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1. PATRONAT I 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). Els membres del nostre patronat 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 les decisions preses 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 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 profesional de treball molt reduït que dissenya,
gestiona, coordina i organitza els diferents projectes i, en concret, els d’enguany. 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, Esther Niubó és la directora de la Fundació, responsable del seu
gerència i de la direcció dels projectes que es desenvolupen

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 en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra
(UPF).

Responsable de la comunicació i les publicacions de l'entitat, és des de gener de 2013 també
coordinadora de projectes de la Fundació i n’organitza els seus 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, amb la Fundació Internacional Olof Palme
i amb la Fundació Alternativas.

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 acostar els 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 s'ha proposat organitzar aquest any 2015 dos
seminaris, per continuar amb la tasca que venim fent des de 2010, quan passem a ser fundació
membre.

Aquest any 2015, la FEPS ha tingut 3 grans àrees de treball, que s'emmarquen dins d'un gran
lema "Working together for a Social Europe" (treballar junts per una Europa social), i dins
d'aquest gran paraigües, considerem interessant treballar en les següents qüestions:
-

Primer semestre: Democratic malaise. Dins la línia de treball "Democratic
empowerment" (Empoderament democràtic), la Fundació Rafael Campalans considera
interessant l'estudi de l'auge dels populismes a Europa des d'una perspectiva
multidisciplinar, així com l'anàlisi del paper de la socialdemocràcia per fer front a
aquests moviments.

-

Segon semestre: L'economia social al segle XXI. L'economia social representa en
aquests moments un 10% de tota l'economia a Europa, està creixent, i està
demostrant que pot resistir millor la crisi que l'economia mercantil tradicional.

3.1.1. SEMINARI “THE ROLE OF SOCIAL DEMOCRACY IN THE ERA OF DEMOCRATIC
MALAISE”

La Fundació Rafael Campalans, en col·laboració amb la Fundació Europea d'Estudis
Progressistes (FEPS), va organitzar, el 16 d'abril, un seminari per debatre al voltant del paper
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de la

socialdemocràcia europea davant l'auge de nous populismes i de noves veus de

l'esquerra a Europa.

El seminari, amb el títol en anglès "The role of social democracy in the era of democràtic
malaise" (El paper del socialisme en l'era del malestar democràtic) va ser inaugurat per la
directora de la Fundació, Esther Niubó, pel secretari general de la FEPS, Ernst Stetter, i pel
diputat socialista al Parlament Europeu, Javi López.

El programa del seminari va comptar amb ponents de l'àmbit acadèmic, polític i social de tot
Europa, també de casa nostra, i s'articularà al voltant de dues taules:

- Com que la socialdemocràcia fa front als nous partits populistes: els casos de França i Itàlia
- Noves veus de l'esquerra a Europa: els casos de Grècia i Espanya

José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans, va intervenir en la cloenda del
seminari.

Programa del seminari (en anglès):

The role of social democracy in the era of democratic malaise
Seminar
th
Barcelona 16 April 2015
PROGRAMME
th

Thursday 16 April
Location:

Headquarters of the Rafael Campalans Foundation (Nicaragua, 75,
Barcelona)

16.00 – 16.30

Opening
Esther Niubó, Director of Rafael Campalans Foundation (FRC)
Ernst Stetter, Secretary General of the Foundation for European Progressive
Studies (FEPS)
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Javi López, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in
the European Parliament
16:30 – 17:15

Session 1 – How social democracy is dealing with new populist parties: the
cases of France and Italy
Xavier Casals, PhD in Contemporary History, author of several books on the
evolution of the extreme right
Nicola Genga, - Post-doctoral fellow in Political Science at the University of
Rome "La Sapienza” and researcher with the Centro per la Riforma dello Stato
Eric Mass, political representative of the French PS in Barcelona

Chair: Meritxell Batet, member of Spanish Parliament
17:15 – 18:15

Debate

18.15 – 18.30

Coffee break

18:30 – 19:15

Session 2 – New voices of the left in Europe: the cases of Greece and Spain
Oriol Bartomeus, professor in Political Sciences at the Autonomous University
of Barcelona
Sofia Vasilopoulou - Lecturer in the Department of Politics at the University of
York.
Carlos Carnero, Managing director of Fundación Alternativas

Chair: Dídac Gutiérrez Peris, researcher, in charge of European projects at
Institut Viavoice, Paris

19:15 – 20:00

Debate

20:00 – 20:20

Closing
José Montilla, President Rafael Campalans Foundation
Ernst Stetter, Secretary General Foundation for European Progressive Studies
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IMATGES DEL SEMINARI
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3.1.2. 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 2015, aquesta assemblea va celebrar-se el dimarts, 23 de juny, de 15h a 17h 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 2014; 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.

