girona, 1906 - Barcelona,
2 de juny de 1994)

Quan es va dissenyar aquest treball, es va fer amb la idea
que fos un projecte obert i rebés noves aportacions de forma
periòdica. Per això durant el 2010 any es va anar ampliant
gradualment. És a dir, no es tracta de construir un diccionari
biogràfic tancat, sinó d’un diccionari que vagi creixent amb la
introducció de les biografies de nous personatges, enriquint-

Ambrosi Carrión i Juan

se dia a dia.

(Sant Gervasi de Cassoles,
Barcelona 1888 - Cornellà

Els articles estan firmats per diferents autors i tenen una

de Conflent, França 28 de

extensió aproximada d’entre una i tres pàgines, llevat d’en

novembre de 1973)

ocasions puntuals que per la dificultat de trobar informació
del personatge es redueix l’espai. Es tracta d’un sistema que
es caracteritza per la seva senzillesa i que té per objectiu fer
assequible a tot el públic interessat el coneixement de la

Maria Manonelles i Riera

nostra tradició política.

(Mollerussa, 1913 París, 16 de març de 2004)

Amparo Martí
(Pseudònim de Micaela
Chalmeta)
(Finals segle XIX - Barcelona?)

Miquel Serra i Pàmies (pendent)
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__arxiu històric de la Fundació__web

Creació de la nova pàgina web de l’Arxiu Històric

La creació d’una nova pàgina web per a l’Arxiu Històric del

l’intercanvi amb d’altres institucions. L’Arxiu compta amb un

Socialisme Català s’inscriu dins de la decisió de la creació

catàleg propi de 43 fons documentals dels quals 10 corres-

d’una nova web institucional per a la Fundació Rafael Cam-

ponen a fons d’Organitzacions i 33 a fons Personals, i de tots

palans, tant en el vessant visual com en el de l’arquitectura

aquestes 24 ja estan inventariats i es poden consultar en la

de la informació, així com en l’elaboració de nous continguts.

pàgina web de l’Arxiu Històric.

Es tracta de mantenir una uniformitat corporativa quant a la
representació de l’entitat.

Fons Fotogràfic: suposa un important testimoni de la
memòria del socialisme català i del procés de transfor-

En conseqüència, la nova web segueix els plantejaments es-

mació democràtica del país. Per tal de posar a disposició

tilístics i conceptuals quant a disseny de la seva web mare,

de consulta a la web col·leccions de fotografies s’ha dut

és a dir, la de la Fundació Rafael Campalans, però els seus

a terme un procés d’inventariat, digitalització i descripció

continguts, quant a estructura no variaran gaire dels actuals.

del fons fotogràfic Colita i el fons fotogràfic Luis Moreno.
Hi ha altres fons, com ara el fons fotogràfic de premsa del

La navegació parteix d’un menú amb les següents seccions:

PSC, el fons fotogràfic Oriol Molas o el fons fotogràfic de
producció pròpia de la fundació, que resten pendents de

Fons Documentals: és un fons provinent, principalment,

digitalitzar, i que a mida que es vagin digitalitzant s’aniran

de donacions de personalitats del socialisme català i de

introduint a la web.
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Fons Audiovisual: s’ha fet una digitalització selectiva del

La Història del Socialisme català són publicacions que ana-

fons audiovisual de la Fundació Rafael Campalans que com-

litzen el socialisme català a través de les eleccions, els con-

prèn imatges d’actes públics i de campanyes electorals des

gressos i els partits que van fundar el PSC l’any 1978.

de la transició fins als nostres dies. Així a dia d’avui es poden
consultar quatre produccions pròpies de la Fundació que són:

El Butlletí de l’Arxiu Històric és una publicació de periodici-

PSC. El Míting de la Llibertat (1976), El Congrés de la Unitat

tat semestral on es combina d’una banda informació sobre

Socialista (1978), Joan Reventós, amic, company i mestre

materials dels fons documentals i activitats que es realitzen

(2006) i 30 anys de socialisme català (2008).

des de l’Arxiu, i de l’altra la difusió de treballs d’investigació
de personatges destacats de la història del socialisme a Ca-

Fons Gràfic: juntament amb Custòdia Documental (C-Doc)

talunya.

s’han digitalitzat les col·leccions de cartelleria referents a
l’època de la transició cap a la democràcia fins als nostres

La col·lecció Homenots socialistes recull els textos polítics

dies, i part d’aquesta col·lecció es pot consultar a la web de

més destacats d’alguns dels principals dirigents del socialis-

l’Arxiu Històric.

me català del segle XX, com Rafael Campalans i Joan Reventós.

Fons Hemerogràfic: de tot el fons hemerogràfic de que disposa l’Arxiu s’han digitalitzat cinc capçaleres pròpies del so-

Els Papers d’Història són una reproducció de les ponèn-

cialisme català i que ara es poden consultar a través de la

cies i comunicacions presentades en les diferents Jornades

pàgina web. Són: Justícia Social (1923 – 1934), Endavant

d’Història del Socialisme des de 1994 fins a 1998. Actual-

(1945 – 1951), L’Hora socialista (1977 – 1978), L’Opinió

ment és una col·lecció tancada.

socialista (1978 – 1984) i L’Hora de Catalunya (1979 -1981)
Les Monografies d’Història del Socialisme: són un conjunt
Diccionari Biogràfic: la secció Biografies socialistes s’inclou

de llibres pertanyents a l’Arxiu Històric de la Fundació que

dins del projecte de recuperació de la memòria històrica del

compta amb documents i textos de gran interès referents a la

país, rescatant de l’oblit a figures importants del socialisme

història del socialisme català. Actualment ja no es publiquen

català, però la majoria d’elles anònimes per al públic en

més números d’aquesta col·lecció.

general. Actualment des de al web es poden consultar 55
biografies, la majoria d’elles escrites per periodistes i histo-

Activitats: en aquesta secció es recullen totes les notícies i

riadors.

les activitats realitzades i que fan referència a l’Arxiu Històric
del Socialisme Català.

Manuscrits: l’Arxiu Històric conserva més d’un centenar de
manuscrits de personalitats del socialisme català en els quals

Hem posat en marxa una web que es caracteritzi sobretot

reflexionen sobre el significat que per a ells entranya el mot

per la facilitat que es puguin visualitzar els seus continguts.

Socialisme. Es tracta de documents amb un gran valor, tant

Per a això estem treballant en el disseny d’un sistema senzill

pel seu contingut polític com sentimentalment, i que són pu-

i eficaç, de ràpid maneig i fàcil comprensió. Destaca la gran

blicats de forma pòstuma. A la pàgina web hi ha disponibles

quantitat de material gràfic que s’incorporarà, especialment

10 manuscrits de Juli Busquets, Anselmo Carretero, Salvador

fotografies, cartells i vídeos, com a àmplia mostra del mate-

Clop, Joan Codina, Ernest Lluch, Maria Manonelles, Jordi Ma-

rial que l’usuari pot trobar si consulta el nostre arxiu.

ragall Noble, Marta Mata, Joan Reventós i Jordi Solé Tura.
Publicacions: aquesta secció està dividia en sis col·leccions,
dues d’elles ja tancades:
La Col·lecció Memòria té l’objectiu d’apropar al públic les
biografies de personatges destacats de la història del socialisme a Catalunya.
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XXIV Escola d’Hivern
Un any més, la Fundació Rafael Campalans va participar en
l’organització de l’Escola d’Hivern del PSC, que el 2010 arribava a la seva 24a edició. Sota el lema “Liderem el futur”,
els socialistes catalans vam debatre durant tot el cap de
setmana a Tarragona entorn dels eixos de futur. L’Escola es
va celebrar els dies 20 i 21 de febrer a l’Hotel Ciutat de
Tarragona.
PROGRAMA
Dissabte 20 de febrer

Diumenge 21 de febrer

10 - 10.30h Acreditacions

10-12.15h Taula 3: “Comunicació i futur”
Joan M. Perdigó, subdirector d’El Periódico de Catalunya

10.30-11h Inauguració

Margarita Rivière, periodista i escriptora

Francesc Vallès, director de l’Escola d’Hivern

Albert Montagut, director del diari ADN

Josep M. Sala, secretari de Formació i Ciutadania

Josep M. Carbonell, professor de la Facultat de Comunica-

Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona

ció Blanquerna de la Universitat Ramon Llull

11-11.30h Conferència Inaugural
Carles Martí, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
11.45 -14.15h Taula 1: “Els eixos del futur”
Heléne Olsson, directora de Kairos Future
Eduard Punset, escriptor i divulgador científic
Carme Esquirol, directora de l’Àrea de Polítiques Socials.
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
16-20.30h Taula 2: “Imaginar el futur”
12.30-14h Cloenda
Xavier Sabaté, primer secretari de la Federació del Camp
de Tarragona
José Montilla, MH President de la Generalitat de Catalunya

Daniel Innerarity, catedràtic de Filosofia Política i Social de
la Universitat de Zaragoza
José A. Torres Mora, diputat al Congrés dels Diputats
Montserrat Guibernau, catedràtica de Política de la Queen
Mary University of London
Dolors Renau, expresidenta de la Internacional Socialista
de Dones
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UPEC 2010
L’acció formativa es duia a terme mitjançant grups de treball que intervenien en les diverses conferències i col·loquis.
Aquestes foren impartides per professionals de les diferents
àrees d’estudi.
PROGRAMA
Dilluns 12 de juliol: Inauguració
12.00h Inauguració parlaments
Jordi Serrano, rector de la UPEC
José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya
Lourdes Cirlot, vicerectora de Cultura i Patrimoni de la Universitat de Barcelona
Guillem Espriu, regidor del districte de Gràcia de l’ajuntament
de Barcelona
12.30h Conferència inaugural
Presenta: David Minoves, director general de Cooperació al
Desenvolupament i Acció Humanitària
Ponent: José Antonio Martín Pallín, magistrat del Tribunal
Suprem i comissionat de la Comissió Internacional de Juristes
La Fundació Rafael Campalans és una de les associacions i
organitzacions progressistes que recolzen la organització de
la UPEC formant part del seu Consell Social.
Per sisè any consecutiu, els partits polítics progressistes,
els sindicats i els moviments socials així com altres associacions, amb el recolzament del govern català i altres institucions de Catalunya, van organitzar la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya amb la intenció de seguir estimulant
una reflexió entre les forces d’esquerres sobre diferents
temes de caire social, polític i internacional. L’any 2010 la
UPEC es va celebrar del 12 al 16 de juliol a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, en ple

14.00h: Dinar

barri del Raval.
16.30h: Els valors del sindicalisme. Com s’ha de reforçar el
Els grans eixos temàtics que emmarcaren aquesta edició fo-

rol dels sindicats?

ren la gestió política, el debat filosòfic per arribar a una bona

Modera: Anna Simó, portaveu del grup parlamentari d’ERC

societat i els barris invisibles. Cada dia, l’última sessió tenia

al Parlament de Catalunya

com a protagonistes autors de novel·la negra que utilitzen la

Ponents:

seva obra com a eina de crítica y denúncia social. Entre els

Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Cata-

ponents vam comptar amb Joan Carles Gallego, Josep M.

lunya

Álvarez, Gemma Calvet, Sara Berbel, Ricard Gomà i Adela

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

Ros, entre molts altres.
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18.30h Còmic i política

Modera: Oriol Illa, politòleg

Modera: Pepe Gálvez, economista, sindicalista i guionista,

Ponents:

expert i crític de còmics

Joan Ridao, diputat d’ERC al Congrés de Diputats

Ponents:

Joan Josep Nuet, senador d’EUA i Secretari general del PCC

Antonio Altarriba, catedràtic de literatura infantil a la Univer-

Joan Josep López Burniol, notari

sitat del País Basc, escriptor i guionista
Horacio Altuna, dibuixant de còmic

18.30h La part fosca de la realitat
Modera: Ferran Espada, director del diari El Punt de Bar-

22.00h Programa cultural

celona

Anna Roig i L’ombre de ton chien

Ponents:
Raül Argemí, escriptor

Dimarts 13 de juliol: Anàlisi de l’acció de govern

Juan Madrid, escriptor, periodista i guionista
20.00h Programa cultural
“Sobre rodes” amb Circ Pistolet
Dimecres 14 de juliol: Epicur al segle XXI
9.30h Malestar privat o societat malalta?
Modera: Isabel Ribas, coordinadora de Barcelona d’EUA i
delegada de Salut de l’ajuntament de Barcelona
Ponents:
Francesca Zapater, metgessa CAP
Mathew Tree, escriptor anglo-català
Lucía Artazco, directora de l’Institut de Serveis a la Comu-

9.30h Acció de govern. La gestió de les polítiques socials a

nitat de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Doctora en

Catalunya i a Espanya

ciències de la Salut i la Vida

Modera: Laia Ortiz, diputada del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
i portaveu d’ICV
Ponents:
Vicenç Navarro, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i rector emèrit de la UPEC
Juan Torres, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universidad de Sevilla
12.00h La projecció internacional de Catalunya: un dret o
una necessitat?
Modera: Laura Pelay, secretària adjunta a la secretaria general de la UGT de Catalunya

12.00h Les noves infelicitats

Ponents:

Modera: Siscu Baiges, periodista. Subdirector del programa

Santiago Castellà, degà de la Universitat Rovira i Virgili i

“Tots per tots” de COM Ràdio

redactor del Pla d’Acció Exterior de Catalunya

Ponents:

Pascal Brice, cònsol general de França a Barcelona

Gemma Calvet, Advocada i consultora en dret, polítiques

Oriol Junqueras, eurodiputat d’ERC al Parlament Europeu

socials i drets humans

del grup Els Verds/Aliança Lliure Europa

Milagros Pérez Oliva, periodista
Carme Valls, metgessa i presidenta de la Fundació Catalun-

14.00h Dinar

ya Segle XXI

16.30h Catalunya i el dret a decidir

14.00h Dinar
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16.30h Debat sobre la bona societat. Noves utopies epicu-

Autònoma de Barcelona, Tinent d’alcalde d’Acció Social i Ciu-

rianes

tadana de l’ajuntament de Barcelona

Modera: Assumpta Baig, Mestra i senadora per la Comunitat Autònoma de Catalunya
Ponents:
Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia Antiga de la
Universitat de Girona. Exconseller d’Educació i Universitat
Daniel Raventós, professor de la Universitat de Barcelona,
membre del comitè de redacció de la revista “Sin permiso” i

14.00h Dinar
16.30h: Sense feina: l’atur a Catalunya. A qui afecta?
Modera: Jordi Molet, periodista
Ponents:
Gregori Cascante, director general del Grupo D’Aleph. Eco-

president de la Xarxa Renda Bàsica

nomista i Diplomat per l’IESE

20.30h Programa cultural

d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball

“Brigada Criminal” (1950, Ignacio F. Iquino), projecció cinema negre
Dijous 15 de juliol: Les barricades de la crisi

Sara Berbel, doctora en Psicologia Social i director general
Montserrat Solé Aubia, adjunta al Secretari per a la Immigració
18.30h Novel·la negra, novel·la crítica, novel·la social
Modera: Josep M. Romero, secretari de Formació Sindical i
Cultura de CCOO de Catalunya
Ponents:
David C. Hall, escriptor de novel·la negra
Antonio Lozano, escriptor
21.00h Programa cultural
“Contra el progrés” – Companyia de Teatre al Detall
Divendres 16 de juliol: El futur de l’esquerra catalana
9.30h Balanç polític i futur. Reflexió sobre la desafecció política
Modera: Antonio Franco, periodista
Ponents:

9.30h Barris invisibles. Què s’ha fet dels barris que anomenàvem obrers?
Modera: Ricard Fernández, economista. Exsecretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Ponents:
Eva Fernández, infermera i antropòloga, presidenta de la FAVB

Joan Puigcercós, president d’Esquerra Republicana de Catalunya
Joan Herrera, secretari general d’ICV – cap de llista d’ICVEUA a les eleccions autonòmiques de 2010
Miquel Iceta, viceprimer secretari i portaveu del PSC
12.00h La necessària esquerra del Segle XXI

Eduard Jiménez, economista i consultor en polítiques públiques

12.30h Entrega de premis UPEC 2010

Josep M. Monferrer, professor jubilat. Portaveu de la Plata-

Conferència: Crisi, valors socials i desafecció política

forma d’Entitats i Veïns de la Mina

Ponent: Joan Majó, enginyer i exministre d’Indústria
Parlaments de cloenda:

12.00h Dependents i marginats. Com ha contribuït el tripartit

Jordi Serrano, rector de la UPEC

a les polítiques de benestar?

