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1. PATRONAT I COMISSIÓ EXECUTIVA

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 Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC). A data de 31 de desembre de 2014, els membres del nostre patronat eren (i
són):

Albert Aixalà Blanch / Maria Badia Cutchet / Oriol Bartomeus Bayés / Meritxell Batet
Lamaña / Jaume Bellmunt Padró / Sara Berbel Sánchez / Laia Bonet Rull /Josep Maria Carbonell
Abelló / Francesc Casares Potau / Enric Casas Gironella/ Gabriel Colomé Garcia / Marta Farrés
Falgueras / Joan Ferran Serafini / Pilar Figueras Bellot / Jordi Font Cardona / Jordina Freixanet
Pardo / Salvador Giner Sanjulián / Eva Granados Galiano / Miquel Iceta Llorens / Javier López
Fernández / Joaquim Llach Mascaró / Joan Marcet Morera / Carles Martí Jufresa/ Raimon
Martínez Fraile / Rocío Martínez-Sampere Rodrigo / José Montilla Aguilera / Immaculada
Moraleda Pérez / Enric Mumbrú Moliné / Josep M. Obiols Germà / Maria-Lluïsa Penelas
Guerrero / Núria Pey de la Iglesia / Carles Prieto Gómez / Maria Dolors Renau Manen / Carles
Rivera Molins / Antonio Ruiz Serrano / Álex Sáez Jubero / Josep M. Sala Griso / Lídia Santos
Arnau / Isaias Taboas Suárez / Ana Maria Tenza Graells / Esteve Terradas Yus / Francesc Trillas
Jané / Francesc Vallès Vives

La Comissió Executiva de la Fundació és la responsable d’aplicar els actors presos en el
Patronat, i està integrada pel president, el secretari, el tresorer i els vocals, membres del
Patronat, així com la directora.

President:
Directora:
Secretària:
Tresorera:

José Montilla Aguilera
Esther Niubó Cidoncha
Laia Bonet Rull
Núria Pey de la Iglesia

Vocals:

Sara Berbel
Joan Ferran
Jordi Font
Francesc Trillas
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2. ESPAI I EQUIP DE TREBALL
La Fundació Rafael Campalans té la seva seu, des del mes de gener de 2013, a la seu central del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), al carrer Nicaragua, 75, de Barcelona.

Actualment, l’entitat compta amb un equip de treball molt reduït que dissenya, gestiona,
coordina i organitza els diferents projectes i, en concret, els d’eguany. Aquestes persones són:

Direcció:
Esther Niubó Cidoncha és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, en
l’especialització de Relacions Internacionals, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
És màster en Política Internacional per la Université Libre de Bruxelles, en Comerç Exterior i
Economia Internacional, i en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra
(UPF)-John Hopkins University.

Des de gener de 2013, l’Esther Niubó és la directora de la Fundació, responsable de la gerència
i de la dirección dels projectes que es duen a terme.

Coordinació de projectes i comunicació:
Cristina González Buil és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i llicenciada en Periodisme per la Universitat
Pompeu Fabra (UPF).

És la responsable de la comunicació i de l’edició de publicacions de l’entitat, i des de gener de
2013 també coordina els seus projectes i n’organitza els diferents esdeveniments.
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3. ACTIVITATS EN EL MARC DE COL·LABORACIÓ AMB FUNDACIONS I ALTRES
ENTITATS PROGRESSISTES
La Fundació Rafael Campalans col·labora des de fa anys amb fundacions progressistes del
conjunt de la Unió Europea. En concret, treballa activament amb la Fundació Europea d’Estudis
Progressistes (FEPS), amb la Friedrich Ebert Stiftung, Poliy Network, Fundación Alternativas y la
Fundación Internacional Olof Palme.

3.1. Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundació Europea d’Estudis Progressistes
(FEPS)
En el marc de relacions amb la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS) - una fundació
progressista europea que pretén apropar als ciutadans a la Unió Europea a les seves
institucions, i impulsar i contribuir als debats de les fundacions nacionals des d'una perspectiva
europea, la Fundació Rafael Campalans es va proposar organitzar aquest any 2014 dos
seminaris, per continuar amb la tasca que venim fent des de 2010, quan vam passar a ser
fundació membre.

El 2014 hem participat en diferents trobades de la FEPS i hem organitzat les següents
activitats:

3.1.1. JORNADES “NEXT LEFT. BUILDING WELFARE SOCIETY”
La Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), la Fundació Rafael Campalans i l'Institut
Renner vam organitzar el 14 de març a Barcelona el seminari "Building Welfare Society", en el
marc del programa "Next Left".

Dècades després de la seva posada en marxa en bona part d'Europa, si bé l'Estat del Benestar
segueix vigent, els reptes als quals ens enfrontem per mantenir el model social europeu han
canviat substancialment. Amb quines línies de reforma i quines prioritats?

Per respondre i debatre entorn a aquesta pregunta, plantegem un seminari amb dues sessions,
en les quals vam reunir acadèmics, polítics, i responsables de diversos think tanks europeus.
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El programa de les sessions, en què van participar experts de fundacions i universitats
europees i nord-americanes, va ser el següent:

NATIONAL ROUNDTABLE DEBATE

BUILDING WELFARE SOCIETY
Barcelona, 14 de març de 2014

PROGRAMA
Lloc
Seu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Nicaragua, 75, de Barcelona
Divendres, 14 de març
11.00 - 11.30
Inauguració. Compromís Progressista per una ocupació de
qualitat i de prosperitat per a tothom
Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans
Joan Rangel, diputat per Barcelona a les Corts Generals i
portaveu socialista a la Comissió de Pressupostos
Alfred Gusenbauer, ex canceller d'Àustria i president del
Programa d'Investigació “Next Left” de la FEPS
11.30 - 13.30

Sessió 1 – Cap a un nou Estat del Benestar
Experts:
Maria Helena Andre, directora de l’Oficina d’Activitats per als
Treballadors (ACTRAV) de l’Oficina Internacional del Treball
Bea Cantillon, professora de Política Social i directora del Centre
Herman Deleeck de Política Social de la Universitat d’Anvers
Peter Talyor-Gooby, professor de Política Social de l’Escola de Política
Social, Sociologia i Investigació Social de la Universitat de Kent

8

Moderadora
Ania Skrzypek, investigadora sènior de la Fundació Europea
d’Estudis Progressistes (FEPS)
13.30 – 15.00

Pausa per dinar

15.00 - 17.00

Sessió 2 – Actualitzant el model social europeu
Experts
Ronny Mazzochi, professor assistent d'Economia a la Universitat
de Trento i membre del Focus Group “Next Left” de la FEPS
Kristian Weise, director del think tank Cevea
Johan Bo Davidsson, investigador postdoctoral al Departament
de Política Social i Intervenció de la Universitat d'Oxford i
membre associat, Nuffield College
Albert Serra, professor associat del Departament de Direcció
General i Estratègia d’Esade, director del Programa (Barcelona)
Executive Master in Public Administration i de l’Institut de
Governança i Direcció pública d’Esade

Moderador
Carles Rivera, economista i professor de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF). Membre del Focus Group “Next Left” de la FEPS

17.00 - 18.00

Cloenda
Miquel Iceta, president de la Fundació Rafael Campalans
Pere Navarro, primer secretari del PSC
Alfred Gusenbauer, ex canceller d'Àustria i president del
Programa d'Investigació “Next Left” de la FEPS

La jornada va ser inaugurada per Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael
Campalans, Joan Rangel, diputat per Barcelona a les Corts Generals i portaveu socialista a la
Comissió de Pressupostos i Alfred Gusenbauer, ex canceller d'Àustria i president del Programa
d'Investigació “Next Left” de la FEPS.