Enguany van assistir-hi, en representació de la nostra Fundació, la directora, Esther Niubó, i un
dels vocals de la nostra Comissió Executiva, Francesc Trillas.
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3.1.3. JORNADES “PROGRESSIVE POLITICS IN FRAGMENTED TIMES” A OXFORD

El Policy Network i la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), juntament amb
el Renner Institut, van organitzar els dies 6 i 7 de juliol una trobada a la Universitat d'Oxford a
l'escalf de les darrers eleccions britàniques per analitzar la situació dels partits socialistes i
socialdemòcrates arreu d'Europa. Oriol Bartomeus, membre del nostre patronat i responsable
de l'Observatori electoral, va participar-hi en representació de la Fundació.

Durant les jornades es va insistir en la transformació de les societats europees, que obliga els
partits socialistes a repensar tant les seves propostes com els seus "encoratges" tradicionals.
Totes les aportacions van fer èmfasi en un fet visible a totes les societats europees: la classe
treballadora ja no és com tradicionalment era i, per tant, no és possible mantenir la ficció que
els socialistes siguin els seus partits de referència. De fet, una de les claus que es van posar
damunt la taula de forma reiterada en els dos dies de discussió va ser que les guies que
tradicionalment han lligat el perfil social i la preferència partidista s'han evaporat.

Els participants britànics van posar de relleu l'èxit dels conservadors en l'electorat obrer a les
darreres eleccions de maig, mentre que els danesos també exposaven el clar tomb d'aquest
grup social cap a posicions euroescèptiques i antiimigració. D'altra banda, es va exposar el
relatiu èxit d'opcions més a l'esquerra dels socialistes entre els segments socials que
tradicionalment els havien donat el seu suport.

De tot plegat va quedar en evidència que la societat ja no és el que era, que vivim temps de
forta fragmentació i volatilitat, que s'han multiplicat les opcions partidistes, tant a esquerra
com a dreta, i sobretot seguint temes que són nous, i que triomfen en part per la incapacitat
de socialistes i socialdemòcrates per plantejar una opció clara front les tesis neoliberals.

3.1.4. JORNADES “RADICAL LEFT IN EUROPE: POTENTIAL ALLIES OR SYSTEMIC CHALLENGERS
FOR SOCIAL DEMOCRACY?

El 29 i 30 d’octubre va celebrar-se a Roma el seminari “Radical left in Europe: Potential allies or
systemic challengers for social democracy?”, organitzat conjuntament per la FEPS, el Centro
per la Riforma dello Stato i la Friedrich Ebert Stiftung.
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Al seminari van participar-hi dos dels nostres patrons: d’una banda, l’eurodiputat Javi López,
va intervenir a la sessió 2 “The democratic challenge of the Radical Left”, i l’Oriol Bartomeus,
responsable de l’Observatori electoral de la Fundació, a la sessió 3 “The European Dimension
of the Radical Left’s challenge”.
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3.1.5. SEMINARI ECONÒMIC: "L'ECONOMIA SOCIAL AL SEGLE XXI"

Com venim fent des de fa 3 anys, durant el segon semestre celebrarem a Barcelona un
seminari de tipus econòmic amb la FEPS. En concret, les dues fundacions hem acordat ja que la
data sigui el divendres, 27 novembre de 2015.

PROGRAMA DEL SEMINARI:

UNA NOVA NARRATIVA PROGRESSISTA
CAP A L’ECONOMIA SOCIAL
Com les cooperatives i les mútues poden fer front als desafiaments econòmics i socials
d’Europa?
Barcelona, 27 de novembre de 2015
Lloc: Seu del PSC i la Fundació Rafael Campalans. C. Nicaragua, 75, Barcelona
09:30 - 10:00

Cafè de benvinguda i registre

10:00 - 10:15

Benvinguda i introducció al projecte
Sara Berbel, directora d’Empowement Hub i membre del Patronat de
la Fundació Rafael Campalans
Charlotte Billingham, assessora Executiva de la FEPS
Peter Hunt, soci fundador de Mutuo

10:15 - 11:15

Cooperatives i Mutuals a Europa: visió general europea i les millors
pràctiques del sector de
•
•
•

Sectors Co-op de negocis (Cooperatives Europa)
Co-op Banca (ACB)
Coop i Mutualitats d'Assegurances (ICMIF)