Josep Lluís Carod Rovira, vicepresident de la Generalitat

Modera: Jaume Reixach, director del setmanari “El Triangle”

de Catalunya

i del diari www.eltriangle.eu

Joan Saura, conseller d’Interior i Relacions Institucionals i

Ponents:

Participació

Judith Corbacho, directora de programes de Vincle

Comiat UPEC:

Antonio Centeno, activista pels drets humans de les per-

Jordi Serrano, rector de la UPEC

sones amb diversitat funcional i membre del Fòrum de Vida
Independent

21.00h Programa cultural

Ricard Gomà, professor de ciència política de la Universitat

Nour + Dumbala Canalla, concert
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El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) considera que la formació de les persones de l’organització passa
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 dintre 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 2010, la Fundació Rafael Campalans
va ser l’entitat encarregada del disseny i subvenció dels cursos de català (nivell A, B i C), d’anglès per a principiants i nivell
intermedi tant en la seva seu com en altres agrupacions o federacions de Catalunya.
Les activitats formatives estaven dirigides a tots els afiliats i afiliades i simpatitzants del PSC, que poden dirigir-se a l’Escola per
iniciativa pròpia o per recomanació de la seva comissió executiva.

Anglès nivell bàsic per a no iniciats

publicitaris...) i ser capaç de trobar informació específica en

Aquesta acció formativa busca introduir els alumnes en el

material senzill i quotidià.

coneixement i consolidació de la llengua anglesa incidint en
les situacions comunicatives quotidianes com extreure infor-

Expressió escrita: En aquest nivell, l’alumne ha de poder

mació concreta d’un text escrit i oral i, alhora, reforçar la

redactar textos breus i senzills sobre assumptes quotidians i

confiança per a moure’s en qualsevol àmbit. Les classes va

familiars, com per exemple postals, cartes, missatges i for-

combinar una part d’explicació teòrica i una altra part pràc-

mularis, amb oracions breus i bàsiques. Ha de saber utilitzar

tica, encara que la major part del temps s’invertí en la part

els connectors més habituals per a enllaçar oracions amb el

pràctica, en la realització d’exercicis en grup, tant escrits com

propòsit d’escriure una història o de descriure.

a nivell oral, així com la visualització de vídeos i també escoltar converses, situacions i exercicis del CD que pertany al

Comprensió auditiva i expressió oral: L’alumne ha d’adquirir

llibre de text a classe.

la competència per a seguir converses i discussions senzilles
i corrents en llenguatge quotidià. També ha de poder enten-

Anglès nivell intermig o elemental
Acció formativa destinada a aquells alumnes que havien cur-

dre i parlar sobre assumptes de la vida diària en els mitjans
de comunicació (ràdio, televisió...) i missatges i intercanvis
quotidians, com per exemple les indicacions de llocs.

sat el nivell d’iniciació d’anglès a l’Escola Xavier Soto i aquells
alumnes que tenien un coneixement bàsic de la llengua an-

Aquest curs es va impartir en diferents seus (a petició de

glesa. El curs ha pretès introduir als alumnes en el coneixe-

l’alumnat) i, en cadascuna d’elles es va portar a terme un

ment i consolidació de la llengua anglesa incidint en les si-

calendari diferent.

tuacions comunicatives quotidianes com extreure informació
concreta d’un text escrit i oral i, alhora, reforçar la confiança
per a moure’s en qualsevol àmbit.

Català on line nivells B i C
Curs dissenyat per a un sector que té un major coneixement

El curs s’ha realitzat cada dilluns des del 12 de gener fins el

de la llengua, és a dir, destinat a totes aquelles persones

26 de junio de 2010. i del 4 d’octubre fins el 29 de novem-

adultes que tenen contacte diari amb la llengua catalana,

bre de 2010 amb la mateixa metodologia i característiques.

però que necessitaven professionalment obtenir més coneixements a aquest nivell.

Català nivell A

Aquests cursos eren de modalitat no presencial i va comptar

En finalitzar aquest curs, l’alumne ha de poder comprendre

amb la tutoria d’una professora que va realitzar el seguiment du-

textos breus i senzills sobre temes corrents i concrets (cartes

rant tot el curs. A l’inici del curs va haver-hi una sessió presencial

personals i de negocis, senyals i rètols habituals, anuncis

per conèixer la tutora i per informar del sistema de treball.
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Els materials del curs nivell B i C eren en format digital, i

El curs constà d’un total de 17 sessions. Les sessions eren

se’ls va proporcionar als alumnes amb la matrícula del curs.

diàries.

El material constava d’una part teòrica i d’uns exercicis per
poder realitzar al llarg del curs.
El curs va tenir una durada de 8 mesos. El segon i tercer

Formació per a formadors de tècniques
electorals

trimestre d’aquest curs va correspondre als mesos de gener

Curs que pretenia proporcionar les eines i recursos bàsics

fins a la seva finalització el 17 de juny de 2010. La càrrega

de treball per a aquelles persones que es dediquen a la for-

lectiva estimada del curs acadèmic ha estat d’unes 60 hores.

mació.

Tots els dissabtes de 9 a 11h del matí.
Les conferències es van dividir en dues sessions durant els

Català intensiu a l’agrupació del PSC
de Terrassa

mesos d’abril i maig, concretament el 16 i el 21 respectivament de 10h del matí a 18h de la tarda. La durada total va
ser d’unes 12 hores aproximadament.

Aquest curs respon a la voluntat de donar resposta a
l’agrupació, que va fer arribar a l’Escola de Formació Xavier

Els professors encarregats d’impartir el seminari van ser

Soto la necessitat de portar a terme un curs de català inten-

Joaquín Balsera, expert en comunicació electoral i Xavier

siu durant els mesos de juny i juliol. Igual que en la resta dels

Domínguez, màster en Màrqueting Polític: Estratègies i Co-

cursos, els objectius eren acostar la llengua catalana a totes

municació Política” per la UAB.

aquelles persones adultes que per professió o en la seva vida
quotidiana necessitin aquests coneixements.
Aquesta acció formativa es va iniciar el dia 4 de juny i va
finalitzar el 3 de juliol.

Castellà intensiu a l’agrupació del PSC
de Terrassa
Amb l’objectiu de proporcionar nocions bàsiques de castellà,
el curs va posar l’èmfasi en parlar correctament l’espanyol,
amb una correcta dicció, amb referències constants a la gramàtica castellana. El curs constà d’un total de 17 sessions
intensives diàries
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Màster en lideratge i gestió política
L’edició 2009-2010 del màster en lideratge per a la

Aquesta demanda de formació en el seu nivell més exigent,

gestió pública va incloure pràcticament els mateixos

que és el que ha d’oferir la universitat, és assumida per la

continguts del curs anterior, amb el mateix sistema

Fundació Rafael Campalans i l’Escola de Formació Xavier

d’avaluació i de metodologia docent. L’únic canvi des-

Soto.

tacat va ser la inclusió d’un nou apartat d’Ètica, Moral i Política en el Mòdul I de Teoria Política. Aquest

Com en edicions anteriors, la proposta formativa s’ajusta i

master ja és considerat com un referent interessant

actualitza segons els últims criteris acadèmics de la Universi-

per a les persones que volen progressar en els seus

tat Autònoma de Barcelona i de l’Espai Europeu d’Educació

coneixements sobre política i en els seus recursos per

Superior.

exercir la gestió i el lideratge amb millors competències
i solvència.
Continguts
La complexitat de l’acció política a la nostra societat i a les

Els continguts del programa s’agrupen en 6 mòduls forma-

societats avançades en general, fa imprescindible l’existència

tius. Cadascun d’ells és de 10 ECTS :

d’una oferta formativa rica i diversa en nivells d’exigència i en
continguts.

Mòdul I

Teoria política. Història del socialisme. Ètica i moral
en la política. Organització i estructures polítiques a

La globalització, els canvis en les estructures i les demandes
socials, l’avenç tecnològic, el deteriorament del medi ambient, la reducció de la disponibilitat de matèries primeres
i la injusta distribució de recursos fonamentals com l’aigua
i els aliments, així com altres fenòmens que afecten en una
o altra intensitat el nostre món, fan que la formació de les
persones que ostenten o volen ostentar responsabilitats polítiques, hagin de formar-se permanentment en programes
rigorosos, multidisciplinaris i permanentment actualitzats, si
volen realitzar eficaçment i ajustada la seva feina.
El lideratge i la gestió política demanen excel·lència i sintonia
amb la societat. O el que és el mateix, la societat demanda
excel·lència en la classe política i les seves actuacions. El
cultiu de la sensibilitat i la capacitat de comunicació a través de la informació i la formació polítiques, ha de ajudar
a captar les necessitats de les persones i els col·lectius i a
saber transmetre ideologia política, convèncer amb projectes
consistents i poder explicar comprensivament les solucions
necessàries en cada situació.
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Catalunya, Espanya, Europa.
Mòdul II

Polítiques públiques progressistes.

Mòdul III

Tècniques de relació i de comunicació política.
Construcció i transmissió del discurs polític.

Mòdul IV

Fonaments i recursos del lideratge i la gestió política.

Mòdul V

Les TICs aplicades al lideratge i a la gestió política.

Mòdul VI

Pràctiques.

Mòdul VII Projecte final de curs.

___formació__publicacions

Capacitación pedagógica para la formación política de F. Xavier Marín
Sisè número de la col·lecció que pretén ser un recull d’instruccions i bones
pràctiques per a formadors tot intentant treure el màxim profit en la formació política i comunicativa d’adults i joves dirigents.
ÍNDEX
Prólogo
Introducción
Capítulo I: Consideraciones generales
Capítulo II: Diseño, planificación y ejecución de las acciones formativas
Capítulo III: Formación y formador
Capítulo IV: El@ formador@ como comunicador@
Bibliografía

Pla director de formació
Al llarg d’aquests últims anys s’ha treballat en la implementació d’una planificació estratègica que ens ha permès aconseguir objectius institucionals
transcendentals com a Escola, en més de millorar l’eficiència, la qualitat,
la diversificació i l’actualització de la formació acadèmica i política en els
temes que avui la societat demanda al Partit.
Mitjançant aquest document, vam presentar el nou Pla Director de Formació 2010-2012 de l’Escola Xavier Soto.
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Durant aquest any s’ha continuat amb el projecte de cooperació política a la Mediterrània, iniciat el 2009 i
finançat pel Ministeri d’’Afers Exteriors i Cooperació, amb l’organització de seminaris i cursos de formació.
L’objectiu de la Fundació és seguir avançant en la cooperació política per a la consolidació i difusió de la democracia o estratègies per a la millora de la governabilitat als països del sud de la Mediterrània.

Programa de cooperació mediterrània amb la Unió Socialista de Forces Populars
(USFP) del Marroc
Després d’organitzar la primera edició d’Escola d’Hivern de la USFP al desembre de 2009 a Rabat, la Fundació Rafael
Campalans -representada per Albert Aixalà i Eliana Camps- i la USFP -representada per Larbi Ajjoul com a interlocutor
principal del programa de cooperació política- van acordar donar continuïtat al seu programa de cooperació política,
mitjançant l’articulació de dues línies d’acció a desenvolupar durant l’any 2010: una línia de formació, assessorament i
dinamització; i una altra línia de reflexió i divulgació.

1. Curs de formació dirigit als joves
de la USFP

- Similituds i diferències

Després de diversos contactes i sessions preparatòries man-

- Les 5 fonts del PODER

i LIDERATGE

tingudes entre la responsable política del programa Mediterrani de la Fundació Rafael Campalans, Eliana Camps, i el

Dimarts

director de l’Escola de Formació Xavier Soto del PSC, Xavier
Marín, amb un grup reduït de representants de les joventuts

10.00-11.30 Sessió 3: Tècniques de Lideratge Polític

de la USFP (realitzades durant l’estada d’una delegació de la

- Característiques del líder efectiu

Fundació Rafael Campalans a Rabat el desembre de 2009)

- Competències d’un líder

per diagnosticar les necessitats de formació requerides i els

- Rols de gestió

objectius perseguits en aquest àmbit, la Fundació Rafael

- Rols de direcció

Campalans i l’Escola de Formació Xavier Soto del PSC van

- Líder o gerent?

oferir organitzar i impartir un curs per als joves de la USFP.
11.30-12.00 Pausa-cafè
PROGRAMA:
12.00-14.00 Sessió 4: Tècniques de Lideratge Polític
Dilluns

- L’Organització i el Líder
- Interaccions, sinèrgies

10.00-11.00 Inauguració

- El mimetisme institucional

Larbi Ajjoul, secretari de Relacions Internacionals de la USFP
Xavier Marín, director de l’Escola de Formació Xavier Soto
11.00-11.30 Pausa-cafè

14.00-15.00 Dinar
Dimecres

11.30-14.00 Sessió 1: Diagnòstic de necessitats

10.00-11.30 Sessió 5: Tècniques de Lideratge Polític

- Anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportuni-

- Creació dels EQUIPS de treball

tats) de l’organització
- Fixació dels OBJECTIUS generals per al mandat d’aquesta

- Procés i factors de MOTIVACIÓ
- La DELEGACIÓ de les tasques

Comissió Executiva
- Elaboració d’un PLA DE FORMACIÓ que ajudi a aconseguir

11.30-12.00 Pausa-cafè

aquests objectius
12.00-14.00 Sessió 6: Tècniques de Lideratge Polític
14.00-15.00 Dinar

- Fonaments del lideratge
- Felipe González, José L.R. Zapatero, Nelson Mandela,

14.00-17.00 Sessió 2: Tècniques de Lideratge Polític
- Definició dels conceptes clàssics: PODER, AUTORITAT
28
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Barack Obama: Semblances i diferències

14.00-15.00 Dinar
Dijous

PROGRAMA:
Dijous, 4 de novembre: La reforma de l’Estat i
el model de descentralització al Marroc

10.00-11.30 Sessió 7: Tècniques de Lideratge Polític
- Estils de direcció tradicionals

16.30h Benvinguda:

- Els nous estils de direcció

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans.