A la cloenda hi van participar Miquel Iceta, president de la Fundació Rafael Campalans, Pere
Navarro, primer secretari del PSC, i Alfred Gusenbauer, ex canceller d'Àustria i president del
Programa d'Investigació “Next Left” de la FEPS.
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Dissabte, 15 de març, es va celebrar una reunió a porta tancada amb els membres del "Next
Left Focus Group" per debatre entorn als diferents papers que cadascun dels membres van
presentar. Carles Rivera, economista i professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i
membre de la comissió executiva de la Fundació Rafael Campalans, va defensar el seu
paper Towards a 'Property-Owning Democracy'

IMATGES DEL SEMINARI “BUILDING WELFARE SOCIETY”
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IMATGES DEL “NEXT LEFT FOCUS GROUP”
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3.1.2. EUROPA SEGLE XXI: I JORNADES PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE L’EUROPEISME

Els dies 21 i 22 de març la Fundació Europea d’Estudis Progressistes (FEPS) i la Fundació Gabriel
Alomar van organitzar a Palma les jornades “Europa segle XXI: I Jornades per a la reconstrucció
de l’europeisme. Representant a la Fundació Rafael Campalans va assistir-hi Albert Aixalà,
membre del Patronat de la Fundació.
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Programa:
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A la primera taula de les jornades, va destacar la intervenció de l'eurodiputat Enrique
Guerrero, que va afirmar que "el que està en joc en aquestes eleccions és si guanya una
coalició entre el Parlament i la Comissió o entre la Comissió i el Parlament".

Sobre la capacitat de construir majories polítiques al nou Parlament, Guerrero va afirmar que
el Partit Popular Europeu tindrà moltes dificultats per sumar una majoria de centre-dreta que
pugui investir Jean Claude Juncker president de la Comissió. Per contra, es va mostrar confiat
que el candidat socialista, Martin Schulz, pugui aconseguir reunir la majoria parlamentària
necessària per ser elegit president de la Comissió.

En aquest sentit, va recordar que no només el president de la Comissió ha de ser votat pel
Parlament, sinó que tots els comissaris han de ser acceptats pel Parlament, de manera que una
majoria d'esquerres al Parlament podria reequilibrar l'actual majoria de dretes a els governs
nacionals representat en el Consell.

A la segona taula de les jornades, es va abordar la definició d'una política econòmica,
monetària i fiscal alternativa a la Unió Europea, amb instruments com el "Fons de redempció
del deute", defensat per l'economista Giovanni Cozzi, com una alternativa viable per evitar
nous rescats sense mutualitzar el deute.
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Complementàriament, l'economista Manuel de la Rocha va defensar la "portabilitat de les
prestacions d'atur, les cotitzacions socials i les pensions" entre els Estats de la Unió per
afavorir una mobilitat laboral que garanteixi els drets socials, econòmics i laborals dels
treballadors europeus. Finalment, es va defensar la política fiscal com a instrument de política
econòmica per afavorir el creixement i l'ocupació, gràcies als "multiplicadors fiscals" criticant
els límits de la política monetària per expandir l'economia.

En la tercera i última taula de debat de les jornades, Ignacio Molina va apuntar a un probable
creixement de la participació en les pròximes eleccions europees, a causa del creixent impacte
de les polítiques europees en els ciutadans-sobretot als països del sud d'Europa- que podria
canalitzar-se en un "vot de sanció" tant a les polítiques europees com als governs nacionals.

En aquesta mateixa línia, Albert Aixalà va defensar que el creixent euroescepticisme dels
ciutadans del sud d'Europa probablement no es traduiria en un augment del suport a forces
populistes i euròfobs d'extrema dreta-com sí que pot ocórrer en molts països del centre i el
nord d'Europea-sinó en un augment de les forces d'esquerra al Parlament Europeu. En aquest
sentit, ha assenyalat que els mitjans de comunicació estan fixant molt en el creixement de
l'extrema dreta articulada al voltant del Front Nacional-que podria passar de 10 diputats a 35 i
obtenir grup parlamentari propi-però paren poca atenció a la candidatura d'Alexis Tsipras , que
podria doblar els resultats del grup de l'Esquerra Unida Europea, fins a superar els 60 diputats i
convertir-se en la tercera força política del Parlament Europeu.

Finalment, Jesús Caldera va defensar que aquest "vot de sanció" a les polítiques d'austeritat al
sud d'Europa hauria de permetre als socialistes europeus construir una majoria d'esquerres al
Parlament Europeu que permeti aplicar una nova política econòmica que fomenti el
creixement i el ocupació.

3.1.3. JORNADA “BUILDING PARTICIPATORY WELFARE SOCIETIES”

L’ 11 d’abril va tenir lloc a Lisboa la jornada "Building participatory welfare societies", dins del
programa "Next Left" de la FEPS. Representant a la Fundació Rafael Campalans, a la jornada va
participar Oriol Bartomeus, membre del Patronat de la Fundació i col·laborador habitual de
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l'entitat, com a professor de Ciència Política, analista polític i electoral. Bartomeus va
intervenir en la taula "The missió in the name of Social Security", amb un paper titulat "Is there
any future for the Welfare State?".
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Posteriorment, la Fundació va recollir en el seu apartat d’articles l’Opinió la intervenció
revisada i en català que va fer Oriol Bartomeus al seminari.
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3.1.4. JORNADA “NEXT LEFT: TURNING POINT OF MAY 2014”

El 4 de juny, convidats per la Fundació Europea d'Estudis Progressistes, la Fundació Rafael
Campalans va estar present a la jornada "Turning point of May 2014", celebrada a Brussel·les.
Oriol Bartomeus, membre del Patronat de la Fundació, va participar en una de les taules del
seminari per avaluar els resultats de les eleccions al Parlament Europeu, celebrades el 25 maig
2014.

Aquest seminari tenia com a objectiu oferir la possibilitat d'intercanviar les primeres reaccions
als resultats, així com compartir impressions des de diferents perspectives nacionals tant dels
enfocaments de les campanyes electorals com dels escenaris de futur que es dibuixen amb els
resultats.
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3.1.5. ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEPS

La Fundació Rafael Campalans participa anualment, des que es va convertir en una fundació
membre de la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), el 2010, en la seva Assemblea
General, que sol celebrar-se al mes de juny a Brussel·les. EL 2014, aquesta assemblea va tenir
lloc el 25 de juny, de 13 a 16 hores, a la seu de la FEPS, a Brussel·les (rue Montoyer 40) i va
servir per informar i posar en comú els objectius i l'estratègia de l'any de les diferents
fundacions progressistes europees, aprovar els comptes i l'informe anual de 2013; informar de
les activitats realitzades aquest any; renovar i aprovar l'executiva de la FEPS i del comitè
Científic, i informar de les seves activitats; aprovar els nous membres. Representant a la
Fundació, van assistir-hi Esther Niubó (directora) i Cristina González (responsable de projectes
i comunicació).

En concret, l'ordre del dia va fixar els següents punts:
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3.1.6. CONFERENCIA “CALL TO EUROPE”
La Fundació Rafael Campalans, representada per la Cristina González, responsable de Projectes
i Comunicació, va participar el 5 de noviembre a Brussel·les a la 4ª edició del Call to Europe,
una conferència anual sobre l’estat de la Unió (UE), organitzada per la Fundació Europea
d’Estudis Progressistes (FEPS).