11:15 - 11:30

Pausa café

11:30 - 12:30

Cooperatives i mútues d'Espanya i Portugal
Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya, i membre de la Confederació Empresarial Espanyola de
l'Economia Social. Xarxa Euromediterrània de l'Economia Social
Juan Mari Herrasti, expresident de Mondragón Internacional S.A.
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Portugal – pendent de confirmació
12:30h-13.45h

Com pot la socialdemocràcia impulsar l'economia social?
Jordi Gusi, soci fundador de Tàndem Social
Esperança Esteve, ponent de la Llei d’Economia Social española
Valeriano Gómez Sánchez, exministre de Treball i Immigració
Alícia Romero, diputada al Parlament de Catalunya, portaveu adjunta
del grup socialista

13:45h-14:00h
Cloenda
José Montilla, President de la Fundació Rafael Campalans, expresident
de la Generalitat de Catalunya
14:00h

Dinar informal

3.2 Activitats en el marc de colaboració amb la Fundació Internacional Olof Palme

3.2.1. JORNADES SOBRE EXTREMISME IDEOLÒGIC: "CONVIVÈNCIA I CRISI A LES CIUTATS:
L´EUROPA PRÒXIMA”
La Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Fundació Internacional Olof Palme, va
organitzar el passat 4 de juny la quarta edició del seminari sobre xenofòbia, populisme i
extremisme ideològic, en record dels atemptats d'Utoya (Noruega) de 2011.

La jornada va comptar
amb la inauguració de les
responsables de les dues
fundacions
organitzadores, Anna
Balletbò, presidenta de
la Fundació Internacional
Olof

Palme,

i Esther

Niubó, directora de la
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Fundació Rafael Campalans, que va assenyalar els elements a tenir en compte per entendre
l'augment de la xenofòbia, populismes i extremismes: "la crisi de les institucions de poder
tradicionals i la crisi econòmica, que ha generat uns efectes socials devastadors". Per a Niubó,
"cal una recepta de la socialdemocràcia a escala europea, per refer el pacte social europeu,
pedra de toc de la nostra credibilitat".

Tot seguit va intervenir Ferran
Tarradellas, representant de la
Comissió Europea a Catalunya,
que va centrar la conferència
inaugural en fer una diagnosi
sobre la crisi i els extermismes
a

Europa,

i

valorant

els

instrumets de la UE com a
fonamentals per a la lluita
contra

els

episodis

d'extremisme ideològic cada
cop més freqüents.

La taula rodona de la jornada, centrada a analitzar el món local català davant el populisme i la
xenofòbia, va comptar amb Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al
Refugiat, Sofia Tipaldou, doctoranda en Ciències Polítiques i Sociologia a la UA, experta en
extremisme ideològic a Grècia (Alba Daurada) i Rússia, i Xavier Casals, doctor en Història i
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professor universitari expert en moviments extremistes. Casals va assenyalar Vic i Badalona
com el dos laboratoris de l'extremisme a Catalunya i va assegurar que "en l'eix territorial
tradicional de l'ultradreta entorn al triangle Madrid-València-Barcelona, s'ha produit un canvi
de tendència respecte a 2011, augmentant ara el suport a aquests partits al centre d'Espanya, i
caient a Catalunya i València".

Josep Xurigué, politòleg, i director del seminari, va ser l'encarregat de cloure el seminari, tot
insistint que "sense acords i consensos la convivència, la vida social i institucional es torna
impossible". Xurigué va alertar que "poden existir divisòries en una societat, però si no hi ha
una cultura política, unes actituds, valors i comportaments madurs i sedimentats, les divisòries
esdevenen escletxes insalvables".
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3.3. Activitats en el marc de colaboració amb la Fundación Alternativas
3.3.1. PRESENTACIÓ A BARCELONA DE L'INFORME SOBRE L'ESTAT DE LA UNIÓ EUROPEA
"NOVA LEGISLATURA: 11 DESAFIAMENTS D'EUROPA"
La Fundació Rafael Campalans i el CIDOB vam organitzar el 10 de juny una sessió per presentar
el quart informe sobre l'estat de la Unió Europea "Nueva legislatura: 11 desafíos de Europa",
editat per la Fundación Alternativas i la Friedrich Ebert Stiftung, i la monografia "El mundo en
Europa", del CIDOB.

A la sessió, introduïda i presentada per Jordi Bacaria, director del CIDOB, van intervenir Pere
Portabella, president de la Fundación Alternativas, i Esther Niubó, directora Fundació Rafael
Campalans, que va elogiar que "totes dues publicacions recuperen qüestions molt importants i
oportunes a debatre, com el
TTIP,

les

migracions

amb

perspectiva mediterrània (en un
any dramàtic on ja portem més
de 1.600 persones mortes), la
desigualtat
econòmica,

i

la
establint

política
una

comparativa molt interessant
amb els Estats Units, les relacions de la UE amb Rússia (passant per la crisi d'Ucraïna),
l'amenaça yihadista i les estratègies de resposta, i l'aprofundiment democràtic de la UE".