- El lideratge situacional

Ponents:

11.30-12.00 Pausa-cafè

Eliseo Aja, professor de Dret Constitucional a la Universitat
Autònoma de Barcelona

12.00-14.00 Sessió 8: Tècniques de Lideratge Polític

Ali Bouabid, director de la Fundació Abderrahim Bouabid

- Quin és el teu propi estil de lideratge?

Lídia Santos, secretària de Justícia i Dret del PSC, diputada

- Exercici d’autoevaluaci

al Parlament de Catalunya i patrona de la Fundació Rafael
Campalans

14.00-14.30 Cloenda

Mohamed El Merghadi, professor universitari i membre del
Consell Nacional de la USFP

Totes les sessions haurien de ser essencialment participati-

Fanida Oubenaissa, membre del Consell Nacional i de la

ves En cadascuna d’elles es realitzava un exercici de dinàmi-

Comissió de Relacions Exteriors de la USFP

ca dels grups.
20.30h Sopar

2. Jornada de reflexió “El Marroc: un dels
pilars de la Unió pel Mediterrani?”

Divendres, 5 de novembre

La Fundació Rafael Campalans, compromesa amb l’avanç

9.00-9.30h Inauguració

de la Unió pel Mediterrani (UpM), en un moment crucial del

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

seu desenvolupament, va iniciar el 2010 una nova línia de

Maria Badia, secretària de Política Europea i Internacional

reflexió en el marc del seu programa de cooperació política

del PSC, diputada i vicepresidenta del Grup S&D al Parlament

en el Mediterrani, centrada al Marroc, que reafirmaba la im-

Europeu, i patrona de la Fundació Rafael Campalans

portància estratègica que concedim a l’Espai Euromediterrani

Fanida Oubenaissa, membre del Consell Nacional i de la

i a les relacions de veïnatge amb la regió, en el nostre àmbit

Comissió de Relacions Exteriors de la USFP

de treball internacional.
La Fundació va organitzar el seminari “El Marroc: un dels
principals pilars de la Unió pel Mediterrani”, que es va celebrar a Barcelona el 5 de novembre de 2010, on vam comptar amb la participació de representants polítics catalans,
espanyols i marroquins; i acadèmics i representants de la
societat civil de Catalunya, especialment de les comunitats
marroquines, saharauis i d’altres països de la ribera sud del
Mediterrani residents a Catalunya, així com dels cònsols de
països de la regió a Barcelona.
9.30-11.30h L’Estatut Avançat UE-El Marroc: quines implicaD’aquesta manera, vam respondre també a la proposta feta

cions econòmiques té per al país?

durant la nostra estada a Rabat al desembre de 2009 -coin-

Moderadora:

cidint amb el cas de Aminatou Haidar-, quan diversos repre-

Meritxell Batet, diputada al Congreso i membre de la Comis-

sentants de la USFP lamentaven no haver tingut oportunitat

sió de la Unió Europea i de la Comissió d’Assumptes Exteriors

de donar a conèixer el projecte de descentralització del Ma-

Ponents:

rroc a Espanya i Europa -davant l’evidència de les múltiples

Javier Albarracín, responsable de

crítiques aparegudes en els mitjans de comunicació en rela-

cioeconòmic de l’IEMed

ció al conflicte del Sàhara-.

Fouad Ammor, responsable de Tempus Maroc

Desenvolupament So-
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Iván Martin, investigador associat de l’Institut Complutense
de Estudios Internacionales.
11.30-12.00h Pausa-cafè

Ponents:
Abdelali Doumou, expresident de la regió de Marrakech,
membre del comitè científic del Centre Marroquí de Cojuntura, i diputat al Parlament marroquí
Jordi Pedret, diputat al Congrés de Diputats
Mohamed Boudra, copresident de la ARLEM
12.00-14.00h L’Estatut Avançat UE-El Marroc: un pas enda-

17.30-18.00h Cloenda

vant des del punt de vista social i polític?

Fanida Oubenaissa, membre del Consell Nacional i de la

Moderadora:

Comissió de Relacions Exteriors de la USFP

Eliana Camps, coordinadora del Programa Mediterrani de la

Eliana Camps, coordinadora del Programa Mediterrani de la

Fundació Rafael Campalans

Fundació Rafael Campalans

Ponents:
Driss Khrouz, secretari general del Grup d’Estudis i
d’Investigació sobre el Mediterrani (GERM) i cap de la xarxa
Anna Lindh
Mohamed El Merghadi, professor universitari, membre del
Consell Nacional de la USFP
Albert Moreno, secretari de la Unió Europea de la Generalitat
de Catalunya.

3. Visita d’una delegació de dones de la
USFP a Barcelona
Al Marroc, en els últims 10 anys ha augmentat la participació
política de les dones en l’àmbit local, tant rural com urbà, però
més lentament; i els avanços assolits segueixen sent excepcions
i desiguals i la participació política de les dones segueix sent
14.00h Dinar informal

molt escassa a pesar dels grans assoliments aconseguits. En un
moment de canvis i avanços, consideràvem que és molt profitós

15.30-17.30h La reforma de l’Estat i el model de descen-

que les dones mediterrànies socialistes tinguin espais de troba-

tralització al Marroc

des on compartir les seves experiències. Les dificultats per a les
dones en l’àmbit polític, social, cultural, laboral, econòmic i de

Moderador:

coresponsabilitat són enormes i continuen sent un impediment

Pau Solanilla, director de Relacions Institucionals i Coope-

per a la implicació plena d’aquestes dones actives en les seves

ració d’Electria

respectives societats. Aquesta trobada va ser per a reflexionar
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sobre el fet que la participació de les dones en els processos de

Esther Susin, responsable de Mitjans de Comunicació de

presa de decisions és essencial per a trencar amb el cicle de la

Dones Jusristes

discriminació.
A través d’aquests intercanvis en els quals es generen discussions d’anàlisis i recerca de solucions amb actors polítics
i de la societat civil sorgeixen les iniciatives que impulsen
el canvi cap a una igualtat d’oportunitats per a les dones
d’aquests dos països del Mediterrani.
PROGRAMA:
Dimecres 24 de març
9.00-10.00h Benvinguda

12.00-13.00h Visita a l’Institut Català de les Dones

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

Marta Selva, presidenta de l’ICD

Eliana Camps, coordinadora del Programa Mediterrani de la
Fundació Rafael Campalans

17.00-18.30h Visita a la Fundació SURT
Saray Bazaga Garrido, coordinadora del Servei de Mediació

10.00h-11.30h Reunió amb CIMA

Intercultural

Montserrat Alcoberro, presidenta de CIMA

21.00h Sopar amb Dones en Xarxa
María Freiría, coordinadora
Divendres 26 de març
9.30-12.00h Visita al Centre Francesca Bonnemaison
Cap del Servei d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona
12.30-14.30h Visita al Parlament de Catalunya
Mohammed Chaib, diputat al Parlament de Catalunya
14.30-16.30h Dinar amb diputades i diputats del Parlament
de Catalunya

11.20-12.00h Pausa-cafè

Participants
Amina Ouchelh, membre del buró polític de la USFP i consellera

12.00-13.30h Reunió amb VACA

comunal. Fanida Oubenaissa, membre del Consell Nacional,

Gemma Julia, presidenta de VACA

membre del buró polític de l’Assosciació dels Economistes Marroquins. Fatiha Assaddas, membre del buró polític de la USFP

14.00-16.00h Dinar amb Dones Periodistes, CIMA i VACA

Ikram El Afi, membre del Consell Consultiu de Drets Humans
Intissare El Berd, membre de la Secció de Dones de la USFP

17.00-18.00h Visita al Cibernàrium de Barcelona Activa

Kotayfa Kerki, membre de la Joventut de la USFP. Sabah

Jordi Roca, director del Cibernàrium

Chraibi, president de l’Associació de Promoció de l’Empresa Fe-

20.45h Sopar institucional amb la Consellera de Treball de la

menina (ESPOD). Touriya Majdouline, membre del buró polític

Generalitat de Catalunya, Mar Serna

de la USFP i secretària general de la Comissió Nacional Marroquina per a la UNESCO.

Dijous 25 de març
10.00-11.30h Reunió amb Dones Juristes
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Programa de cooperació amb el Partit Socialista Progressista del Líban
La Fundació Rafael Campalans, fruit de l’èxit del programa de cooperació política amb la USFP del Marroc, durant la
primavera de 2010 va iniciar contactes per reproduir un tipus de cooperació similar amb el Partit Socialista Progressista
del Líban (PSP), centrat principalment en la formació dels seus quadres i dirigents.
Inicialment, prèvia elaboració i acord d’un pla de creació

delegació al país que, a més d’afavorir un major coneixement

d’una Escola de Formació del PSP adaptat a les necessitats

entre les parts, va servir per a realitzar diverses visites ins-

del país i del partit, la Fundació va veure la necessitat de

titucionals de partit pel territori libanès, i conèixer diferents

centrar-se, en una primera fase, a aprofundir les relacions,

personalitats i realitats del país.

conèixer de primera mà les necessitats del PSP i identificarles, i a constatar la seva voluntat de cooperació i en quins

Del viatge en destaquen:

àmbits.
1. Reunió amb representants del PSP libanès
Les converses amb el PSP en aquest sentit les van mantenir

2. Reunió amb alcaldes

el director de la Fundació Rafael Campalans, Albert Aixalà;

3. Visita a l’Associació Fraternal per al Treball Educatiu

la coordinadora política del Programa Euromediterrani de la

i Social

Fundació, Eliana Camps; el director de l’Escola de Formació
Xavier Soto, Xavier Marín; i diversos representants del Partit

D’aquesta manera, la Fundació Rafael Campalans, interes-

Socialista Libanès a Catalunya i en el país, com Nabil Malaeb.

sada a estrènyer els seus llaços de col·laboració en el Mediterrani, ha iniciat intensament els seus treballs per tal de

Com a resultat, ambdues parts van decidir organitzar una

cooperar amb el PSP en els àmbits que siguin d’interès mutu,

trobada per a concretar alguns detalls de base de la coope-

bé siguin de formació com d’intercanvi de coneixements, ex-

ració i del treball futur entre les parts. Així, del 27 al 30 de

periències i bones pràctiques en esferes diverses.

juliol, els impulsors del projecte van organitzar el viatge d’una

Jornada “L’espai euromediterrani en la definició d’un nou model econòmic i energètic”
La Fundació Rafael Campalans va organitzar el 26 de març un seminari amb l’objectiu de promoure un debat rigorós
sobre els reptes de futur en matèria econòmica i energètica a la regió euromediterrània, i de proposar un model de creixement i desenvolupament sostenible i pròsper per a la zona.
PROGRAMA:

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu, coordinador

9.00h Inauguració

del Grup S&D a l’APEM, i membre de la Delegació amb el
Mashrek
Andreu Morillas, secretari d’Economia del Govern de la Generalitat de Catalunya
10.30h Taula I. Reptes econòmics i reformes necessàries per
a un model de desenvolupamnet de futur al Mediterrani
Moderadora:
Maria Badia, secretària de Política Europea i Internacional
del PSC i Vicepresidenta del Grup S&D al Parlament Europeu
Ponents:
José María Jordán, catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat de València
Martin Kremer, diplomàtic alemany, analista de la Stiftung
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Wissenschaft und Politik, SWP (Institut Alemany d’Assumptes
Internacionals i de Seguretat)
Joan Majó, ingenier industrial i exministre d’Indústria i Energia

pament sostenible al Mediterrani
Moderador:
Andrés Perelló, diputat al Parlament Europeu, membre de
la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària, i de la Delegació a l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània
Ponents:
Samir Allal, director de l’Institut Universitari Tecnològic (IUT)
de Mantes a Yvelines
Mariàngels Pérez, secretària general de l’associació ESTELA
(European Solar Thermal Electricity Association)
Jordi Valls, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona
18:00h Cloenda
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
12.00h Pausa - cafè
12.30h Taula II. L’energia com a eix d’una nova etapa de
creixement i motor d’integració regional al Mediterrani: present i futur
Moderadora:
Teresa Riera, diputada al Parlament Europeu i coordinadora
del Grup S&D a la Comissió d’Indústria, Comerç i Energia
Ponents:
Mariano Marzo, catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics a la Universitat de Barcelona
Antoni Llardén, president d’Enagàs
Antoni Flos, director d’Afers Corporatius Internacionals de
Gas Natural
Ignasi Nieto, vicepresident executiu d’ISDEFE i exsecretari
general d’Energia
14.30h Dinar, amb la intervenció de Jordi William Carnes,
tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, i regidor
d’Hisenda i Promoció Econòmica amb la ponència “El paper
de Barcelona en el desenvolupament del Mediterrani”
16.30h Taula III. La UpM com a catalitzadora del desenvolu-
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Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (WOCMES)
Del 19 al 24 de juliol de 2010, es va celebrar el Congrés Mundial WOCMES 2010 a Barcelona, al recinte de la Universitat
Autònoma de Barcelona, a Bellaterra.
Aquest congrés va abordar, va examinar i va intercanviar informació sobre els últims avanços en estudis sobre el Nord
d’Àfrica i Orient Mitjà, en el seu sentit més ampli, abraçant totes les disciplines de les ciències socials i humanes compromeses en la investigació en aquesta gran regió. Aquests estudis també van incloure l’impacte d’aquestes regions en
altres parts del món. Així, Barcelona va ser l’escenari per discutir sobre els estudis sobre Orient Mitjà.
Coincidint amb la celebració del Congrés Mundial d’Estudis

tització i reforma política al Mediterrani, així com en la pros-

sobre Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica a Barcelona, la Funda-

peritat de la regió, des de la perspectiva de la justícia social.

ció Rafael Campalans va organitzar una sessió de constitució

A més, vam pretendre fomentar un debat sobre el futur de

d’un fòrum polític d’organitzacions socialistes i progressistes

les organitzacions progressistes i socialistes en l’Espai Euro-

dels diferents països euromediterranis, integrat per represen-

mediterrani.

tants de fundacions i entitats progressistes i socialistes de
cadascun d’aquests països, amb l’objectiu de proporcionar

PROGRAMA:

un espai de relació i un marc de diàleg per debatre sobre
el paper de la cooperació política de les organitzacions pro-

Dijous 22 de juliol de 2010

gressistes i socialistes en la regió euromediterrrània, el seu
impacte en el procés de democratització i reforma política en

20.30h Sopar de benvinguda

el Mediterrani, així com en la prosperitat en la regió, des de la
perspectiva de la justícia social. A més, va pretendre fomen-

Divendres 23 de juliol de 2010

tar un debat sobre el futur de les organitzacions progressistes
i socialistes a l’Espai Euromediterrani.
Així mateix, i reforçant el nostre interès especial en la reflexió
i difusió en l’àmbit del Mediterrani, la Fundació Rafael Campalans va participar i va col·laborar en un segon esdeveniment en el marc del WOCMES centrat, en aquest cas, en la
societat civil “La societat civil: base de la Unió pel Mediterrani
en el marc del WOCMES”, organitzada pel centre Euro Àrab
de Catalunya.