Aquest any, la conferència es va dedicar a analitzar el paper d'Europa en la política d'asil amb
els països del nord d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, i sota el títol "Building solidarity in asylum
policy" va reunir polítics, experts i membres d'associacions civils de tot Europa. La conferència
va ser inaugurada pel president de la FEPS i ex primer ministre italià, Massimo d'Alema, i va
comptar amb una ponència inaugural de Sergei Stanishev, president del Partit Socialista
Europeu i exprimer ministre búlgar, que va reclamar més coordinació dels mecanismes legals
dels països europeus i una millor implementació de les polítiques que deriven del dret d'asil. La
conferència, conduïda per Ernst Stetter, secretari general de la FEPS es va organitzar al voltant
de 2 sessions:
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- Una primera taula (matí), "Building a common progressive european approach for asylum
seekers", que tenia com a objectiu examinar el marc de la política europea d'asil per presentar
una alternativa comuna i una narrativa progressista creïble i convincent. Com canviar el focus
cap a la conformació de polítiques harmonitzades de migració, asil i refugiats? Com construir
un programa polític a llarg termini? Com connectar millor els marcs de les polítiques europees
amb el dels Estats membres?

- La segona taula (tarda), "EU neighbourhood policies on conflicte and asylum seekers in the
MENA regió", es va centrar en les polítiques concretes de veïnatge amb els països del nord
d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, la cooperació al desenvolupament i el comerç internacional amb
aquests països. Partint d'un enfocament progressista, es van plantejar les maneres d'establir
una xarxa internacional de cooperació, i es va discutir al voltant de com canviar els discursos
estrictament eurocèntics.
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Massimo D'Alema va ser també l'encarregat de tancar la conferència, que va qualificar de
"gran primer pas cap a la convergència de polítiques d'immigració i d'asil consistents en el
marc europeu".
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L'endemà de la conferència, el dijous 6 de novembre, la FEPS va organitzar una reunió amb
totes les fundacions i think tanks membres per dissenyar el programa d'activitats del 2015.
Cristina González, de la Fundació Rafael Campalans, juntament amb representants de la
Fundació Jean Jaurès, la Friedrich Ebert, la Fabian Society, el Policy Network, entre d'altres, va
assistir per explicar les seves prioritats per al proper any.
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3.1.7. SEMINARI “BEYOND AUSTERITY, TOWARDS EMPLOYMENT: PROGRESSIVE ECONOMIC
POLICIES FOR EQUITABLE GROWTH AND JOB CREATION

La Fundació Rafael Campalans, en col·laboració amb la Fundació Europea d'Estudis
Progressistes (FEPS), va organitzar el divendres, 12 de desembre, un seminari a Barcelona per
debatre al voltant del canvi de rols de dones i homes en el mercat laboral europeu, analitzant
en quina mesura les polítiques d'austeritat han tingut efectes de gènere. El seminari tenia
l'objectiu de debatre sobre com crear les condicions necessàries per a un marc on el
creixement equitatiu, la creació de llocs de treball de qualitat, i l'estabilitat macroeconòmica
siguin compatibles.

El seminari, amb el títol en anglès "Beyond austerity, towards employment: Progressive
econòmic policies for equitativa growth and job creation" va ser inaugurat pel president de la
Fundació Rafael Campalans, José Montilla, que va remarcar que "durant aquests anys de crisi,
la pèrdua d'ocupació, tant en qualitat com en quantitat, ha afectat amb més cruesa a les
dones", i va reivindicar la necessitat de" polítiques concretes per recuperar l'ocupació,
sobretot de dones i joves ", els més colpejats per les mesures d'austeritat ". Montilla ha insistit
en la idea que" per sortir de la crisi amb equitat són necessaris canvis de fons tant a Catalunya,
com a Espanya com a Europa", i en aquest sentit va assenyalar la" necessitat d'una
consolidació fiscal a Europa amb perspectiva àmplia".

També va intervenir en la inauguració Zita Gurmai, vicepresidenta de l'FEPS, que va lamentar
que "la crisi ha estat la gran excusa a escala europea per retallar en temes socials", i en aquest
sentit ha destacat que "Espanya ha estat dels països que ha pagat un preu més alt per la crisi i
les mesures d'austeritat". L'exdiputada al Parlament Europeu va sentenciar que "la pobresa
continua tenint cara de dona" i per això "els temes de gènere haurien de ser una qüestió
prioritària de l'agenda política".

Finalment, Eva Granados, secretària general del Grup parlamentari socialista i secretària
d'Ocupació i Polítiques Socials del PSC, ha criticat que "amb l'excusa de la crisi el Govern Català
ha dibuixat un model social molt clar: no hi ha model social". Granados ha remarcat que "les
retallades han feminitzat els estàndards laborals, però en sentit negatiu: baixada de salaris i
pèrdua de drets", i en la mateixa línia ha assegurat que "la crisi ha demostrat que els drets de
les dones i les polítiques de gènere no estaven consolidats. Hi blindatge".
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La directora de la Fundació Rafael Campalans, Esther Niubó, va ser l'encarregada de tancar el
seminari, recollint totes les reflexions que es van fer al llarg del dia. Niubó va destacar algunes
de les propostes que es van fer: més inversió social, pressupostos i plans d'inversió que
contemplin l'impacte de gènere, introduir la perspectiva de gènere i l'impacte social en el
conjunt de polítiques (transversalitat de la qüestió), treballar per revertir el desmantellament
normatiu de drets que crèiem assolits i superats i que han retrocedit per les polítiques
conservadores i neoliberals. Unes propostes, va recordar Niubó, positives no només per a les
dones, sinó per al conjunt de la societat.

FOTOS DEL SEMINARI
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3.2 Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundació Internacional Olof Palme
3.2.1. JORNADES SOBRE EXTERMISME IDEOLÒGIC: “CONVIVÈNCIA I CRISI A LES CIUTATS:
L’EUROPA PRÒXIMA”

El 3 de juliol, la Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Fundació Internacional Olof
Palme, va organitzar un any més el seminari sobre xenofòbia, populisme i extremisme
ideològic, en record dels atemptats d'Utoya (Noruega) de 2011.

La jornada, que enguany ha arribat a la tercera edició, va dur per títol"Convivència i crisi a les
ciutats: l'Europa pròxima", i va comptar amb les intervencions de:

18:30h INAUGURACIÓ

Anna Balletbò, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme
Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans

19h VALORS CONVIVÈNCIA I CRISI A LES CIUTATS: L'EUROPA PRÒXIMA

Norbert Bilbeny, catedràtic d'Ètica de la UB

19:30h TAULA RODONA. CONVIVÈNCIA I CRISI A LES CIUTATS: L'EUROPA PRÒXIMA

Xavier Casals, doctor en Història per la UB. Expert en extremisme ideològic
Ferran Pedret, diputat al Parlament de Catalunya
Carles Viñas, doctor en Història Contemporània per la UB

51

52

53

3.3. Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundación Alternativas i la Fundació
Friedrich Ebert
3.3.1. PRESENTACIÓ A BARCELONA DE L’INFORME SOBRE L’ESTAT DE LA UNIÓ EUROPEA “LA
CIUDADANÍA EUROPEA EN TIEMPO DE CRISIS”

La Fundació Rafael Campalans va organitzar a principis de juny la presentació a Barcelona del
tercer informe sobre l'estat de la Unió Europea, "La ciutadania europea en temps de crisi",
editat per la Fundación Alternatives i la Friedrich Ebert Stiftung.

Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans, va presentar l'acte fent balanç dels
resultats de les eleccions europees celebrades el passat 25 de maig i elogiant l'informe, "molt
útil perquè planteja qüestions de fons que van més enllà del diagnòstic i del moment
electoral".

Pere Portabella, president de la Fundació Alternativas, va lamentar que el "demos cultural no
hagi funcionat com un element per donar sentiment de pertinença a Europa", i ha criticat que
"el 2010 podríem haver evitat una segona recessió, però insistim en l’austeritat". Per a
Portabella, "el ciutadà europeu no ha estat tractat com un ciutadà: ha estat víctima d'una
política de retallades terriblement cruel".
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A continuació, el delegat de la Friedrich-Ebert-Stiftung a Espanya, Michael Ehrke, va resumir
els punts claus de l'informe, centrant-se sobretot en la crisi de la democràcia a Europa i els
seus efectes. Uns efectes que, per a Diego López Garrido, director de l'informe, són molt
perillosos perquè, "com mostren els resultats del passat 25 de maig, guanyen els populismes i
els extremismes, la eurofòbia i l'euroescepticisme, i es dibuixa una tendència de retrocés cap a
l'estat-nació".