Tot seguit Michael Ehkre, delegat de la Friedrich-Ebert-Stiftung a Espanya, i Diego López
Garrido, director de l'Informe sobre l'Estat de la UE i patró de la Fundación Alternativas, van
presentar el que per a ells són "els onze reptes que presidiran els debats del Parlament
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Europeu i del Consell Europeu". Per a López Garrido, és evident que "la crisi econòmica ha
transtornat les estructures polítiques europees" i, per tant, "el principal desafiament ara és
una sortida de la crisi que no sigui l'actual política d'austeritat". Segons el director de l'informe
de la Fundación Alternativas i la Friedrich-Ebert-Stiftung, "el futur de la UE passa per una
potenciació política de l'eurozona". Michael Ehkre, per la seva banda, va defensar que "la
legitimitat de la UE passarà perquè les condicions de vida en tots els països de la Unió
convergeixin".

Durant la segona part de la sessió, Pol
Morillas, investigador principal del CIDOB i
coordinador de la Monografia, i Eduard
Soler i Lecha, investigador principal i
coordinador d'investigació del CIDOB, van
repassar els principals aspectes que analitza
l'informe i les respostes i polítiques que la
Unió està duent a terme i el que s'espera
que la Unió faci per convertir-se en un actor
determinant. Per a Soler Lecha està clar que
"a la UE se li acumulen les crisis, les pròpies i
les dels països del seu entorn més proper", i
per això "cal una major col·laboració entre
les institucions"

Tot seguit es va obrir un torn de preguntes i debat entre els assistents i els ponents.
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3.4. Activitats en el marc de colaboració amb la Fundació Friedrich Ebert
3.4.1. FORUM EUROMED. El reconeixement de l'Estat Palestí i la solució dels dos Estats: hi ha
marge per a l'esperança?
La Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Friedrich Ebert Stiftung vam organitzar l’ 11
de juny la sisena edició del Fòrum Polític Progressista Euromediterrani (Euromed), aquest cop
centrat en analitzar l'estat i les expectatives de superació del concflicte entre Israel i Palestina
en l'actual context polític mundial.

PROGRAMA

El reconeixement de l’Estat Palestí i la solució dels dos Estats: hi ha
marge per a l’esperança?
18.15 h. Inauguració, a càrrec de:
Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans
Michael Ehrke, delegat de la Friedrich-Ebert-Stiftung a Espanya
18.30 h. Situació política i social a Palestina i estat de les negociacions internacionals entre Palestina i
Israel. Pot ser el reconeixement una solució a un conflicte històric?
Intervenció inicial de: Carlos Carnero, director gerent de la Fundación Alternativas
Ponents:
Roby Nathanson, director del Macro Center for Political Economics, Tel Aviv
Asad Ghanem, professor de Ciència Política a la Universitat de Haifa
Eduard Soler, coordinador de recerca del CIDOB
Javier Albarracín, director de desenvolupament socioeconòmic de l'Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed)
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Moderació i conclusions: Jordi Pedret, exdiputat de la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés dels
Diputats i exmembre de l'Assemblea Parlamentària de la Unió per la Mediterrània
19:45h. Debat amb els assistents
20h. Cloenda José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans
Dijous, 11 de juny
18.15h
Seu del PSC
Nicaragua, 75, de Barcelona

La jornada va ser inaugurada per Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans, una
jornada que va titllar d'"oportuna i prioritària per conèixer a través d'experts i protagonistes
l'estat de les negociacions internacionals per la pau, el paper de la UE, dels Estats Units i
d'altres potències en aquestes converses, i clarificar el mapa polític d'Israel i Palestina en
aquests moment (el paper de l'ANP, la relació entre Hamàs i Al Fatah, les prioritats del govern
Netanyahu), així com conèixer la situació socioeconòmica dels palestins".

Michael Ehrke, delegat de la Friedrich-Ebert-Stiftung a Espanya, fent referència al títol de la
jornada, va valorar molt positivament la iniciativa d'organitzar aquesta jornada, tot sentenciant
que "en la qüestió Israel-Palestina, vulguem o no, estem condemnats a l'esperança".