Jornada “Reforçant la democràcia i la justícia
social a la regió euromediterrània: el paper de
la cooperació política”

9.00h Presentació

Coincidint amb la celebració del Congrés Mundial d’Estudis

Lothar Witte, director de la Friedrich Ebert Stiftung a Espanya

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

sobre Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica a Barcelona (WOCMES),
la Fundació Rafael Campalans va proposar constituir i articu-

9.15h El reforçament de la Democràcia i Justícia Social a la

lar un fòrum polític d’organitzacions socialistes i progressistes

regió Euromediterrània

dels diferents països euromediterranis, integrat per represen-

Introducció:

tants de fundacions i entitats progressistes i socialistes de

Eduard Soler, coordinador del Programa Mediterrani i Orient

cadascun d’aquests països.

Mitjà de la Fundació CIDOB i assessor d’Assumptes Mediterranis del Ministeri d’Exteriors durant la Presidència Espan-

L’objectiu era proporcionar un espai de relació i un marc de

yola de la UE

diàleg per a debatre sobre el paper de la cooperació políti-

Ponents:

ca de les organitzacions progressistes i socialistes a la regió

Mustapha Kamel El-Sayed, professor de la Universitat Ame-

euromediterrània, el seu impacte en el procés de democra-

ricana d’El Cairo
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Latifa Jbabdi, diputada de la USFP al Parlament Marroquí

13.30h Dinar

Emre Kekec, membre de l’Associació Socialdemòcrata de
Turquia

15.30h Sessió de treball i de planificació: ”El futur de les organitzacions progressistes a l’Espai Euromediterrani: quins desa-

10.30h Debat

fiaments té per als socialistes? El paper de la cooperació política entre organitzacions progressives en els països diferents”

11.30h Pausa-cafè

Introducció:
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

12.00h El procés de democratització i reforma política al Me-

Intervencions de:

diterrani, i el desenvolupament econòmic i social de l’àrea.

Ernst Stetter, secretari general de la FEPS

Estudis i intercanvi d’experiències i bones pràctiques de les

Mohammad El Sadat, membre del Consell Egipci per als As-

diferents organitzacions

sumptes Exteriors

Moderadora:

Aïcha Belarbi, membre del Consell Nacional marroquí i dele-

Meritxell Batet, diputada del PSC al Congrés dels Diputats

gada d’Assumptes Exteriors de la USFP

Ponència inicial:

Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu, coordinador

Ulrich Storck, delegat de la Friedrich Ebert Stiftung al Marroc

del Grup S&D a l’APEM, i membre de la Delegació amb el

Comentaris de:

Mashrek

Youssef Tlili, membre de la Unió General d’Estudiants Tunisians i de la generació “Avenir”

17.00h Pausa-cafè

Roby Nathanson, director general del Macrocentre per a
l’Economia Política d’Israel

17.30h Debat

Mohammad Darawshe, director executiu d’Iniciatives de
Fons Abraham d’Israel

19.00h Cloenda

Naser Abdelkarim Mohammad Mufrej, Institut d’Investigació
de la Política Econòmica de Palestina

21.00h Sopar informal
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Sessió “La societat civil: base de la Unió
pel Mediterrani”

civil de l Orient Mitjà

Paral·lelament, i reforçant el nostre interès especial en la re-

Frederic Volpi, Universitat de Saint Andrews

flexió i difusió en l’àmbit del Mediterrani, la Fundació Rafael

Mimoun Farinha, coordinador del Projecte de Comissió Is-

Campalans va participar i va col·laborar en un segon esdeve-

làmica

niment en el marc del WOCMES centrat, en aquest cas, en la

Moderadora:

societat civil “La societat civil: base de la Unió pel Mediterrani

Carmen Freixa, periodista

Ponents:

en el marc del WOCMES”.
Aquesta sessió va ser organitzada pel centre Euro Àrab de
Catalunya i van participar-hi com a entitats col·laboradores:
el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs (COLPIS), la Fundació ACSAR i la Fundació Rafael Campalans (FRC).
Aquesta jornada va tenir lloc el dimarts 20 de juliol de 9.45
a 17.30h, i els seus debats es van organitzar al voltant de
tres taules, tal com s’observa en el programa a continuació:
PROGRAMA:
Dimarts 20 de juliol
13.30-15.00h Dinar
9.45h Introducció
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

15.00-16.30h Taula 3: Poders informals i societat civil: con-

Eliana Camps, directora del Centre Euro Àrab de Catalunya

tradicció o conveniència?
Ponents:
Gennaro Gervasio, Centre per als Estudis de l’Orient Mitjà i
del Nort d’Àfrica (Austràlia)
Pius Alibek, escriptor
Moderador:
Nagam Salman, Centre Euro Àrab de Catalunya
16.30-17.00h Conclusions
Fabien Pellicer, Fundació ACSAR
Anna Parés, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs (COLPIS)
Eliana Camps, directora del Centre Euro Àrab de Catalunya

10.00-11.30h Taula 1: És necessari un nou concepte de
societat civil a l’Orient Mitjà?
Ponents:
Kevin Gray, Universitat de Tübingen
Blanca Vilà, Universitat Autònoma de Barcelona
Moderador:
Ali Ahmed, Centre Euro Àrab de Catalunya
11.30-12.00h Pausa-cafè
12.00-13.30h Taula 2: L’enfocament religiós a la societat
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VI Trobada de la Murtra
Un any més, la Fundació Rafael Campalans va participar a la VI Trobada de la Murtra, un seminari organitzat anualment
per la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP) i l’Ajuntament de Badalona al Monestir de SanT Jeroni de la Murtra
d’aquesta localitat, una joia de l’art gòtic català i un recés de pau que convida a una reflexió profunda. El seminari va
tenir lloc el 18 de setembre, i sota el títol “Pau i Desenvolupament al Mediterrani”, es va obrir a totes aquelles persones
interessades, i especialment a experts universitaris, ONGs, institucions públiques i associacions ciutadanes.
PROGRAMA:
Dissabte 18 de setembre de 2010
13.00h Pausa-dinar
14.00h Presentació dels proyectes Nexos-Alianza
Presenta:
Enrique Gaspar
14.15h 2a Taula: “Economia i desenvolupament al Mediterrani”
Intervenen:
Eliana Camps, directora del Centre Euro Àrab de Catalunya
Olivia Orozco, responsable del programa socioeconòmic i
empresarial de la Casa Árabe
Nadereh Chamlou, consellera senior per Orient Mitjà-Nord
9.30h Taula inaugural

d’Àfrica del Banc Mundial

Presenta:

Moderador:

Anna Balletbò, presidenta de la Fundació Internacional Olof

Fèlix Flores, periodista de Política Internacional de La Van-

Palme

guardia

Intervenen:
Francesc Serrano, 2n Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Badalona
David Minoves, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya
Miguel Moro, subdirector general d’Orient Mitjà del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Hala Bsaisu Lattouf, ministra de Desenvolupament Scial de
Jordània
10.45h Pausa
11.00h 1a Taula:”Seguretat i conflictos al Mediterrani”

16.00h Cloenda

Intervenen:

Jaume Aymar, responsable del Monestir de Sant Jeroni de

Luis Alejandre Sintes, general de l’exèrcit espanyol

la Murtra

Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política de la Universitat

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

de Barcelona
Casimiro Sanjuan, general de l’exèrcit i cap de la brigada XI
amb UNIFIL
Manuel Montobbio, ambaixador d’Espanya a Albània
Moderador:
Albert Sáez, director adjunt d’El Periódico
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Fundació Europea d’Estudis Progressistes (FEPS)
1. Debat “What’s next? Next left”

presidida en cada debat per un moderador/a, que va introduir

La Fundació Rafael Campalans va organitzar el debat “What’s

el tema del debat i va donar la paraula als ponents. La resta

Next? Next Left”, una jornada de reflexió sobre el futur del

de participants al voltant de la taula van poder intervenir en

socialisme i la socialdemocràcia europea, que va examinar,

qualsevol dels debats amb intervencions més breus que les

entre altres qüestions, les circumstàncies de la crisi de la

que demanàvem als ponents. La participació va ser d’entre

socialdemocràcia; els valors i la nova agenda política del so-

40-50 participants catalans, espanyols i d’altres països eu-

cialisme; i els reptes en matèria d’organització i comunicació

ropeus, de perfil acadèmic, polític i periodístic. I també vam

dels partits socialistes i socialdemòcrates.

disposar d’un servei de traducció simultània de l’anglès.
PROGRAMA:
Divendres 4 de juny
9.00-10.00 Inauguració
Benvinguda:
Albert Aixalà, director de la FRC
Ernst Stetter, secretari general de la FEPS
Maria Badia, vicepresidenta del Grup S&D al Parlament Europeu, i secretària de Política Europea i Internacional del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Aquesta jornada, que es va celebrar el dia 4 de juny al Fo-

10.00-11.30 On som? Algun motiu per tenir esperança?

ment de les Arts Decoratives (FAD), s’emmarca en la parti-

Moderador:

cipació de la Fundació Campalans en el projecte Next Left

Enric Juliana, periodista i director adjunt de La Vanguardia

de la Fundació d’Estudis Progressistes Europeus (FEPS), un

Ponents:

projecte iniciat després de les eleccions en el Parlament Eu-

Juan Moscoso del Prado, portaveu de la Comissió per a la

ropeu de juny de 2009, amb l’objectiu de contribuir a la re-

Unió Europea del Congrés dels Diputats

novació de la socialdemocràcia europea. Aquesta jornada va

Ania Skrzypek, assessora política de la FEPS

ser organitzada amb la col·laboració, també, de la Fundación

Ignacio Urquizu, professor de Sociologia a la Universidad

IDEAS para el progreso.

Complutense de Madrid
Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC i portaveu del Grup

Amb la voluntat d’aprofundir en aquest debat i acostar-lo a

Socialista-CpC al Parlament de Catalunya

la ciutadania i mitjans de comunicació catalans i espanyols,
la Fundació Rafael Campalans va traduir prèviament dos documents que van ser posats a la disposició dels participants
durant la jornada: “Next Left. L’esquerra del futur”, una recopilació de les conclusions dels debats mantinguts per un grup
organitzat per la FEPS amb el suport de l’Institut Karl Renner
–amb el propòsit de reflexionar sobre el futur de l’esquerra europea-, i que la Fundació Rafael Campalans va publicar en la
col·lecció Papers de la Fundació núm. 158; i “La socialdemocràcia europea: cal una renovació. Exemples de nou països i
set politiquees”, un estudi del sociòleg i economista alemany,
Alfred Pfaller, editat per la Fundació Friedrich Ebert Stiftung,
i que la Fundació Rafael Campalans va voler traduir i editar.
El format del seminari “What’s Next? Next Left” va ser tancat,
i va funcionar sobre la base d’una taula rodona permanent
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11.30-12.00 Pausa –cafè

Luis Arroyo, president d’Asesores de Comunicación Pública
Jaume Collboni, secretari de Programes i Acció Sectorial del
PSC i director de campanya
17.00-17.30 Cloenda
A càrrec de:
Albert Aixalà, director de la FRC; Alfred Gusenbauer, president del grup “Next Left” de la FEPS i excanceller austríac.
José Montilla, MH president de la Generalitat de Catalunya
(oberta als mitjans de comunicació).

12.00-13.30 Quins valors per a una nova agenda política?
Ponent:
Alfred Gusenbauer, president del grup “Next Left” de la FEPS
i excanceller austríac
Comentaris de:
Rocío Martínez-Sampere, diputada del Grup Socialista-CpC
al Parlament de Catalunya
Stefano Fassina, secretari nacional d’Economia i de Treball
del Partito Democratico, y director científic de Nens (Nuova
Economia, Nuova Società)
Carles Rivera, coordinador del Programa Marc del PSC
Patrick Diamond, exassessor especial del gabinet de
l’exprimer ministre del Regne Unit, Gordon Brown.

Més endavant, el dia 28 d’octubre, la Fundació Rafael Campalans va participar en un seminari que es va celebrar a
Brussel·les en el marc del projecte Next Left de la Fundació
d’Estudis Progressistes Europeus (FEPS). Aquest seminari
va ser presidit per Alfred Gusenbauer, excanceller austríac i
president del Focus Grup del projecte Next Left, i va reunir a
diferents experts nomenats per les fundacions membres de
13.30 Dinar

la FEPS que van participar en l’última convocatòria oberta per
a reflexionar sobre “Un paradigma socioeconòmic progressis-

15.30-17.00 Com organitzar millor la socialdemocràcia eu-

ta per a Europa”, als quals se’ls va encarregar un document.

ropea?

En representació de la Fundació Rafael Campalans, van

Moderadora:

participar-hi Rocío Martínez-Sampere i Carles Rivera. Rocío

Esther Vera, periodista i col·laboradora habitual de El País

Martínez, diputada al Parlament de Catalunya i llicenciada en

Ponents:

ciències econòmiques i empresarials, va reflexionar en un ar-

Albert Aixalà, director de la FRC i secretari d’Organització del

ticle sobre l’esquerra reformista, on reivindica el reformisme

PSC de Barcelona

com a atribut principal del socialisme democràtic. Per la seva

Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor de comunicació i consultor

banda, Carles Rivera, economista, professor associat de polí-

polític

tiques socials i de sociologia en la Universitat Pompeu Fabra
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de la Diputació de Barcelona, va participar en la convocatòria

3. Reunió de la FEPS: Prioritats tempatiques

amb un article sobre igualtat, oportunitats i mobilitat social.

El mes de setembre de 2010, la Fundació Rafael Campalans

Igualment, Carles Rivera va presentar una ponència sobre la

va acudir a la reunió organitzada per la Fundació Europea

visió mediterrània d’un paradigma socioeconòmic progressis-

d’Estudis Progressistes (FEPS) a Brussel·les per a tractar so-

ta per a Europa.

bre les prioritats temàtiques de 2011.

(UPF) i coordinador de l’àrea de Desenvolupament Econòmic

En aquesta reunió, on es van convidar a totes les fundacions

2. Assemblea general anual de la FEPS

i entitats membres, es van exposar les línies de treball mar-

El 30 de juny de 2010, la Fundació Europea d’Estudis Pro-

cades pel president de la FEPS, l’exprimer ministre d’Itàlia,

gressistes (FEPS) va celebrar la seva Assemblea general

Massimo d’Alema, per al 2011, i es van presentar els tècnics

anual a Brussel·les, amb el següent ordre del dia: aprovació

responsables de cada projecte.

dels comptes anuals 2009, confirmació de nous membres
de la FEPS i elecció del nou president de la FEPS.

Així, la coordinadora de Relacions Institucionals i Internacionals de la Fundació Rafael Campalans,va viatjar a Brussel·les
per tal d’estar present en la reunió i poder participar en la
presentació de les prioritats temàtiques de 2011 i dels nous
projectes de cooperació conjunta o participada, en el marc
del cofinançament. Igualment, va aprofitar aquesta participació per fer balanç de les activitats realitzades el mateix any
conjuntament (Next Left) i per proposar una sèrie de propostes que, de moment, i a la vista dels interessos i preocupacions compartides, han estat acceptades i algunes de les
quals ja s’han desenvolupat (seminaris sobre gestió de la diversitat, sobre conciliació, sobre canvi climàtic, etc.).