Per a López Garrido, "és imprescindible que s'incorpori la dimensió ciutadana al projecte
d'Europa"; i és que, segons ell, "el ciutadà europeu segueix sent encara el gran oblidat de la
construcció europea". Per l'exsecretari d'Estat per a la Unió Europea "hi ha una Europa
monetària i econòmica, una Europa política, però no una Europa social". Ho demostra, va dir,
que "durant la crisi s'han perdut tot un seguit de drets socials importantíssims". Per això, va
concloure, "aquest és un informe centrat en la ciutadania, i no en els poders o les institucions".

3.3.2. 5ª EDICIÓ DEL FÒRUM POLÍTIC PROGRESSITA EUROMEDITERRANI

La Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Fundació Friedrich Ebert, van organitzar el
divendres, 11 de juliol la cinquena edició del Fòrum Euromed.

Com cada any, també el 2014 hem vol destinar principalment els nostres esforços en el marc
del nostre programa de cooperació política al Mediterrani, a organitzar conjuntament amb la
Friedrich Ebert Stiftung un fòrum polític per seguir la nostra tasca de cooperació amb les forces
polítiques de la ribera sud de la Mediterrània, especialment aquesta vegada amb els partits i
entitats progressistes de Tunísia.

En aquesta ocasió, considerem que seria bo poder orientar el debat sobre la consolidació de la
democràcia a Tunísia, arran de l'aprovació el gener d'aquest any de la seva primera Constitució
democràtica i segona després de la seva independència de França el 1956.

Per tant, continuant la tasca iniciada fa diversos anys amb l'organització del fòrum polític
mediterrani a Barcelona, la Fundació Rafael Campalans centrarà tots els seus esforços a
organitzar a finals de juliol, conjuntament amb la Fundació Friedrich Ebert, un seminari sobre
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les transicions democràtiques a la ribera sud de la Mediterrània, titulat "Tunísia: la Constitució
del consens i la governabilitat?".

El seminari està previst per a finals de juny, molt probablement el 27 de juny, i tindrà lloc a la
seu de la Fundació Rafael Campalans (C. Nicaragua 75-77, quarta planta, Barcelona), articulant
al voltant de dues taules.

PROGRAMA:

Ve ÉDITION DU FORUM POLITIQUE PROGRESSISTE EUROMEDITERRANÉEN

LA TUNISIE: LA CONSTITUTION DU CONSENSUS ET DE LA
GOUVERNANCE?
Barcelone, 11 juillet 2014
Siège de la Fundació Rafael Campalans, c/Nicaragua 75-77, Barcelone

9.15 h. Ouverture
 Esther Niubó, directrice de la Fundació Rafael Campalans, Barcelone
 Maria Pallares, coordinatrice de programmes de la Friedrich-Ebert-Stiftung en
Espagne, Madrid

9.45 h. LA CONSTITUTION TUNISIENNE: UN MODÈLE DE CONSENSUS NATIONAL ?
Modérateur: Carlos Carnero, directeur exécutif de la Fundación Alternativas, Madrid
Intervenants:
 Fadhel Moussa, doyen de la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de
Tunis, Université de Carthage et député à l'Assemblée Nationale Constituante pour Al
Massar, Tunis
 Selim Kharrat, ex-directeur exécutif Al Bawsala/Marsad, Tunis
 Ghazi Gherairi, secrétaire général de l’Académie Internationale de Droit
Constitutionnel, Tunis
 Jordi Pedret, responsable Euromed de la Fundació Rafael Campalans, Barcelone
11.00 h. Débat
11.30 h. Pause-Café
11.45 h. LA TUNISIE POST-CONSTITUTION: OBJECTIF ÉLECTIONS
Modérateur: Pol Morillas, responsable des politiques euro-méditerranéennes à l’IEMed,
Barcelone
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Intervenants:
 Larbi Abid, vice-président de l’Assemblée Nationale Constituante et membre du
bureau politique d’Ettakatol, Tunis
 Rafik Halouani, coordinateur général du réseau MOURAKIBOUN pour les élections,
Tunis
 Chawki Gaddes, juriste spécialisé en droit public, en droit des technologies de
l’information et de la communication et en droit électoral, Tunis
13.00 h. Débat
El seminari va permetre avaluar els resultats de la feina de l'Assemblea Nacional Constituent
(ANC) de Tunísia, amb especial atenció a la dotació del marc jurídic i els mecanismes
institucionals i democràtics necessaris per la celebració de les properes eleccions legislatives i
presidencials, previstes per la tardor d'enguany.

Com hem assenyalat, aquesta és ja la cinquena trobada organitzada en el marc del Fòrum
polític progressista Euromediterrani, impulsat per la Fundació Campalans, i té vocació de
continuïtat per tal de debatre amb regularitat sobre el rumb i assoliments de la transició
democràtica a Tunísia, en l'estela de l'anomenada Primavera àrab, l'espurna de la qual es va
iniciar en aquest país.

Tal i com van assenyalar els experts que van participar del seminari - procedents dels àmbits
acadèmic, institucional i polític -, Tunísia s'ha erigit com un exemple paradigmàtic de la
Primavera àrab i dels processos de transició democràtica que aquesta va permetre impulsar.
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En aquest sentit, molts dels oradors van establir un paral·lelisme de l'etapa de transformacions
oberta al país de la riba sud del Mediterrani amb la Transició espanyola. Ara bé, aquesta
particular "transició tunisiana" encara es troba en una fase embrionària i planteja importants
dubtes i riscos.

La feina de l'ANC de Tunísia - elegida el 2011 en les que van ser les primeres eleccions després
de les revoltes - s'emmarca en la llarga tradició constitucionalista del país. De fet, i tal i com
van assenyalar els oradors, "el caràcter d'avantguarda que marca Tunísia no ha de sorprendre,
ja que es tracta del país més progressista de la regió en el terreny institucional".

La Constitució de 2014, però, incorpora un element innovador i essencial: el consens com a eix
vertebrador del procés i del seu resultat. En efecte, el nou text fonamental del país és
producte dels ínputs dels legisladors de l'ANC però també de les contribucions de la societat
civil, coordinades des de fora de l'assemblees.

Pel que fa al procés, organitzacions com Al Bawsala, han fet importants esforços per millorar la
transparència i la informació sobre les deliberacions de l'òrgan constituent, abonant així una
cultura d'estructuració i col·laboració de la societat civil, fins ara pràcticament inexistent al
país.
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En relació al resultat, la voluntat de preservar el diàleg, l'equilibri i el consens i d'incorporar les
aportacions de diferents sectors polítics i socials - també els minoritaris - ha permès establir un
articulat innovador i avançat, sobretot pel que fa al reconeixement de l'Estat civil i dels drets i
llibertats que li són pròpies i al paper de l'Islam, que s'institueix com a religió del país i no de
l'Estat. Aquest últim matís reivindica la religió com a element cultural i identitari de Tunísia
però fa una distinció i separació explícita pel que fa a les autoritats i institucions públiques de
l'Estat.

En un segon temps del seminari, però, els experts van advertir que malgrat aquests passos
substancials per a la consecució d'una transició democràtica reeixida, encara s'observen
febleses i amenaces que poden obstaculitzar o posar en risc el procés. En aquest sentit, van
assenyalar el caràcter provisional - i el discutible criteri - del Tribunal Constitucional i les
deficiències del marc jurídic i institucional que emmarcarà les eleccions previstes a la tardor.

En aquesta línia, els oradors van coincidir en lamentar l'escassa capitalització de l'expertise i les
lliçons de les eleccions a l'Assemblea constitutiva de 2011. Això hauria estat producte de la
progressiva pèrdua d'il·lusió i confiança per part de la societat civil envers els possibles
assoliments de la revolució i de la manca d'una tasca conscient i sistemàtica d'avaluació del
procediment d'elecció de l'ANC i dels passos que es van donar posteriorment.
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Davant d'aquesta constatació, els experts van alertar de la preocupant situació de desencís i
desmobilització - s'espera una participació que no superarà el 20% dels electors registrats - així
com de la persistència d'entrebancs i fallides en les disposicions normatives que regularan els
comicis d'enguany. A tall d'exemple, es va assenyalar els limitats terminis de convocatòria de
les eleccions, la manca transparència i planificació de l'autoritat electoral competent - la ISIE
(Instance Supérieure Indépendante pour les Élections) -, l'escassa actualització i fiabilitat de les
dades del cens o la inexistència de mecanismes per garantir la igualtat de gènere. En aquest
sentit, es van desatendre la majoria de recomanacions que va fer la societat civil des que es
conclogueren les tasques d'elaboració de la constitució.

Tanmateix, i malgrat aquest to negatiu i d'alerta que va marcar les notes finals dels experts
convidats, es va fer una crida a reforçar el suport extern que brinden les fundacions i
organitzacions internacionals, en particular la Unió Europea. En aquest sentit, es va fer especial
esment als mecanismes d'acompanyament i assistència institucional així com al recolzament
logístic de les organitzacions de la societat civil per fer prosperar les seves reivindicacions i
recomanacions. Perquè - tal i com es va reiterar durant la trobada - "la constitució - per si sola no pot consolidar la Primavera: és només un text que els ciutadans han d'aprehendre i fer seu
perquè penetri en les consciencies i transformi comportaments".

3.4. Activitats en el marc de col·laboració amb el Policy Network
3.4.1. PROGRESSIVE GOVERNANCE CONFERENCE
Els dies 24 i 25 d'abril, va tenir lloc a Amsterdam la conferència "Progressive Governance"
organtizada pels think tanks Policy Network, el Center for American Progress i la fundació del
partit laborista holandès Wiardi Beckman. La trobada - que va comptar amb un intens
programa de dos dies i amb la participació de destacats experts europeus i nord-americans - va
servir per reflexionar sobre algunes de les idees que podrien nodrir el discurs progressista
durant la pròxima dècada. Carles Rivera, economista, membre de la Comissió Executiva de la
Fundació Rafael Campalans, va participar en aquesta trobada.
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La conferència es va centrar en 5 àrees de reflexió: 1) sectors emergents i creació de riquesa;
2) ocupació i competències; 3) l'estat de benestar i les polítiques socials; 4) la millora de la
democràcia; i 5) el futur de la Unió Europea.
La presència d'una mirada nord-americana a les reflexions clàssiques de la socialdemocràcia
europea va afegir un punt d'interès en el contingut dels debats, tant des del punt de vista dels
diagnòstics com - o sobretot - en el vessant de les propostes. La lluita contra les desigualtats en
totes les seves dimensions segueix sent el comú denominador de l'esquerra a banda i banda
de l'Atlàntic però el que està en joc en aquests moments és el potencial de la narrativa per al
combat polític a partir de la concreció en idees força derivades de l'anàlisi i les receptes en el
terreny de les polítiques i de les reformes institucionals.

Si en el terreny de l'anàlisi va tenir el protagonisme esperat les aportacions d'inspiració
pikettiana, en el terreny de les polítiques predominar els debats que assumeixen la incapacitat
de les clàssiques estratègies redistributives i que aposten per un major protagonisme de les
transformacions basades en la "pre distribució "dels recursos i els actius. Així, les estratègies
pre-distributives busquen afectar la distribució dels actius fins i tot abans que les clàssiques
polítiques fiscals i de transferències de rendes actuïn. Aquestes estratègies "pre" definirien una
ambiciosa agenda reformista en camps on la socialdemocràcia ha estat - fins ara - molt
cautelosa, com podria ser, per exemple, l'establiment de límits en les diferències retributives
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de les empreses, o l'aprofundiment dels mecanismes de presa de decisions per part dels
treballadors a les empreses.
Finalment, la conferència va servir també per presentar el document "Making Progressive
Policy Work", en què més de 40 experts aporten la seva visió sobre com abordar els principals
reptes polítics i econòmics del nostre temps, des d'una perspectiva progressista. És obligat
destacar i recomanar les pàgines introductòries d'aquesta publicació, que sota el títol "Com la
socialdemocràcia pot triomfar en la societat del 5-75-20" sintetitzen les principals línies de
reflexió presents a la conferència d'Amsterdam.
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4. ESPAIS DE DEBAT
4.1. Presentació del document “Por una reforma federal del Estado autonómico”

La Fundació Rafael Campalans va organitzar el 5 de juny la presentació del document "Per una
reforma federal de l'Estat autonòmic ', editat per la Fundació Alfonso Perales, i que recull la
proposta d'un grup de reflexió creat pel PSOE d'Andalusia per a l'establiment de un model
federal per a Espanya.

L'acte, introduït per Miquel Iceta, president de la Fundació Rafael Campalans, va comptar amb
una breu intervenció d'Amparo Rubiales, vicepresidenta executiva de la Fundació Alfonso
Perales, ha subratllat que "l'Estat actual és gairebé federal; ens falta superar aquest 'quasi' ".

El primer a intervenir va ser Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la
Universitat de Sevilla i un dels responsables del document, que va alertar de la "necessitat
d'abordar el tema territorial urgentment" perquè, ha insistit, "ara mateix la Constitució
espanyola està en una situació d'emergència: tenim les normes, però ens hem quedat sense el
pacte polític necessari". Per a Pérez Royo, "els errors multiorgànics del dia a dia (començant
per la Sentència del Tribunal Constitucional de 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya)
evidencien aquesta situació d'emergència".
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El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Granada i també responsable del
document, Gregorio Cámara, va desgranar els apartats del document, que "no fan més que
posar de manifest que la millor manera d'acabar el que va començar el 1978 és l'Estat federal ,
desembocadura natural de l'Estat autonòmic ". Segons Cambra, "s'ha produït un gran desgast
del model autonòmic, una fatiga creixent i, en conseqüència, una pèrdua de legitimitat de la
qual la Constitució no s'ha preocupat".

Els principals punts del document, explicats breument per Cambra són: anàlisi de la trajectòria
que ha seguit l'Estat de les autonomies; reivindicació del Senat com a veritable cambra de
representació territorial; la necessària federalització del poder judicial; determinació de les
unitats territorials federades, distribució de competències entre federació i unitats federades i,
sobretot, defensa del reconeixement de les singularitats; disseny de les relacions
intergovernamentals; i els elements fonamentals del sistema de finançament federal plantejat.

Meritxell Batet, diputada del PSC al Congrés i Joaquín Tornos, catedràtic de Dret Administratiu
de la Universitat de Barcelona (autors ambdós del document de la Fundació Rafael Campalans
"Per una reforma constitucional federal"), van elogiar enèrgicament el text. Batet, d'una
banda, va apuntar que "Espanya s'enfronta actualment a quatre grans reptes (estructural,
conjuntural, intel·lectual i polític) als quals el document intenta donar respostes: esforç
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substancial per aportar un projecte estratègic d'Estat; intent de superar les pulsions ja
existents que la crisi econòmica dels últims anys no ha fet més que accentuar; aportació de
reflexions i solucions als dèficits de l'Estat de les Autonomies i disseny d'una solució federal, i
recerca de solucions polítiques viables, seguint el principi de realitat, en un moment què
l'acord i el consens es converteixen vitals.