En aquesta reunió, on es conviden a les fundacions i entitats membres, es va aprovar l’informe financer 2009, es van
confirmar els nous membres de ple dret de la FEPS segons
la decisió prèvia del buró, i es va triar com a president de la
FEPS a l’exprimer ministre d’Itàlia, Massimo d’Alema.
Així, el director de la Fundació Rafael Campalans va viatjar a
Brussel·les per estar present en l’assemblea de nomenament
d’aquesta Fundació com a membre de la FEPS i poder participar en l’elecció del seu president. De la mateixa manera,
va aprofitar la trobada per a mantenir diversos contactes amb
altres membres de la FEPS i treballar en el desenvolupament
d’algunes propostes d’activitats conjuntes pel 2011, en el
marc de la FEPS.
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Policy Network
Conferència “Ocupació, indústria i oportunitat: estratègies de creixement després de la crisi”
El 19 de febrer de 2010, la diputada al Parlament de Ca-

A continuació va pronunciar un discurs Pascal Lamy com a

talunya i membre de la Comissió Executiva de la Fundació

director general de l’Organització Mundial del Comerç.

Rafael Campalans, Rocío Martínez-Sampere, va viatjar a
Londres –com a representant de la Fundació- per participar a

Finalment, i després d’un dinar, la sessió tres va comptar

la conferència que va organitzar la fundació britànica, Policy

amb ponents d’excepció: el primer ministre grec, George Pa-

Network, titulada “Ocupació, indústria i oportunitat: estratè-

pandreou; el primer ministre noruec, Jens Stoltenberg; el

gies de creixement després de la crisi”.

president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero; i l’exprimer ministre britànic, Gordon Brown.

Aquesta jornada va ser inaugurada pel llavors primer ministre
britànic, Gordon Brown, prèvia benvinguda del president del

Aquesta conferència sobre governança econòmica progres-

Policy Network, Roger Liddle. A continuació, el debat es va

sista va tenir com a punt de partida la crisi financera, la qual

organitzar en tres sessions: una primera sobre “Nous mo-

ha imposat –segons la fundació organitzadora- la necessitat

dels de creixement: impulsant més i millor ocupació en una

de rependar l’enfocament progressista en matèria de políti-

economia baixa en carboni”, una segona sobre “Mercats i

ca econòmica, havent d’estar més centrat en el creixement

l’interès públic: cap a un nou acord socioeconòmic”, i una

econòmic sostenible i en la creació d’ocupació.

tercera sobre “Europa després de la crisi global: un paper
estratègic per al govern”.

Arran d’aquesta conferència, i com a resultat dels debats i
reflexions promoguts, Policy Network va editar una publica-

La primera sessió va ser presidida per Meter Mandelson,

ció titulada”Jobs, industry and opportunity: growth strategies

llavors secretari d’Estat, i van intervenir Jean Pisan-Ferri,

after the crisi”, que recull una sèrie d’articles sobre política

director de Bruegel; Karen Hornbluh, ambaixador d’Estats

econòmica escrits pels diferents pensadors polítics i econò-

Units a l’OCDE; Joaquin Almunia, Comissari Europeu per a la

mics com Kemal Dervis, Patrick Diamond o James K. Gal-

Competència; i John Kay, columnista del diari The Finantial

braith.

Times.
Després d’una pausa, es va iniciar la segona sessió, que va
ser presidida –en aquest cas- per David Miliband. Hi van
intervenir Wouter Bos, ministre danès de Finances; Mona
Sahlin, líder dels socialdemòcrates suecs; Signar Gabriel,
president dels socialdemòcrates alemanys; i Enrico Letta,
vicepresident del Partito Democratico italià.
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Fundación Ideas para el Progreso
Reunió constitutiva del Fòrum de Fundacions
Progressistes de la Fundación IDEAS
El 20 d’abril de 2010, la Fundació Rafael Campalans va
participar en la constitució del Fòrum de Fundacions Progressistes organitzat per la Fundación IDEAS, on es va fer
una crida perquè els think tanks progressistes dediquessin els seus esforços a donar una resposta científica, des
dels valors progressistes i socialdemòcrates, als problemes polítics, socials i econòmics als quals s’enfronta el
món i les societats del segle XXI.
En un acte celebrat a la seu de la Fundación IDEAS a Madrid,
presidit pel vicepresident Executiu de la Fundación IDEAS,
Jesús Caldera, es va animar a les fundacions autonòmiques
afavorides pel PSOE, així com a altres progressistes que
desenvolupen la seva labor a Espanya, com és el cas de la
Fundació Rafael Campalans, a portar a terme una política
molt oberta, que integri a la major part de la ciutadania i les
propostes de la qual siguin ben percebudes i calin en el teixit
social i econòmic.
Aquesta reunió va servir per marcar un conjunt de directrius
comunes i compartides, per intercanviar punts de vista, i per
definir un model de creixement econòmic sostenible amb el
qual també les fundacions s’han de comprometre.
En representació de la Fundació Rafael Campalans, van assistir-hi, a més del seu director –Albert Aixalà-, Carles Rivera, responsable del Programa Marc del PSC previ a les
eleccions autonòmiques de novembre de 2010.
Al juny, es va celebrar una segona reunió-Fòrum, aquesta
vegada a Barcelona, on es va tractar de les perspectives de
les hisendes locals en un context de crisi i de les polítiques
actives d’ocupació. En concret, la reunió es va celebrar en la
seu de la Fundació Rafael Campalans, i va comptar amb una
vintena d’assistents.
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Presentació de la Fundación IDEAS
a Barcelona

Dimecres, 3 de novembre, la Fundación IDEAS va ser oficialment presentada a Barcelona, i per fer-ho la Fundació Rafael
Campalans va organitzar un col·loqui que duia per títol Idees
progressistes per sortir de la crisi.

A l’acte hi van intervenir:
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
Miquel Iceta, viceprimer secretari i portaveu del PSC
Jesús Caldera, vicepresident de la Fundación IDEAS.
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__conferències i seminaris

Cicle de conferències “Reflexions sobre educació”

El PSC de les Comarques de Lleida va proposar a la Fundació Rafael
Campalans col·laborar en la posada en marxa d’aquest cicle de conferències “Reflexions sobre Educació”. Així, durant el 2010, es van dur
a terme 2 conferències dins d’aquest cicle.
El dia 9 de juny va ser la primera sessió amb una conferència sota títol
“L’escola avui, realitats i expectatives”. Gregorio Luri, diplomat en Magisteri, premi extraordinari de Llicenciatura de la Facultat de Filosofia i
Ciències de l’Educació de la UB i Doctor en Filosofia per la UB (premi extraordinari de Doctorat), en fou el conferenciant i el van presentar Paquita
Sanvicén, secretària d’Educació del PSC Comarques de Lleida i Albert
Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans.
La segona sessió fou el dia 22 de setembre en format de Taula Rodona
i portà el títol “Escola, pares i mares i treball. Conciliació possible?”. Hi
van participar com a ponents Pilar Nadal, directora del Servei Territorial
del departament de Treball a Lleida; Eugeni Garcia, director del Programa
per a la reforma del sistema d’avaluació de l’educació no universitària
a Catalunya del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya;
Lola Abelló, expresidenta de CEAPA, pedagoga i mare; i Paquita Sanvicén,
secretària d’Educació del PSC de les Comarques de Lleida.

Conferència amb el periodista i escriptor
italià Marco Travaglio
El 17 de juny de 2010, la Fundació Rafael Campalans va participar com
a col·laboradora en la conferència pública que es va celebrar a la Sala
d’Actes del Col·legi d’Advocats de Barcelona (c. Mallorca, 283), amb
Marco Travaglio, periodista i escriptor italià, autor de diversos llibres
d’actualitat política i crònica judicial, i col·laborador habitual en programes
de televisió. A part de Travaglio, cofundador de Il Fatto Quotidiano, diari
independent que compta amb una llarga trajectòria professional i que, per
molts, és considerat el periodista més lliure i lúcid de l’actual panorama
italià, van intervenir a la conferència: Antonio Padellaro, director de Il Fatto
Quotidiano; Cinzia Monteverdi, també d’aquest diari; i Manfredi Nulli, de
Energie in fuga. L’acte va ser moderat per Augusto Casciani, de Ciudadanos Responsables Sin Fronteras.
A més de la Fundació Rafael Campalans, també van col·laborar en la organització d’aquesta conferència l’Associació Altraitalia, Citadini Responsabili
Senza Frontiere, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Energie in fuga, y
Le Cucine Mandorosso.
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Conferència “Catalunya i Espanya: l’encaix per la
via del federalisme”
La Fundació Rafael Campalans, la Sectorial d’Universitats, Recerca i Innovació del PSC, i l’Agrupació Temàtica d’Educació i Universitats (ATEU) de la
Federació de Barcelona del PSC van organitzar, dimecres dia 3 de juny, la
conferència Catalunya i Espanya: l’encaix per la via del federalisme.
L’acte va ser introduït per Pere Navarro, secretari d’Universitats i Recerca
de l’Executiva Nacional del PSC i alcalde de Terrassa que, en la seva breu
intervenció, va destacar la idoneïtat del moment escollit per realitzar l’acte,
ja que “les relacions entre Catalunya i Espanya necessiten, en aquests
moments de tensió, noves idees per avançar de forma conjunta”.
A l’acte hi van participar a més el professor d’Història Contemporània de la
UOC, Joan Fuster,, el diputat i secretari general adjunt del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats, Daniel Fernández, el catedràtic de
Dret Constitucional de la Universitat de Girona, Xavier Arbós, el catedràtic
de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Enoch Albertí, i el
president de la Fundació Rafael Campalans i del PSC, Isidre Molas.

Conferència “Cap on va Itàlia i els italians?”, amb
Concita de Gregorio
El dia 16 de novembre de 2010, Concita de Gregorio, periodista i escriptora, directora de L’Unità i autora del llibre Un paese senza tempo, va
participar en la conferència “Cap on va Itàlia i els italians?” on va intentar
explicar la situació actual de la política italiana i els possibles escenaris
polítics després de les mocions a les quals es va veure sotmès l’actual
president italià, Silvio Berlusconi.
L’organització “Itàlia.es” va coordinar un seminari al Col·legi de Periodistes
de Catalunya en el qual, a més de Concita de Gregorio, hi van participar:
Claudia Cucchiarato, periodista, autora del llibre Vivo Altrove, on analitza
el fenomen de la fuga de les noves generacions del Bel Paes
Augusto Casciani, politòleg i economista, coordinador d’Italia.es
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__grups de treball

Dona i política
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 coordinació la porta a terme Ma Dolors Renau, que va néixer a Barcelona i es va llicenciar en Filosofia per la Universitat
de Barcelona i en Psicologia per l’Institut de Psicologia de la Universitat de
París.
Aquest grup es reuneix una vegada al mes en sessions de dues hores per a
debatre 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 invisible 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.
Com a resultat de les Jornades Fem Dissabte s’han publicat un parell de
números de la col·lecció “Els debats de la Fundació”.

Jornades “Fem Dissabte”
16 de gener de 2010: Els nous reptes feministes davant la crisi
Hi intervenen:
Sònia Parella, professora de sociologia de la UAB
F. Xavier Marín, director de l’Escola de Formació Xavier Soto
Carme Figueras, diputada i portaveu adjunta del PSC al Parlament de
Catalunya
Ma. Dolors Renau, coordinadora del grup de treball Dona i política
18 de desembre de 2010: D’immigrades a ciutadanes
Hi intervenen:
Consol Prados, diputada al Parlament de Catalunya pel Grup Parlamentari
Socialistes-CpC
Carme Vinyoles, periodista del diari El Punt/AVUI especialitzada en qüestions de gènere
Maria Dolors Renau, coordinadora del grup de treball Dona i política
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Ciutats i politiques públiques
El 2010 va començar a funcionar un nou grup de treball
a la Fundació per tractar sobre la gestió de polítiques
públiques i provisió de serveis en diferents ciutats espanyoles.

- Analitzant les característiques positives que l’identifiquen
com a model progressista de construcció de ciutat.
- Utilitzant el model “Madrid” per a definir per contrast la
ciutat conservadora i definir les mancances d’aquest model, en el cas que aquest model efectivament existeixi

El projecte, a grans trets, consistia a veure si existeixen “ciu-

com a tal.

tats de dretes o d’esquerres”, és a dir, fins a quin punt un

c) Propostes per a l’evolució del model progressista davant

ajuntament governat per un determinat color polític realment

els nous reptes, repensant el model Barcelona en clau

mostra unes diferències substancials en la gestió de la ciu-

estratègica, intentant analitzar aquells punts que siguin

tat, i en aquest cas, quines són aquestes diferències i com

millorables i, per tant, realitzant un discurs propositiu amb

d’efectives són en diferents àmbits.

projecció de futur.

La metodologia utilitzada pel grup de treball tenia dues línies

I , en particular, es van abordar els següents temes:

principals: aproximacions quantitatives i qualitatives. Dona-

- Existència del model ciutat Progressista vs Conservadora

da la dificultat d’acostar-nos al tema sense un coneixement

(Barcelona-Madrid)

previ bastant elaborat i les dades necessàries per poder fer

- Vigència model Barcelona. Punts febles-forts.

una anàlisi comparada, es va començar el treball a partir

- El paper de les ciutats davant els nous reptes (sostenibi-

d’elements qualitatius. Així, l’1 de març de 2010 es va dur a

litat, creixement, fenòmens migratoris, crisi econòmica i

terme una reunió a la seu de la Fundació amb professionals

gestió municipal, participació ciutadana i desafecció polí-

de la gestió pública que han estat treballant a l’Ajuntament

tica, etc.)

de Barcelona durant molts anys i actualment estan treballant, o han treballat recentment, en organismes públics amb

A la reunió s’hi van convidar professionals d’ambduess ciutats.

seu a Madrid. L’objectiu d’aquesta reunió era aprofitar la seva
formació professional i la seva visió com a gestors munici-

De Barcelona van assistir-hi:

pals per a fer una primera aproximació a les diferències entre

Eduard Jiménez, economista i consultor de polítiques públi-

ambdues ciutats, més enllà de les diferències pròpies de la

ques a l’empresa Teonetwork

seva situació geogràfica o les seves característiques pròpies.

Jordi Mas, arquitecte, professor del departament de projectes arquitectònics de l’ETSAB i director del projecte

Van assistir a la reunió Maravillas Rojo, secretària d’Estat de

Joan Trullén, economista i director de l’Institut d’Estudis Re-

Treball; Pepe Cuervo, delegat del Govern de la Generalitat a

gionals i Metropolitans de Barcelona

Madrid; Joan Trullén, director de l’Institut d’Estudis Regionals

Albert Aixalà, director de la Fundació Campalans

Metropolitans de Barcelona; Albert Aixalà, director de la Fun-

Mireia Bel, analista de la Fundació Rafael Campalans

dació Rafael Campalans; Jordi Mas, arquitecte i Mireia Bel,
analista de la Fundació.