Joaquín Tornos, per la seva banda, va insistir que "el document és una proposta excel·lent de
model d'Estat federal", on "es reivindica la pluralitat nacional d'Espanya, una "Nació de
nacions", malla sobre la qual s'ha de redissenyar l'entramat institucional". Un concepte, el de
"Nació de nacions", d'Anselmo Carretero, va recordar Tornos, i que "el document andalús
recupera com a distintiu de la riquesa cultural i democràtica d'un Estat amb identitats
superposades, però no enfrontades".
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4.2. Seminari “L’experiència de les primàries obertes de Barcelona”

Les primàries obertes del PSC de Barcelona, celebrades el 29 de març i 5 d'abril de 2014, van
ser una aposta per obrir el partit i per aprofundir en noves formes de participació. Sens dubte,
un procés que implicava transitar cap a nous escenaris i reptes.

Una vegada finalitzat el procés, des de la Fundació Rafael Campalans vam considerar
interessant avaluar-ne els resultats, i per això vam organitzar el seminari "L'experiència de les
primàries obertes de Barcelona", el divendres, 27 de juny, a partir de les 16.30 h, a la seu del
PSC (Nicaragua, 75, de Barcelona).

El seminari es va desenvolupar amb el següent programa:

Seminari. L’experiència de les primàries obertes de Barcelona

16:30h. Benvinguda a càrrec d’Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans

16:40h. Taula 1. Els reptes de dur a terme unes primàries obertes
Intervenen: Joan Botella, Ernesto Pascual, Lourdes Muñoz, Josep Maria Carbonell
Modera: Toni Aira
Continguts:
- Decisions sobre el calendari
- Principals dilemes en l'elaboració del reglament (quantitat d'avals externs, límit de despesa
per candidatura, límit de despesa del procés, transparència, pagament 1€ per votar, paper dels
mitjans i publicitat)
- El reptes de l’execució (efectes mobilització del vot a les primàries, els avals, la proclamació
de candidatures, la gestió dels debats)
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17.20h. Taula 2. Els reptes per a les candidatures
Intervenen: representants de cadascuna de les 5 candidatures de les primàries PSC Barcelona
Modera: Gabriel Colomé
Continguts:
- Recaptació de fons, fidelització d'avals, com comunicar amb pocs recursos, com segmentar,
campanya electoral o focalitzada, paper d'Internet a les primàries

18h. Taula 3. La comunicació de les primàries
Intervenen: Aintzane Conesa, Alejandro López, Carlos Guardián
Modera: Mònica Peinado
Continguts:
- Un pla de comunicació general o per als nostres? Comunicar amb pocs recursos.

La

campanya de comunicació de les primàries ("El canvi Comença AMB el teu vot", vídeos,
Crowdfunding, etcètera)
- El seguiment dels mitjans de comunicació

18.40h. Taula 4. Anàlisi quantitativa de la participació
Intervenen: Oriol Bartomeus, Joan Rodríguez Teruel
Modera: Núria Garcia
- Anàlisi de participació
- Anàlisi de participació de persones afiliades
- Percepcions de les persones participants

19h. Debat conjunt de totes les taules (fila zero i assistents)

19:30. Conclusions, a càrrec de Lourdes Muñoz
Cloenda, a càrrec de Jaume Collboni
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5. EDICIÓ, PUBLICACIÓ I PRESENTACIÓ DE LLIBRES
5.1. Informe social 2013. “Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya”
En plena crisi econòmica i financera, la més virulenta de les darreres dècades, la Fundació
Rafael Campalans ha volgut convocar una sèrie de professionals i experts de diferents àmbits
socials i econòmics per elaborar un exhaustiu informe sobre les desigualtats socials a
Catalunya, i fer-ne una valoració analítica, però també propositiva.

Document de treball de la Fundació Rafael Campalans i l'Àrea de Cohesió Social del PSC,

Informe social 2013. Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya ofereix, doncs, una detallada
diagnosi de l'actual situació d'augment de les desigualtats a casa nostra, tot aportant solucions
i reivindicant un Estat del Benestar renovat, que torni a ser l'instrument més potent per a la
garantia de drets de ciutadania i per a la promoció de la igualtat d'oportunitats.
Capítols:
Presentació (Esther Niubó)
Introducció històrica (Josep Farrés)
La desigualtat, un factor d’estudi (Fundació Rafael
Campalans)
Desigualtats en el mercat de treball (Elena Alarcón,
Cesc Castellana y Josep Maria Rañé)
Pobresa i desigualtats socials a la Catalunya del segle
XXI (Sònia Guerra)
Desigualtats en salut (Enric Fernández Velilla)
Desigualtats en educació (Eloi Cortés)
Desigualtats en pensions (Eva Pino)
Desigualtats en la protecció social (Josep Farrés, Javier López i Lluïsa Moret)
Desigualtats en habitatge (Pilar Castella)
Desigualtats i la visió de gènere (Sònia Guerra)
Joves i desigualtats (Eloi Cortés)
Epíleg. Las desigualtats, un problema polític més enllà de les dades (Javi López)
Notes finals (Eva Granados)
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ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’INFORME
La Fundació Rafael Campalans i l'Àrea de Cohesió Social del PSC han editat el 2014 l'Informe
social 2013. Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya, una publicació que ofereix un detallat
diagnòstic de l'actual augment de les desigualtats al nostre país, aportant solucions i
reivindicant un Estat del Benestar renovat, que torni a ser l'instrument més potent per a la
garantia de drets de ciutadania i per a la promoció de la igualtat d'oportunitats.

Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans, va introduir l'acte de presentació del
llibre, agraint el treball de tots els autors i els col · laboradors que han participat en el procés
d'edició. Per a Niubó, "com progressistes, homes i dones que creiem en un bon model de
benestar, considerem que la millor garantia de cohesió i de progrés de les societats
avançades". "Amb aquest informe -va continuar Niubó- hem volgut, amb tota modèstia,
contribuir al debat sobre com fer possible recuperar i enfortir aquest model de benestar de
qualitat a Catalunya".
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A continuació va prendre la paraula la periodista d'El País, Milagros Pérez Oliva, moderadora
de la taula, que va recordar que "les desigualtats ja creixien abans de la crisi, aquesta no ha fet
més que agreujar-les", i va elogiar l'informe, destacant que "aporta dades que contradiuen el
discurs que fa la dreta de la inevitabilitat de reforma de l'Estat del Benestar".

Emili Ferrer, d'Economistes davant la crisi, va evidenciar que "les polítiques d'austeritat que
s'estan duent a terme tenen efectes socials negatius". Per a Ferrer, "s'està tergiversant el
sentit de les paraules: austeritat no és desregular, ni és dèficit zero. Austeritat és l'ús eficient
de tots els recursos". Ferrer centar la seva intervenció a desgranar les últimes dades
publicades de l'Enquesta de Població Activa, amb dades com que "a Catalunya l'atur ha creix a
un ritme superior que a la resta de l'Espanya".

Per la seva banda, Pau Marí-Klose, doctor en Sociologia, va alertar que “la desigualtat ha
crescut, molt, i a ritmes molt ràpids”. De fet, va alertar que “durant els anys de governs
Thatcher, les desigualtats creixien en els termes que ho fan ara a Espanya. Mari-Klose
coincideix amb la tesi del llibre que defensa que “les desigualtats tenen conseqüències socials,
polítiques i econòmiques evidents”. Políticament, per exemple, “és evident que qui té les
necessitats vitals cobertes, participa més en política, circumstància que fa baixar el support als
partits d’esquerra".
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Pau Marí Klose va posar l’èmfasi en la "necessitat de reforma de l'Estat del Benestar", però
"per fer-lo més eficient i redistributiu" perquè, va sentenciar, "la despesa social ben feta és
una inversió econòmica clarament rendible".

La diputada al Parlament de Catalunya i secretària de l'àrea de Cohesió Social del PSC, Eva
Granados, va tancar l'acte recordant que "l'augment actual de les desigualtats evidència que
l'ascensor social està espatllat", i va destacar la necessitat que "les reformes l'Estat del
Benestar es facin a través del diàleg constant amb el les entitats socials i sindicals".
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Donada la importància de l’informe, es van organitzar més presentacions al territori:

o

21 de març: presentació a Igualada

o

2 de juny: presentació a Santa Perpètua de la Mogoda
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5.2. Informe social 2014
Davant de la bona acollida de l'Informe social
2013. Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya, i
donat l'augment imparable de les desigualtats a
casa nostra, la Fundació Rafael Campalans ha
volgut

donar

continuïtat

al

projecte,

tot

convocant nous professionals de diferents àmbits
per elaborar una diagnosi de l'exclusió social en
les seves diverses dimensions i per aproximar al
lector a les diferents formes de vulnerabilitat
social a què qualsevol individu està exposat.

Sota la direcció de l'Eva Granados, i coordinat
per Sílvia Dotras, Cristina González i Raúl
Izquierdo, Informe social 2014. Desigualtats i
exclusió social a Catalunya ofereix, doncs, una visió integral de l'exclusió, un fenomen complex,
difícil d'acotar, i que es manifesta en diversos àmbits de la vida de les persones, tot intentant
contribuir al debat sobre com fer possible la recuperació i l'enfortiment d'un model de
benestar de qualitat a Catalunya i reivindicant la justícia social i la igualtat d'oportunitats com a
millors eines per aconseguir-ho.
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L’índex de la publicació és el següent:

PRESENTACIÓ

Esther Niubó

CAPÍTOL INTRODUCTORI. MARC CONCEPTUAL

Raül Izquierdo i Sílvia Dotras

MERCAT DE TREBALL
-

Els treballadors pobres. El precariat

Raquel Gil

-

Desigualtats de gènere en el mercat de treball

Sara Berbel

POBRESA
-

Pobresa infantil

Felipe Campos

-

Pobresa energètica

Jordi Giró

POLÍTQUES DE FAMÍLIA
-

Conciliació de la vida personal, laboral i familiar

Maria Mas

PENSIONS DE JUBILACIÓ
-

El finançament del sistema de pensions

Bernardo Fernández

EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA
-

Absentisme i abandonament escolar (famílies amb fills menors a càrrec, població
immigrada)

Dolors Rius

EDUCACIÓ SUPERIOR
-

Efecte de l’increment de les taxes universitàries
en la igualtat d’accés (joves)

-

Joao França

Precarietat de professorat i personal
investigador (joves)

Jordi Mir

SALUT
-

Increment llistes d’espera, estat urgències

-

hospitalàries,...

Josep M. Sabaté

HABITATGE
-

Execucions hipotecàries amb pèrdua de l’habitatge

Pau Pérez

MEDI AMBIENT I ESPAI PÚBLIC
-

Entorn, espai públic i desigualtats

Jordi Terrades

JUSTÍCIA
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-

Igualtat d’accés a la Justícia

CONCLUSIONS

Àlex Solà
Eva Granados

El llibre es va presentar el 26 de gener de 2015 al Pati Manning.

5.3. Presentació del llibre “La nueva diplomacia económica española”, de Pedro Sánchez
La Fundació Rafael Campalans va organitzar, el 28 de febrer, la presentació a Barcelona del
llibre “La nueva diplomacia económica española”, de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, actual
secretari general del PSOE.
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Presentat per Raúl Blanco, professor d'Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona, que va
assenyalar que el llibre il·lustra com la internacionalització comercial ha influït en l'acció
exterior dels governs, l'acte va comptar amb una primera intervenció de Pedro Sánchez.
L'autor del llibre va defensar l'activisme municipal i autonòmic en l'àmbit econòmic
internacional, recordant que "ja no hi ha separació entre la política domèstica i la
internacional: ara parlem de política interdomèstica". Sánchez va afegir que "cada vegada són
més les entitats subestatals que van als mercats globals a la recerca d'inversió, finançament i
possibilitats d'exportació".

El llavors diputat socialista va reivindicar la necessitat de "lligar la democràcia econòmica en
polítiques de creixement econòmic". Així, "per poder créixer fora ha de ser coherent dins"; i és
que, va recordar "créixer fora implica poder crear llocs de treball dins". D'altra banda, Sánchez
va defensar el funcionament federal com la millor manera "per involucrar les comunitats i els
municipis en l'acció exterior dels Estats". Així, va concloure "la 'marca Espanya' té sentit només
si es fa des de la base, des dels territoris, des de la diversitat cultural de l'Estat".
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L'últim a intervenir va ser Carlos Ruiz, alcalde de Viladecans, que va explicar l'exitosa
experiència de Viladecans en l'àmbit de la diplomàcia econòmica espanyola, recordant que "la
millor política industrial que pot tenir un país és la inversió en educació i ciència".
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5.4. Presentació de “La economía socialdemócrata. Crisis y globalización”, de Francisco
Blanco
La Fundació Rafael Campalans va organitzar el 6 de maig la presentación a Barcelona del llibre
La economía socialdemócrata. Crisis y globalización, de Francisco Blanco, professor d’Hisenda
Pública de la Universidad de Oviedo i regidor del PSOE a Gijón.

L'acte, presentat pel president de la Fundació, Miquel Iceta, va comptar amb una intervenció
inicial de Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que va destacar que "la principal virtut del llibre és que enumera tots els arguments possibles
per conduir fins on l'autor ens vol portar, que és la idea que no hi ha contradicció entre la
generació de riquesa i l'augment de les desigualtats "; a la idea, en definitiva, que "la
socialdemocràcia és una bona opció des de l'òptica econòmica".

Subirats va fer un recorregut per les principals aportacions del llibre, totes pivotant entorn
qüestions com "l'enorme desequilibri que existeix entre el mercat global i l'estat-nació local", i,
sobretot, "com repensar la socialdemocràcia, una recepta que va funcionar durant el segle XX
(sobretot de 1945 fins a 1975), però que encara pot tenir vigència en un escenari, l'actual,
completament diferent".
Francisco Blanco, per la seva banda, va insistir en la idea que "el model socialdemòcrata és
preferible al neoliberal tant des del punt de vista de l'eficàcia com des del de l'equitat, i no cal
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apel · lar a raons ètiques de justícia social per justificar l'existència i la intervenció de l'Estat
com a agent econòmic ". "Si el model és tan bo, per què no s'aplica?", Es preguntava Blanc. La
resposta, segons ell, és que "l'Estat està perfeccionant poder per aplicar un programa
socialdemòcrata, no només per la seva pertinença a la Unió Europea, sinó també (i sobretot)
per la globalització, gran aliada del capitalisme que ha fet canviar els equilibris de poder i que
ha rebaixat tot el treball que l'Estat havia construït".

El futur de la socialdemocràcia passa, segons el professor d'Hisenda Pública, per "definir un
programa realista i coherent ideològicament", que sigui "capaç de qüestionar el paradigma
actual, plantejant la necessitat d'establir unes regles de joc".
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5.5. Presentació del llibre “Ser hoy de izquierdas”, de Juan Moscoso del Prado
La Fundació Rafael Campalans va organitzar la
presentació a Barcelona del llibre Ser hoy de izquierdas,
de Juan Moscoso del Prado, diputat del PSOE al Congrés.
L'acte de presentació, que es va fer el dijous, 6 de
novembre a la Llibreria Alibri, va comptar amb una
intervenció inicial de Meritxell Batet, diputada del PSC al
Congrés, que va elogiar el llibre per la seva "recorregut
polièdric, ric en les aportacions". Batet ha constatat que
"la ciutadania té una percepció clara d'injustícia i
d'augment de les desigualtats, una percepció arrelada
d'impunitat" i, "conscient del domini dels interessos
financers i econòmics per davant dels polítics, reclama
protecció, seguretat i certeses, però també un
empoderament real". Per a la diputada, cal "un nou contracte social amb la ciutadania", que
passa per redefinir les prioritats en els eixos econòmic, polític i social".
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Enric Juliana, periodista, director adjunt de La Vanguardia, va assegurar que "estem a les
portes d'un conflicte generacional", en què "S'estan plantant unes Llavors de pensament que
tindràn Conseqüències en el futur". Per Juliana, "estem Davant d'una gran eclosió d'idees, que
està evidenciant 1 cambio de escala i d'Eixos de Gravetat del món" i on "és passarà una cadena
de Tensions Molt fort". El director adjunt de La Vanguardia va alertar que "cada vegada és fa
més difícil plantejar un programa polític omnicomprensiu, perque la Realitat està cada vegada
més fragmentada".