De Madrid van ser convidades les següents persones:
Álvaro Ardura, arquitecte urbanista i gerent del districte de

Després d’aquest primer contacte qualitatiu, es va fer un

Chamberí (Madrid)

ampli treball d’anàlisi de textos i estudis per a passar a una

José María Ezquiaga Domínguez, arquitecte, sociòleg i poli-

segona reunió al mes de desembre.

tòleg. Professor Titular d’Urbanisme a l’E.T.S.A.M
Blanca León, arquitecta, professora titular de Projectes a

La reunió del dia 2 de desembre va tenir lloc en la seu

l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid. Directora

de la Fundació Campalans que tenia com a objectiu

de Blanca León Asociados

l’anàlisi dels següents punts:

Oswaldo Román Lorente, arquitecte. Coordinador de la Biennal Iberoamericana, entre altres projectes;

a) Posar en relleu l’existència de diversos models ideològics
en el disseny i gestió de les ciutats.
b) Recuperar discurs positiu entorn del model Barcelona i la
ciutat, davant la crítica destructiva dels últims anys per

Javier Ruiz Sánchez, urbanista, professor titular del Departament d’Urbanística i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid. Director de SEPES
Urbana.

part d’alguns sectors. Ja sigui:
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__grups de treball

Anàlisi electoral
1. Observatori electoral

Barcelona amb els evolutius de participació, vots a candi-

Amb la creació d’aquest grup es va treballar en la depuració

datures i nuls.

d’una base de dades de resultats electorals a nivell de seccions electorals de totes les eleccions. La finalitat era acon-

A l’octubre, i en el marc de les activitats de l’Observatori Elec-

seguir una eina útil per poder fer una anàlisi exhaustiva de les

toral de la Fundació, es va encarregar a l’empresa DYM, un

diferents opcions polítiques en les diferents zones del territori

estudi sobre l’opinió pública a la ciutat de Barcelona, “Ter-

català i, amb això, poder obtenir una anàlisi de patrons de

mòmetre sobre l’opinió pública a Barcelona” en el qual es

conductes a l’hora de votar depenent de variables sòciode-

valorava l’opinió dels ciutadans en relació als tres nivells de

mogràfiques.

govern i la valoració que feien dels principals capdavanters
polítics de la ciutat. L’estudi, realitzat a una mostra de 800

El grup de treball va analitzar eleccions generals, autonòmi-

persones, constava d’un total de 21 preguntes. Aquest estudi

ques, locals, europees i referèndums a nivell català, provin-

va ser presentat per l’empresa el mes de novembre.

cial, comarcal, de ciutat, districtes, barris i seccions electorals i les seves evolucions, tant a nivell de dades (taules i

2. Debats electorals

gràfics) com amb la realització de cartografia electoral. Així
mateix, es va dur a termeuna macro base de dades en format

Grup creat el gener de 2010 amb l’objectiu d’investigar i ana-

Access amb tots els resultats electorals a nivell de secció des

litzar continguts, formats i evolució dels debats electorals te-

de l’any 1979.

levisats a través de la història, partint de la base que només
pel simple fet de realitzar-los s’assoleix un acostament de

Durant el 2010 es van desenvolupar les següents

l’electorat cap als seus líders polítics.

tasques:
- Presentació al grup de treball i al partit socialista de Ca-

El grup, que estava constituït principalment per beca-

talunya (PSC) de l’estudi qualitatiu encarregat pel Gabinet

ris del Màster en Màrqueting i Comunicació Política de

d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), de joves entre

l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), comp-

20 i anys residents a Barcelona ciutat i àrea metropolitana

tava amb les següents persones:

sobre percepcions sobre política i partits polítics. L’estudi
es va centrar en tres gran àrees: interès per la política,

Berta Barbet Porta, politòloga de la Universitat Pompeu Fa-

vivència de la política actual i imatge dels principals cap-

bra, Barcelona.

davanters i partits polítics. Les presentacions es van dur a

Javier Pereira Falcón, periodista de la Universitat Catòlica

terme els dies 5 de febrer i 1 de març del 2010.

Andrés Bello i Màster en Ciències Polítiques per la Universitat

- Elaboració de 1.061 fitxes corresponents a les seccions

Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

electorals de la ciutat de Barcelona per analitzar secció

Liliana Medina Cáceres, advocada de la Universitat de Ca-

a secció l’evolució tant demogràfica com electoral de les

rabobo, Valencia, Venezuela.

diferents zones geogràfiques.

Francesca Parodi, analista de la Fundació Rafael Campalans.

- Treball d’anàlisi de les eleccions autonòmiques a Catalunya el 2010.
- Anàlisi dels diferents estudis demoscòpics sorgits el 2010 i
elaboració de documents després d’explotacions de dades.
- Sessions amb el grup de treball d’anàlisi d’estudis electorals tant qualitatius com quantitatius.
- Anàlisi de les eleccions autonòmiques de Catalunya 2010
a la Ciutat de Barcelona – 10 Districtes, 73 barris i 1.061

El grup de treball es va reunir durant tot l’any 2010
quinzenalment avançant en l’elaboració de documents
d’anàlisis de dos debats electorals concrets:
- Debat electoral de les eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya realitzat el 20 d’Octubre de 2006
- Debat electoral de les eleccions municipals a l’Ajuntament
de Barcelona realitzat el 18 de Maig de 2007

seccions electorals – realitzant una comparació amb les
passades eleccions europees de 2009 i la realització de

A partir dels treballs realitzats pel grup, es va elaborar un

la seva corresponent cartografia electoral.

informe final de l’anàlisi realitzada, del debat de les elec-

- Anàlisi de les eleccions autonòmiques 2010 a les principals ciutats de l’àrea metropolitana de la província de
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cions autonòmiques del 2006, que va ser presentat el mes
d’octubre de 2010.

___publicacions__ en paper

frc Revista de debat polític
La publicació trimestral frc Revista de Debat Polític segueix el seu curs, amb la publicació durant el 2010 de tres números.
Així, durant els mesos d’abril, juliol i novembre es van editar els números 22, 23 i 24 de la revista.
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: Clara Gispert, Martí Pellicer
Fotografia: Andreu Adrover
Disseny i maquetació: Art&Graf
Impressió: Gráficas Campás, S.A.

Número 22_
“Crisi i renovació de la socialdemocràcia europea”
SUMARI
EDITORIAL
Forjant una nova aliança
OPINIÓ
La Presidència espanyola: el difícil impuls de la locomotora europea.
Esther Niubó
ENTREVISTA
Daniel Innerarity. Albert Aixalà i Oriol Bartomeus
IDEES
La falsa crisi de les pensions Bernardo Fernández
Un nou rumb per a Chile. Francesca Parodi
Lideratge, organització i direcció conscient en els partits d’esquerres. Juan
Ignacio Marcos Lecuona
Ubi civis, ibi patria. Eduard Jiménez
TEMA. CRISI I RENOVACIÓ DE LA SOCIALDEMOCRÀCIA EUROPEA. UN PAS
ENDAVANT
Sense poder i sense moral? René Cuperus
Nou laborisme, nous reptes. Olaf Cramme i Simon Latham
L’SPD a la zona zero? Tobias Dürr
La agenda reformista per les democràcies de les classes mitjanes. Stefano
Fascina
COMUNICACIÓ
Política: de la ideologia a la filosofia. Antoni Gutiérrez-Rubí
CULTURA
Sempre nos quedarà Grècia. Pep Prieto
LLIBRES
Novetats editorials
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Número 23_
Set anys de govern de les esquerres (2003-2010)
SUMARI
EDITORIAL
Reforçar l’autogovern, enfortir la democràcia
Declaració institucional amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. MH José Montilla
Després de la sentència, federalisme. Miquel Iceta
OPINIÓ
El Tea Party, l’assalt de la política nord americana. Martí Grau
ENTREVISTA
Lionel Jospin. Albert Aixalà i Oriol Bartomeus
IDEES
Canvi de parella a Downing Street. Toni Cruanyes
L’IVA com a excusa: la política fiscal contra la crisi, el dèficit públic i els
mercats financers. Montserrat Colldeforns
Anàlisi econòmic del canvi climàtic. Josep M. Vegara
TEMA. SET AnyS DE GOVERN DE LES ESQUERRES (2003-2007)

Els governs catalanistes i d’esquerres: una experiència de govern a la recerca de sentit? Jaume Bellmunt
Polítiques socials: de la subvenció als drets. Carme Figueras
Construcció d’un model educatiu propi. Francesc Colomé
Clara aposta per la convivència: més enllà de la coexistència. Daniel de Torres
Un nou finançament per a Catalunya: el gran repte de la legislatura. David Fuentes
La voluntat inversora i la transformació del país. Roberto Labandera
Les seguretats, condició de llibertat i progrés. Lidia Santos
COMUNICACIÓ
L’esperit de la política. Antoni Gutiérrez-Rubí
CULTURA
Perduts entre la visa i la mort. Pep Prieto
LLIBRES
Novetats editorials
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Número 24_
Eleccions al Parlament de Catalunya.
Una Catalunya més forta, una societat més justa
SUMARI
EDITORIAL
La proposta socialista per a Catalunya
OPINIÓ
Com podem millorar la organització dels partits d’esquerra? Albert Aixalà
Els nous partits polítics: els partits cooperatius. Carlos Gómez
ENTREVISTA
Miquel Iceta. Albert Aixalà i Oriol Bartomeus
EL TEMA. UNA CATALUNYA MÉS FORTA, UNA SOCIETAT MÉS JUSTA
La Catalunya de les reformes. Una introducció al programa electoral 2010
del PSC. Pep Martí
Les polítiques socials i de ciudadania: garantia de progrés i benestar a una
Catalunya forta i cohesionada. Núria Parlon
L’Estatut del 2006: la garantia de Catalunya. Laia Bonet

Present i futur econòmic de Catalunya: consolidar la recuperació i tornar a
exercir el lideratge. Redacció
Programa Marc: idees i reformes per guanyar el futuro. Carles Rivera
COMUNICACIÓ
Filipolítica: filosofia per a la política. Antoni Gutiérrez-Rubí
CULTURA
L’arquitecte de la imatge. Pep Prieto
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en construcción
L’any 2010 la Fundació Rafael Campalans va treure al carrer la revista En construcción, una revista sobre la cultura
federal i l’Espanya plural. Aquesta publicació té per objecte generar un espai de reflexió i debat sobre l’articulació de
l’organització territorial de l’Estat, analitzant diversos punts de vista i apostant pel model federal com a element cohesionador i vertebrador de l’Espanya i l’Europa del futur. En construcción vol aprofundir en el debat sobre la pluralitat
de l’Estat espanyol i sobre el federalisme en el conjunt d’Espanya, especialment en sectors interessats a trobar espais
d’opinió i reflexió sobre les inèrcies uniformistes.
Organització de la revista
Consell de direcció: Albert Aixalà, Daniel Fernández, Eduardo Madina, Isidre Molas, Javier Torres Vela, Carme Valls
Consell de redacció: Meritxell Batet, Antoni Comín, Gustavo Adolfo Medina, Francesc Vallès
Coordinació editorial: Cristina González
Direcció: Helena Royes
Direcció d’art i maquetació: Gemma Terol / theroomrooms’

01_ El federalismo en España: ¿Realidad o utopía?
SUMARI
EDITORIAL
El federalismo: una cuestión de Estado
EL ESPEJO
TRIM. 1 / 2010

La construcción de un estado español, de J.A. González Casanova
REVISTA SOBRE LA CULTURA FEDERAL Y LA ESPAÑA PLURAL

EL TRAGALUZ
España: la cuestión territorial, de Javier Torres Vela
ESPECIAL JORDI SOLÉ TURA
Jordi Solé Tura: Constitución, sociedad Democrática avanzada y Estado de
las Autonomías, de Isidre Molas
Solé en la memoria, de J. J. Solozábal

EL FEDERALISMO
EN ESPAÑA:

¿Realidad o utopía?

Manuscrito de Jordi Solé Tura
A FONDO
La conferencia de Presidentes y la inspiración federal,
de Fernando Domínguez
EL DIVÁN
Entrevista a J. Fernández Aguilar
NOS QUEDA LA PALABRA
Un apunte sobre la Declaración Construyendo la España federal,
de Pere Almeda
Declaración Construyendo la España federal
LUZ DE GAS
Entrevista a Carme Valls
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Presentació del primer número de “En construcción” a Madrid
La Fundació Rafael Campalans va presentar el 17 de març a Madrid el primer número
d’aquesta nova publicació. L’acte, al que van
assistir nombrosos diputats i senadors, no només catalans, va ser introduït per la directora
de la revista, Helena Royes, i hi van intervenir:
Juan José Solozábal, catedràtic de Dret Constitucional de la UAM
Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia
Isidre Molas, president de la Fundació Rafael
Campalans

02_ El federalismo. Cuarto pilar de la sostenibilidad
SUMARI
EDITORIAL
El cuarto pilar de la sostenibilidad: La reforma institucional
EL ESPEJO
TRIM. 2 / 2010

España plural, España real. Hoy más que nunca, de Oriol Bartomeus
EL TRAGALUZ

REVISTA SOBRE LA CULTURA FEDERAL Y LA ESPAÑA PLURAL

Hacia una gobernanza territorial sostenible, de Fernando Vallespín
EL DIVÁN
Entrevista a Ramón Máiz. Helena Royes y Gustavo Adolfo Medina
A FONDO
El Senado. Realidad e historia comparativa, de Lluís Maria de Puig
ESPECIAL EN CONSTRUCCIÓN
El federalismo, una forma de entender la convivencia, de Helena Royes
MEMORIA Y OLVIDO
EL FEDERALISMO
Cuarto pilar de la sostenibilidad

EnConstruccion_num2_2010.indd 1

09/07/10 12:42

La “auctoritas” de Gumersindo Trujillo, de Jerónimo Saavedra
NOS QUEDA LA PALABRA
Los pueblos de España, de Anselmo Carretero
LIBROS
El Estado desconcertado y la necesidad federal A favor d’Espanya i
del catalanisme. Un assaig contra la regressió
LUZ DE GAS
Entrevista a Carmela Silva, de Gustavo Adolfo Medina
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03_ La sentencia del Estatut y el futuro del federalismo en España

SUMARI
EDITORIAL
La sentencia del Estatut y el futuro del federalismo en España
EL ESPEJO
España y sus naciones, de Joan Romero
TRIM. 4 / 2010

REVISTA SOBRE LA CULTURA FEDERAL Y LA ESPAÑA PLURAL

EL TRAGALUZ
La voluntad de ser catalanes dentro de España, de Albert Aixalà
EL DIVÁN
Entrevista a Ramón Máiz, Fernando Vallespín, Javier Torres Vela, Juan José
Solazábal, José Antonio González Casanova, de Helena Royes

La sentencia
del Estatut
y el futuro del
federalismo
en España

A FONDO
Un revés antifederal
MEMORIA Y OLVIDO
Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional. Sentencia del Tribunal de
Garantías Constitucionales sobre la Ley estatal de 2 de enero de 1935.

www.fcampalans.cat/enconstruccion

Francisco Tomás y Valiente
NOS QUEDA LA PALABRA
Una sentencia leída al revés, de José Antonio González Casanova
LIBROS
Colección “Clàssics del Federalisme” IEA
LUZ DE GAS
Entrevista a Miquel Iceta, de Gustavo Adolfo Medina

informes frc
Presentació d’El futur de les politiquees de joventut. 50
idees per millorar la vida dels i les joves
El 25 de febrer de 2010, la Fundació Rafael Campalans va presentar el
llibre El futur de li polítiques de joventut. 50 idees per millorar la vida dels
i les joves, el tercer número de la col·lecció “Informes FRC” en què participen professionals i especialistes en polítiques dirigides a la joventut que,
des de múltiples perspectives, ens ajuden a tenir més coneixement entorn
de la joventut actual i a comprendre millor els reptes als quals s’enfronta.
El llibre es va editar al 2009, però amb motiu de presentació del llibre s’ha
realitzat una segona edició de 250 exemplars, per poder donar difusió a
tots els assistents a l’acte de presentació de la publicació.
A l’acte hi van intervenir:
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
Olivié Bayón, coordinador del llibre
Javier López, primer secretari de la JSC
Gabriel Alconchel, director general de l’INJUVE
També van participar en la presentació alguns dels autors de l’informe: Xavier
Mauri, Jeroen Boschma, Manel Brinquis, Aintzane Conesa i David Elvira.
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Número frc4_ Reformes més enllà dels tòpics: com pot Catalunya sortir reforçada
		 de la crisi
Aquest quart número de la col·lecció Informes frc recull vint-i-un articles es-

NÚMEROS PUBLICATS

crits per professionals i experts de diferents àmbits polítics i econòmics, que

01

04

COL·LECCIO
COL·LECCIÓ INFORMES

reflexionen en positiu sobre la crisi que estem patint: pensant i proposant

04

Reptes de la competitivitat catalana: reflexions al voltant
de la transformació del model productiu català

03

la crisi” recull vint-i-un articles escrits per professionals i experts de diferents àmbits polítics i econòmics, que reflexionen en positiu sobre la crisi
que estem patint: pensant i proposant solucions per crear una Catalunya
més forta, una Catalunya de futur.