En aquesta mateixa línia, l'autor del llibre, Juan Moscoso, va avisar que "anem cap a un futur
cada vegada més plural i divers", en què "és fa més necessària que mai 1 Transformació creïble
i real dels Partits" perque, va insisitir, "cal ser capaços d'articular un Altre Tipus de Majories
polítiques"

Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans, va animar al públic Assistent a llegir
el llibre, del qual ha destacat l'últim Capítol "un cant a l'optimisme, que s'allunya del
conformisme, i que dóna els claus per no Caure en errors o inèrcies passades". Moscoso, de
FET, Recorda que "el somni del progrés Pertany a l'esquerra i, sense AQUEST progrés,
l'esquerra està perduda".
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6. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
6.1 PÀGINA WEB
La pàgina web de la Fundación, www.fcampalans.cat segueix sent una eina indispensable per a
la difusió de les publicacions que editem i les activitats que organitzem. És, sens dubte, la
principal porta d’entrada a la Fundació, tot i que Facebook i Twitter també s’han convertit en
elements clau per atraure nous visitants.

Durant aquest any 2014, l’objectiu ha continuat sent aconseguir la máxima difusió de les
activitats organitzades per la Fundació i els articles que editem de molt diversos temes.
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BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DE LA FUNDACIÓ
Com venim fent des de la seva posada en marxa, cada setmana/2 setmanes (depenent del
volum de novetats de què disposem) s’envia el butlletí de la Fundació, que informa de les
novetats de la Fundació, tant a nivell d’activitats com de publicacions, però també destaca
notícies que fan referencia a temes externs que poden interessar els nostres lectors.
Cada setmana (o cada dues) s’envia, doncs un butlletí electrònics amb:
- Una notícia destacada + 2 o 3 notícies més
- Articles recomanats (propis o externs)
- Agenda
- Efeméride: cada setmana destaquem un fet històric, a poder ser relacionat amb el socialismo
- Publicacions destacades, editades per la Fundació
A banda d’aquest butlletí general, la web també disposa d’un butlletí convocatòria, per
informar de manera més específica d’una activitat pòpia i, és clar, convocar a la gent.

Durant el 2014 hem enviat un total de 20 butlletins generals i 18 butlletins convocatòria, que
reben actualment 2.064 persones.
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ESTADÍSTIQUES WWW.FCAMPALANS.CAT
Evolució de visites a la nostra página web des de 01/01/2014 a 31/12/2014

TOTAL ANY ANTERIOR
Del 01/01/2013 al 31/12/2013
16.538 visites (10.095 visitants únics)
43.916 pàgines vistes

Durant els primers 9 mesos de 2014, s’han reduït les visites respecte de 2013 (totals i de
visitants únics). A dia 31 de desembre de 2014 les xifres eren:
15.412 visites
7.767 visitants únics
38.216 pàgines vistes

En aquest 2014, el dia amb més entrades a la pàgina web és el divendres, 7 de febrer, amb 286
visites, l’endemà de l’acte de presentació de l’Informe social 2013, en què es va fer tuit i
facebook linkant a la notícia penjada a la web, amb un resum de les intervencions de la
presentació, i l’accés al llibre en dormat pdf.
D’aquestes 286 visites del 7 de febrer:
... 112 van accedir a través de Twitter
... 88 van accedir directament al web
... 62 van accedir a través de Facebook
... 24 van accedir a través de Google

Dies amb més visites:
Divendres, 7 de febrer: 286 visites (dia després presentació Informe Social)
Dilluns, 10 de febrer: 191 visites (enviament butlletí amb notícia Informe social)
Dilluns, 27 de gener: 125 visites (enviament butlletí amb notícia convocatòria Informe social)
Dimarts, 23 de setembre: 119 visites (enviament butlletí amb notícia referèndum Escòcia)
Dimarts, 17 de juny: 117 visites (enviament butlletí amb notícia seminari primàries
BCN)
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Del total de visites que ha tingut la nostra pàgina web (15.412):

... El 42,8% de les visites han arribat per referència a través de facebook, twitter,
socialistes.cat, scoop.it, diari de Miquel Iceta,...

... El 29,6% de les visites han accedit a través de cerca a buscadors, amb els termes “fundació
rafael campalans”, “fundació campalans”, “fundacio campalans”,...

... El 27,6% del trànsit ha estat directe a la pàgina web, el 60,67% visitants únics.

Pàgines generals més visitades:
-

Home: 7.124

-

Publicacions: 1.214059

-

Qui som: 982

-

Cercador: 860

-

Activitats: 842

-

Arxiu: 709

Notícies més visitades:
-

Notícia presentació a Barcelona de l’Informe Social 2013: 489

-

Notícia referèndum escocès: 251

-

Notícia seminari primàries BCN: 246

-

Notícia seminari “Next Left.Building Welfare society”: 212
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6.2. XARXES SOCIALS

Sens dubte, Facebook i Twitter s’han convertit en instruments de comunicació indispensables.
El perfil de la Fundació Rafael Camapalans a totes dues xarxes està sent seguit cada cop més, i
s’ha convertit en un mitjà de difusió i participació veritablement últil. Intentem no només
difondre la tasca desenvolupada des de la Fundació, sinío també enriquir el treball de la
Fundació amb comentaris i aportacions dels internautes.

El 2014 hem seguit treballant per fer que la Fundació i la seva tasca siguin conegudes arreu,
arribant al màxim de gent possible, i fent arribar els nostres continguts a aquells que hi
estiguin interessats.

Facebook
A dia d’avui, amb 3.046 amics, la Fundació continua sent el think tank català vinculat a
un partit polític amb més seguidors. Seguirem la nostra feina per continuar creixent, però
sobretot per comunicar més i millor el que fem.

Evolució amics a facebook
2008 => 307 amics
2009 => 747 amics
2010 => 1.370 amics
2011 => 1.984 amics
2012 => 2.820 amics
2013 => 2.942 amics
2014 => 3.046 amics

Fundació Rafael Campalans: 3.046
Fundació CatDem: 2.286
Fundació Nous Horitzons: 1.827
Fundació Josep Irla: 401

Twitter

A dia 31 d’octubre de 2014, el perfil de twitter de @FCampalans compta amb:

-

1.791 seguidors

-

807 a qui seguim

-

1.824 tweets (mínim 1 tweet/dia)

Tot i que encara som molt lluny, per exemple,
dels 3.771 seguidors de CatDem, ja ens hem
col·locat en tercera posició en el rànquing de
fundacions de partits polítics catalans (tot i
entrar més tard a twitter i ser últims una bona
temporada), a “poca” distància de la Fundació
Josep Irla.
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Rànquing fundacions:
Fundació CatDem: 3.771 seguidors / Seguint a 2.344/ Tweets: 9.178
Fundació Josep Irla: 2.3.10 seguidors / Seguint a 846 / Tweets: 2.045
Fundació Rafael Campalans: 1.791 seguidors / Seguint a 807 /Tweets: 1.824
Fundació Nous Horitzons: 880 seguidors / Seguint a 463 / Tweets: 469
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