Aquesta és una publicació que pretén
anar més enllà dels llocs comuns en
Aquesta és una publicació que pretén anar més enllà dels llocs

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

comuns en el debat sobre les reformes que el país i l’economia
necessiten, repensant a fons els fonaments de l’economia i la societat
catalanes.

el debat sobre les reformes que el país i l’economia necessiten, repensant
a fons els fonaments de l’economia
i la societat catalanes. Amb aquest
Amb aquest llibre, la Fundació Rafael Campalans, vol contribuir al debat
sobre els canvis que Catalunya necessita per tal d’incrementar la seva
competitivitat i reforçar el seu Estat del Benestar amb l’objectiu de construir una societat més pròspera i més cohesionada.

llibre, la Fundació Rafael Campalans, vol contribuir al debat sobre els canvis que Catalunya necessita per tal d’incrementar la seva competitivitat i
reforçar el seu Estat del Benestar amb l’objectiu de construir una societat
més pròspera i més cohesionada.

SUMARI

ANTONI CASTELLS

REFORMES MÉS ENLLÀ DELS TÒPICS: COM CATALUNYA POT SORTIR REFORÇADA DE LA CRISI

02

JOAN BATALLA

Director del Gabinet de Presidencia

La corresponsabilidad individual en la financiación pública
de la atención sanitaria

“Reformes
més enllà
dels tòpics:
com Catalunya
pot sortir reforçada
solucions per a crear una Catalunya
més
forta,
una
Catalunya
de defutur.

AUTORS

Conseller d’Economia i Finances

JOAQUIM COELLO BRUFAU

President del Consell Social de la Un

Reformes més enllà dels tòpics:

FRANCESC COLOMÉ

Secretari de Polítiques Educatives d
de la Generalitat de Catalunya.

com Catalunya pot sortir reforçada de la crisi

ARSENI GIBERT

President de l’Autoritat Catalana de

JAUME GRAELLS

Director general de l’Educació Bàsic
del Departament d’Educació de la G

RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO

Soci de l’estudi de consultoria “Sect

INTRODUCCIÓ D’ANTONI CASTELLS
COORDINADORS: XAVIER PONT i JOAN ORIOL PRATS

GUILLEM LÓPEZ CASASNOVA

Catedràtic d’Economia Pública de la

SUSANA LOZANO

Cap de l’Oficina Tècnica del Gabinet
i Finances de la generalitat de Catalu

ROCÍO MARTÍNEZ-SAMPERE

Portaveu d’economia del Grup Socia

MARC MURTRA

Gerent d’Educació, Cultura i Benesta

JOSEP OLIVER

Catedràtic d’economia aplicada de l

JOAN ORIOL PRATS

Divisió de mercats de capital i institu
del Banc Interamericà de Desenvolu

MARTÍ PARELLADA

Director de l’Institut d’Economia de

IVÁN PLANAS

Gerent d’Empreses Públiques i Cons

MARCEL PRUNERA

Director general de Promoció Econò
i Finances de la Generalitat de Catal

XAVIER PONT

Responsable d’Iniciatives Econòmiqu
i Finances de la Generalitat de Catal

JOSEP M. RAÑÉ

President del Consell de Treball Econ

JOSEP M. RAYA

Professor de l’Escola Universitària de

CARLES RIVERA

PREÀMBUL. Xavier Pont i Joan Oriol Prats

Coordinador de l’Àrea de Desenvolu
de la Diputació de Barcelona.

JORDI VALLS

President de l’Autoritat Portuària de

INTRODUCCIÓ. Conseller Antoni Castells

ANTONI ZABALZA

President i conseller delegat d’Ercro

LA NECESSÀRIA DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS DE LA CRISI:
MERCAT DE TREBALL I POLÍTICA FISCAL
Josep Oliver
Susana Lozano
Josep M. Rañé
Antoni Zabalza
Guillem López Casasnovas
LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I EL CANVI
EN LA DOTACIÓ DEL FACTOR TREBALL
Jaume Graells
Francesc Colomé
Martí Parellada
EL CANVI TÈCNIC I LES MODIFICACIONS EN EL FACTOR CAPITAL
Jordi Valls
Joaquim Coello
MODEL PRODUCTIU, SECTORS I TERRITORI
Joan Oriol Prats
Marcel Prunera
Marc Murtra
Josep M. Raya
Joan Batalla
Carles Rivera
UN NOU PAPER PEL SECTOR PÚBLIC
Iván Planas
Arseni Gibert
Rafael Jiménez Asensio
Xavier Pont
Rocío Martínez-Sampere
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__publicacions__ en paper

Per presentar aquesta publicació, la Fundació va organitzar dos actes públics a l’auditori del Palau del Lloctinent de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó:

10 de juny: Crisi econòmica i reformes estructurals
Col·loqui organitzat per analitzar en profunditat les variables que ens han
portat a la situació de crisi econòmica actual, i sobretot per pensar i debatre les possibilitats de futur de l’economia catalana.

Van intervenir:
Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances
Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB i Premi Catalunya
d’Economia (1994)
Guillem González Casasnovas, catedràtic d’Economia Pública de la UPF i
conseller delegat del Banc d’Espanya
Marc Murtra, gerent d’Educació, Cultura i Benestar a l’Ajuntament de
Barcelona
Xavier Pont, coordinador del llibre i responsable d’Iniciatives Econòmiques
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

17 de juny: Sectors estratègics: construint el futur
L’epicentre del debat van ser els reptes de futur de la societat catalana i els
sectors estratègics pels quals cal apostar en aquests moments de canvi,
no només des d’un punt de vista econòmic, sinó també social i polític.

Van intervenir:
Martí Parellada, director de l’Institut d’Economia de Barcelona
Jordi Valls, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona
Marcel Prunera, director general de Promoció Econòmica al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Rocío Martínez-Sampere, portaveu d’Economia i diputada del Grup Socialista-CpC al Parlament de Catalunya

56

FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010

Número frc5_ El diàleg euromediterrani: perspectives d’una regió de prosperitat
i seguretat
La Fundació Rafael Campalans va traduir i publicar sota el format d’aquesta
col·lecció l’informe de la Fundació d’Estudis Progressistes Europeus (FEPS)
titulat “El diàleg euromediterrani: perspectives d’una regió de prosperitat i
seguretat” que la FEPS, juntament amb la Fundació italiana Italianieuropei,
va publicar a finals de 2009.
La Fundació Rafael Campalans va considerar aquest informe molt oportú per
la seva temàtica, i de gran interès per la seva exhaustivitat i estructura, de
manera que va decidir traduir-lo per tal de difondre’n els seus continguts i
contribuir d’aquesta manera al debat sobre la Mediterrània i, en particular,
sobre el seu model econòmic i energètic.
Per això, va ser distribuït també durant el seminari que vam celebrar al març
de 2010 sobre “L’espai euromediterrani en la definició d’un nou model
econòmic i energètic”.

SUMARI
PRÒLEG, Ernst Stetter
INTRODUCCIÓ:
El Mediterrani: mar de conflictes o lloc de trobada?, Alain Chenal
CONTEXT HISTÒRIC:
Les relacions euromediterrànies des d’una perspectiva històrica,
Federica Bicchi
EL DIÀLEG ECONÒMIC:
L’associació econòmica entre la UE i els països mediterranis: una perspectiva a llarg termini, Alfred Tovias
Les relacions comercials euromediterrànies, Ahmed Aghrout
Austeritat energètica: un nou paradigma en el Mediterrani, Samir Allal
Les relacions euromediterrànies: les infraestructures, Francesco Nerli
La inversió al sud del Mediterrani, George Joffé
EL DIÁLOGO POLÍTICO:
Unió pel Mediterrani: el programa polític i de seguretat, Álvaro de Vasconcelos
Un pont que s’enfonsa, Ferruccio Pastore
Dones al Mediterrani: un recurs sense aprofitar, Emma Bonino
Perspectives per al futur. Importància i perspectives de la Unió pel Mediterrani, Richard Gillespie
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__publicacions__ en paper

papers de la fundació
Paper 159_ La experiencia y la esperanza. Un análisis cualitativo y cuantitativo
de los discursos de John McCain y Barack Obama, de Michele Falci
SUMARI
INTRODUCCIÓN
1. Metodología
1.1 El tipo de anàlisis
1.2 La selección de los discursos
1.3 Notas adicionales: anàlisis de datos y traducciones
2. El discurso político
2.1 El discurso político: una definición teórica
2.2 El discurso emotivo
3. Análisis del corpus
3.1 El destinatario del discurso
3.2 El relato como recurso discursivo
3.3 Las palabras clave
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO

Presentació
La Fundació Rafael Campalans va presentar dilluns 28 de juny aquest
paper de Michele Falci, llicenciat en Ciències Polítiques per la Università degli Studi di Firenze i Master en Comunicació i Marketing Polític per
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
A l’acte hi van intervenir:
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael
Campalans
Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis
d’Opinió
Michele Falci, autor de la publicació
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altres llibres
Presentació d’El meu temps de presó (1962-1963).
Trencadís de records, d’Isidre Molas
La Fundació Rafael Campalans va presentar el llibre “El meu temps de
presó (1962-1963)” escrit pel president de la Fundació, Isidre Molas, i
editat per Edicions 62.

A l’acte hi van intervenir:
Albert Aixalà, director de la Fundació
M. Castellet, president del grup 62
Antoni Puigverd, periodista
Ferran Mascarell, conseller delegat de RBA
Isidre Molas, autor del llibre
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__publicacions__ en paper

Presentació d’Europa en tiempos de cólera, de Pau
Solanilla
La Fundació Rafael Campalans, juntament amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, va presentar el 25 d’abril el llibre “Europa en tiempos
de cólera” de Pau Solanilla, assessor executiu del Gabinet del Secretari
d’Estat per la Unió Europea.

L’objectiu d’aquest acte va ser difondre el contingut d’aquest llibre, especialment per la seva interessant reflexió sobre el moment crític que viu la
Unió Europea, i impulsar així el debat sobre la qüestió.
A l’acte hi van intervenir:
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
Teresa Carreras, presidenta de l’Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya
Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu
Maria Badia, Secretària de Política Europea i Internacional del PSC i vicepresidenta del Grup S&D al Parlament Europeu
Pau Solanilla, autor del llibre.

Col·laboració en l’edició del llibre Feminitzant la
política, de Ma Dolors Renau
La Fundació Rafael Campalans va col·laborar, durant el 1r trimestre del
2010, en l’edició del llibre de Ma Dolors Renau “Feminitzant la política”
que ha publicat el PSC.
La Secretaria de Polítiques de les Dones del PSC va organitzar, dissabte
3 de juliol, la jornada “Feminitzant el PSC, feminitzant Catalunya”. En el
marc d’aquesta jornada va tenir lloc la presentació del llibre Feminitzant la
Política, de Ma Dolors Renau, exdiputada al Congrés, expresidenta de la
Internacional Socialista de Dones i, actualment, coordinadora del Grup de
Treball “Dona i Política” de la Fundació Campalans.
A l’acte hi van intervenir:
Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans
Soledad Cabezón, secretària de Polítiques d’Igualtat del PSOE
Ma. Dolors Renau, autora del llibre.
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Presentació de Lionel raconte Jospin, de Lionel Jospin
La Fundació Rafael Campalans, juntament amb l’Insitut Francès de Barcelona, va presentar el 15 d’abril Lionel raconte Jospin, un llibre autobiogràfic
que constitueix un testimoni de la trajectòria política de qui va ser primer
ministre de França entre 1997 i 2002, aportant una visió inèdita dels
principals episodis polítics de França i del Partit Socialista. L’acte de presentació va comptar amb les intervencions del mateix Lionel Jospin, i de
Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat.

Presentació de Pouvoir, de Manuel Valls
La Fundació Rafael Campalans, juntament amb l’Institut Francès de Barcelona, va presentar el dia 2 de juny el llibre Pouvoir, de Manuel Valls,
diputat i alcalde d’Évry i membre del Partit Socialista francès.

L’acte va consistir en una conversa a tres bandes entre Manuel Valls,
el director del Centre d’Estudis d’Opinió, Gabriel Colomé, i la periodista,
Esther Vera.
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__publicacions__ en format digital

Butlletí electrònic Tria
La Fundació elabora mensualment el Tria, un butlletí electrònic que ofereix una selecció d’informació política d’interès
extreta de publicacions espanyoles i estrangeres i think tanks
europeus i internacionals.

Regularment, recomanem una sèrie d’articles, informes, llibres i pàgines web que considerem d’especial interès. Durant
l’any 2010 vam enviar els següents newsletters als nostres
més de 500 subscriptors:
Tria de gener
- La presidència espanyola de la Unió Europea
- Eleccions xilenes
- Primer any d’Obama a la Casa Blanca

Tria d’abril

- Barcelona 2010-2020

- Prèvia de les eleccions britàniques

- La imatge: terratrèmol a Haití

- La relació Xina-Estats Units

- Llibre: Utopia, de Joan Manuel del Pozo

- El jutge Baltasar Garzón, imputat

- Xarxa: Campaign & Election Politics Magazine

- Llei d’acollida de les persones immigrades
- La imatge: Erupció del volcà islandès

Tria de febrer
- Reforma de les pensions
- Grecia-Unión Europea

- Llibre: A favor d’Espanya i del catalanisme, de Joaquim
Coll i Daniel Fernández
- Xarxa: UKelection

- Política i populisme
- 20 anys de llibertat de Nelson Mandela

Tria de maig

- La imatge: Terratrèmol a Chile

- Mesures d’austeritat i de governança europea

- Llibre: Descobrint Montilla, de Gabriel Pernau

- Eleccions presidencials a Colòmbia

- Xarxa: Centre for Research on Globalisation

- Caiguda del laborisme britànic
- La consulta sobre la Diagonal de Barcelona

Tria de març
- Reforma sanitària d’Obama

- La imatge: El jutge Baltasar Garzón, suspès pel Consell
General del Consell Judicial

- El Partit Socialista francès guanya les eleccions regionals

- Llibre: Europa en tiempos de cólera, de Pau Solanilla

- La reforma de l’IVA

- Xarxa: Archivo Electoral

- El debat sobre els toros a Catalunya
- La imatge: Nevada històrica a Barcelona i Catalunya

Tria de juny

- Llibre: Liberalismo VS Socialdemocracia

- Nou fre al procés de pau del Pròxim Orient

- Xarxa: Catalunya Causa Comuna

- La reforma laboral
- Prohibició de la burka i el niqab a espais públics
- Disminueix el bipartidisme a Europa
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- La imatge: el Tribunal Constitucional dicta sentència sobre
l’Estatut de Catalunya
- Llibre: El juego del cambio. La trastienda de las elecciones
americanas, de John Heilemann i Mark Halperin
- Xarxa: SheLeader 2.0

Tria de novembre
- Eleccions al Parlament de Catalunya
- Davallada del Partit Demòcrata nordamericà
- Augment de l’extrema dreta a Europa
- Propostes sobre joventut del PSC i CiU
- La imatge: Compareixença de José Montilla després de
conèixer-se els resultats electorals
- Llibre: El meu temps de presó, d’Isidre Molas
- Xarxa: Parlament 2010
Tria de desembre
- Vaga encoberta dels controladors aeris espanyols
- Informe PISA
- El PSOE, de cara a les properes generals
- Les males arts de Silvio Berlusconi
- La imatge: Julian Assange, fundador de Wikileaks
- Llibre: De Tony Blair a Zapatero. Una autòpsia de l’esquerra
europea, de Toni Cruanyes
- Xarxa: Debat Socialista

Tria de juliol
- Reaccions a la sentència del Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut
- Nova etapa de les relacions d’Espanya amb Cuba
- Tests d’stress a les entitats financeres de la Unió Europea
- Descens de la popularitat de Nicolas Sarkozy a França
- La imatge: manifestació 10-J contra la sentència del TC
sobre l’Estatut
- Llibre: The third man. Life at the heart of New Labour
- Xarxa: PoliticsOnline
Tria de setembre
- Polèmica arran de les expulsions de gitanos a França
- Primàries al PSM
- Vaga general del 29 de setembre
- Bicentenari de la independència de països d’Amèrica Llatina
- La imatge: Ed Miliband, nou líder del Partit Laborista britànic
- Llibre: 32 tendencias de cambio (2010-2020), d’Antoni
Gutiérrez-Rubí i Juan Freire
- Xarxa: Nova web www.fcampalans.cat
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__comunicació i difusió__ pàgina web

Posada en marxa del nou web www.fcampalans.cat
Quatre anys després de la posada en marxa de la nostra pàgina web, el
2010 vam consolidar un nivell de visites superior a les 100.000 anuals,
gràcies tant als continguts del web com a la seva actualització periòdica. La difusió de les activitats i publicacions de la Fundació va arribar
puntualment a més de 1.800 subscriptors del nostre butlletí electrònic.
Les activitats organitzades per la Fundació van comptar amb una participació anual de prop de 1.000 persones.
El nou web, posat en marxa el mes d’octubre de 2010 té com a principal
objectiu donar major visibilitat a tot el material que té la fundació, optimitzant la difusió de cadascuna de les nostres publicacions i fent la màxima
difusió dels nostres actes.
Aquesta nova pàgina web té un nou format, de tres columnes, que permet
tenir més informació a primera vista. L’objectiu era tenir una web més senzilla, però alhora més visual. D’aquest nou web destaca:
- la facilitat de buscar el material que hi conté, gràcies al cercador, amb el
qual es pot trobar tot el que s’ha publicat i organitzat des de l’any 2005
amb només un click
- la senzillesa en el disseny, facilitant la feina a l’usuari
Home
S’hi diferencien les activitats i les publicacions
Hi destaquem les darreres novetats (tant de llibres com d’activitats)
- Agenda d’actes
- Efemèrides
- Recomanació d’un article setmanal destacat
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Publicacions
Totes les col·leccions en un sol cop d’ull (Revista frc, col·lecció Informes, frc Llibres,...)
Accés ràpid a les publicacions anteriors
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__comunicació i difusió__ pàgina web

Activitats
Apartat de properes activitats, on es marca
l’agenda de la Fundació
Activitats realitzades, perfectament ordenades
per data
La nova porta d’entrada al “think tank” del socialisme català combina el material de sempre
amb novetats (secció Efemèrides!).

Estadístiques www.fcampalans.cat
El sistema d’estadístiques de la nova pàgina web es va iniciar el 19
d’octubre. Les xifres que us mostrem, doncs, corresponen a l’últim trimestre de l’any (de 19 d’octubre a 31 de desembre).

Ús del lloc
2.699 Visites (1.535 Visitants únics)
8.622 Pàgines vistes
3,19 Pàgines / visita
Una mitjana de 3 minuts 14 segons per visita

Evolució visites
200
100
0
25 oct.

1 nov.

8 nov.

15 nov.

22 nov.

29 nov.

Les puntes d’aquest gràfic corresponen als dies en què s’envia el butlletí.
Cada dilluns, des de la posada en marxa de la nova pàgina web, la Fundació envia una newsletter informant de les darreres novetats a nivell d’actes
i de publicacions. Incloem, a més, una efemèride de la setmana, així com
la recomanació d’un article.
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6 dec.

13 dec.

20 dec.

27 dec.

Pics de visites

Pàgines més visitades

Dilluns, 29 de novembre
133 visites> Valoració dels resultats electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya
Dilluns, 25 d’octubre
109 visites> Informació de la presentació del llibre “El meu temps de

Home

2.839

Publicacions

730

Cercador

412

Qui som

367

Total de pàgines vistes:

8.622

presó (1962-1963)”, d’Isidre Molas
Dimarts, 2 de novembre
103 visites> Presentació de la Fundació IDEAS a Barcelona

Publicacions més visitades

Fonts de trànsit

FRC 24. Eleccions al Parlament de Catalunya

195

En construcción 3. La sentencia del Estatut

139

y el futuro del federalismo en España

				

				
Informes FRC 1. La corresponsabilidad en la financiación

119

pública de la atención sanitaria						
			
Informes FRC 6. Por un sistema de pensiones

101

públicas sostenible		
Paper 159. La experiencia y la esperanza.

93

Un análisis cualitativo de los discursos de John McCain

Trànsit directe
1.275,00 (47,24%)

y Barack Obama					

Motors de recerca
924,00 (34,23%)
Llocs web de referència

Ubicació de les visites

500,00 (18,53%)

De les 2.699 visites: 2.513 es van fer des d’Espanya, l’immensa
majoria d’elles des de Catalunya. Per ciutats, Barcelona encapçala
el número de visites (1.805), seguida de força lluny per Madrid,
amb 223.
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__comunicació i difusió__ aparicions als mitjans de comunicació

Aparició als mitjans de comunicació
Un dels objectius de la Fundació durant el 2010 va continuar

Cartells electorals

sent el mantenir i augmentar la seva presència en els mitjans

• La Vanguardia, 31 de gener: Muchas fórmulas, ninguna

de comunicació. Així, a cada un dels seminaris, presentacions

mágica

de publicacions, conferències o jornades de debat, la Fundació convoca periodistes, mitjançant correu electrònic comuni-

Presentació de Pasqual Maragall, sense protocol

catiu i nota de premsa.

• El País, 12 de març: “Un chute de ilusión

Durant el 2010 la Fundació va ser notícia 21 vegades als mit-

Presentació d’En construcción

jans de comunicació escrits. La presentació del llibre del llibre

• El Plural, 10 de març: En construcción, la España plural,

Pasqual Maragall, sense protocol, la del Joan Reventós Tal i
com ho vaig viure, la d’Isidre Molas, El meu temps de presó,

federal
• La Vanguardia, 18 de març: Corrientes federales

van ser els actes més referenciats en premsa. A més, tots ells
han estat esmentats en ràdio (Catalunya Ràdio, Com Ràdio i

Presentació de Tal com ho vaig viure (1927-1958)

Rac1), i recollits en notícies de televisió (BTV i TV3).

• Avui, 6 d’abril: Record dels anys joves
• El País, 6 d’abril: Joan Reventós, el burgués que se hizo
socialista por “imperativo ético”
• El Plural, 6 d’abril: El imperativo ético de Joan Reventós
• La Vanguardia, 6 d’abril: El presidente de la Generalitat
pone como ejemplo la actitud que debe tenerse ante la
sentencia del TC al ex dirigente socialista Joan Reventós
• El Punt, 12 d’abril: L’home que va vèncer
Acte “What’s next? Next left”
• La Vanguardia, 5 de juny: Montilla critica el “vicio de la
arrogancia de la izquierda
• Avui, 5 de juny: Montilla admet que la tisorada porta abstenció si no es dibuixa un horitzó que la justifiqui
• El Punt, 5 de juny: Montilla creu que el pitjor de la crisi ha
passat, però que cal més contenció
• ABC, 5 de juny: Montilla advierte contra una
radicalización de la izquierda
• La Vanguardia, 7 de juny: Autocrítica de Montilla
• El País, 7 de juny: El ala oeste del socialismo catalán
• El País, 11 de juny: Una falsa creencia de superioridad
moral
Presentació d’El meu temps de presó
• La Vanguardia, 13 de desembre: Where have all the flowers
gone?
• La Vanguardia, 30 de desembre: Las cárceles del alma
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La Vanguardia, 31 de gener de 2010

La Fundació en xifres
La Fundació comptava el 2010 amb

255 amics

376 persones reben regularment les nostres publicacions
1.832 persones reben de manera periòdica les nostres convocatòries
La Fundació compta amb

446 col·laboradors habituals i puntuals

1.108 persones van assistir, durant el 2010, als nostres actes públics
FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS_MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010
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__memòria econòmica__ ingressos i despeses

Ingressos

Diputació de Barcelona

50.400,00 €

Departament de Justicia - Generalitat de Catalunya

156.445,00 €

Ministeri de Cultura

397.280,58 €

Formació - Ministeri d’Educació

14.242,82 €

Cooperació - Ministeri d’Afers Exteriors

169.416,56 €

Subvencions oficials

810.198,79 €

Aportació FEPS

22.413,83 €

Donatius

28.324,17 €

Venda publicacions

11.489,18 €

Matrícules màster “lideratge per a la gestió política
i social” 2009-2010 i 2010-2011

133.325,00 €

Interessos bancaris

80,11 €

TOTAL INGRESSOS

983.417,25 €

Funcionament ordinari

147.966,59 €

Despeses

Arxiu

121.160,22 €

Actes públics i grups de treball

194.149,67 €

Publicacions

77.653,31 €

Activitats

426.308,46 €

Personal

350.025,70 €

Tributs i despeses financeres
Dotació Amortitzacions
TOTAL DESPESES

RESULTAT POSITIU DE L’EXERCICI: 26.595,72 €

Amb la col·laboració de:
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33.345,26 €

Formació
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1.182,34 €
31.338,44 €
956.821,53 €

___memòria econòmica__ comptes de resultats

Compte de resultats abreujat. Exercici 2010

(DEURE) HAVER

NÚM. DE COMPTES

2010
1) INGRESSOS PER LES ACTIVITATS

700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723

a) Vendes i prestacions de serveis

d) Subvencios oficials a les activitats
e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l’exercici incorporats al
resultat de l’exercici

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

752

(64)

869.233,83

50.738,41

78.800,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-350.0,26,70

-315.882,47

-575.456,68

-681.024,55

-575.240,90

-680.791,36

a) Consums i deteriorament d’existències

b) Treballs realitzats per altres entitats

6) ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS
751, 753, 754, 755, 759

787.784,96

a) Ajuts concedits

(653), (654)

(607)

95.480,73

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2) AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES

(600), (601), (602), 606,
608, 609, 61*, (6931),
(6932), (6933), 7931, 7932,
7933

1.043.514,64

144.813,76

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

728

(650), (651), (652), 729,

983,337,13

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

724

(658)

2009

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

7) DESPESES DE PERSONAL
8) ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ
a) Serveis exteriors

(620)

a1) Recerca i desenvolupament

(621)

a2) Arrendaments i cànons

-52.478,64

-52.526,05

(622)

a3) Reparacions i conservacions

-17.712,63

-47.219,80

(623)

a4) Serveis professionals independents

-15.647,86

-41.015,41

(624)

a5) Transports

(625)

a6) Primes assegurances

-714,02

-657,76

(626)

a7) Serveis bancaris

-966,56

-1.512,22

(627)

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-21.132,67

-16.842,08

(628)

a9) Subministraments

(629)

a10) Altres serveis

(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794,
7954
(656), (659)
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

b) Tributs

-17.205,37

-12.546,86

-449.383,15

-508.471,18

-215,78

-233,19

-31.338,44

-29.055,86

c) Perdúes, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

9) AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT
10) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS
ALS RESULTATS
11) EXCÉS DE PROVISIONS

* Amb signe positiu o negatiu segons el saldo
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___memòria econòmica__ comptes de resultats

(DEURE) HAVER

NÚM. DE COMPTES

2010
12) DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE
L’IMMOBILITZAT

(690), (691), (692), 790,
791, 792

a) Deteriorament i pèrdues

(670), (671), (672), 770,
771, 772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778

760, 761, 762, 769

14) INGRESSOS FINANCERS

(660), (662), (665), (669)

15) DESPESES FINANCERES

(663), 763

16) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS
FINANCERS

(668), 768

17) DIFERÈNCIES DE CANVI
18) DETERIORAMENT I RESULTAT PER
ALIENACIONSD’INSTRUMENTS FINANCERS

(666), (667), (673), 766, 773

26.516,31

17.551,76

80,12

163,12
-336,48

0,00

0,00

80,12

-173,36

26.596,43

17.378,40

26.596,43

17.378,40

b) Resultats per alienacions i altres

III) RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS
(I+II)
19) IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
IV) RESULTAT DE L’EXERCICI
(III+19)
* Amb signe positiu o negatiu segons el saldo

72

0,00

a) Deterioraments i pèrdues

II) RESULTAT FINANCER
(14+15+16+17+18)

(6300)*, 6301*, (633), 638

0,00

13) ALTRES RESULTATS
I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

(696), (697), (698), (699),
796, 797, 798, 799

2009
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