Situació política i social a Palestina i estat de les negociacions internacionals entre Palestina i
Israel. Pot ser el reconeixement una solució a un conflicte històric?
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Jordi Pedret, exdiputat de la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés dels Diputats i exmembre
de l'Assemblea Parlamentària de l'Unió per a la Mediterrània, va ser l'encarregat de presentar,
moderar i recollir les conclusions del debat. Pedret va alertar de "cert cansament de la
ciutadania en un conflicte extremadament llarg, sense que hi hagi canvis en un sentit o altre",
malgrat que "la composició de les dues parts ha anat canviat molt al llarg de totes aquestes
dècades de guerra intermitent".

El primer en intervenir va ser Roby Nathanson, director del Macro Center for Political
Economics, de Tel Aviv que va dibuixar el background del conflicte i els seus costos. (Trobareu
adjunta la seva presentació en format power point).

Tot seguit va intervenir el coordinador de recerca del CIDOB, Eduard Soler i Lecha, que va
oferir la perspectiva de la UE i regional més àmplia. Soler va evidenciar que "a finals de 2014 el
debat europeu sobre Palestina va entrar en una nova fase: s'ha trencat el tabú de que el seu
reconeixement com a Estat ha de ser fruit del consens entre els diferents estats membres de la
UE". Així, per exemple, va recordar la postura de Suècia, que "va ser la primera en decidir
procedir amb un reconeixement unilateral l'octubre de 2014". Per a Soler, "més enllà del valor
simbòlic, les mocions de diferents parlaments europeus des de llavors fins ara evidencien un
canvi d'actitud entre les forces polítiques de centre-esquerra i centre-dreta que anys enrere
haurien tingut més mirament en votar aquest tipus de mocions i que ara exploren una via més
enllà de la UE".
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Asad Ghanem, profesor de
Ciència

Política

a

la

Universitat de Haifa, va
assegurar que "Israel està
avui molt lluny de la
solució

dels

2

perquè

"ha

canviat

composició

estats",

social

la
dels

israelians, i la seva postura
davant les elits". Per a
Ghanem, el reconeixement
unilateral és l'alternativa a
la solució dels dos estats, perquè obliga als Estats Units a moure's al Consell de Seguretat de
Nacions Unides". Un conflicte que, per al professor de Ciència Política, "no és principalment
econòmic, sinó de diferències entre els grups ètnics implicats".
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El director de desenvolupament sòcioeconòmic de l'Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed), Javier Albarracín, va fer una exhaustiva aproximació sòcioeconòmica al conflicte, tot
alertant que "les possibilitats de desenvolupament de Palestina queden supeditades al control
de les autoritats israelianes", i va dibuixar una Palestina amb una economia totalment captiva
d'Israel, del clientelisme i de l'asimetria en l'accés als recursos.

José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans, va ser l'encarregat de cloure la
jornada, tot agraïnt les aportacions dels diferents ponents al debat, i cocloent que, en aquesta
qüestió, com en moltes d'altres a la vida política, "el pessimisme no ens ha de situar en la
inacció".
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3.4.1. CONVENCIÓ FEDERALISTA A BARCELONA

A partir d'una proposta sorgida de la Comissió Executiva de la Fundació Rafael Campalans, es
va acordar celebrar amb la Fundació Friedrich Ebert una jornada sobre federalisme, que
convoqués a experts consolidats (economistes, juristes, politòlegs, etc.) i a respresentants
polítics europeus i internacionals per parlar de l'organització de les sobiranies en el món
globalitzat del sigle XXI, com a necessitat imperiosa per resoldre gran part dels problemes
econòmics, socials, democràtics i climàtics que tenim plantejats.

La Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Friedrich Ebert Stiftung, van organitzar el
passat 18 de setembre la Convenció federalista, una jornada que volem que es consolidi com
un punt de trobada internacional d'intel·lectuals, experts, i líders polítics interessats i
defensors de la idea federal.

Aquesta primera convenció federalista, va voler reflexionar a l'entorn del federalisme, entès
com la voluntat compartida d'organitzar el govern multinivell de les societats complexes, amb
un èmfasi especial en avançar cap a una Europa federal i en debatre sobre l'arquitectura
institucional dins dels estats membres.

Van inaugurar i donar la benvinguda a la convenció Maria Pallares, representant de la
Friedrich Ebert Stiftung, i el president de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, que va
reivindicar que "a Catalunya i a Espanya necessitem amb urgència un compromís compartit
que ens permeti obrir la reforma de la nostra Constitució per organitzar millor l'Estat". "Una
Espanya -va afegir- que volem amb una arquitectura de caràcter federal, que reconegui la
nostra singularitat nacional, que faci una distribució més clara i endreçada de les
competències, que ens doti d'un esquema de finançament per un correcte funcionament dels
serveis públics".

La directora de la Fundació Rafael Campalans, Esther Niubó, va presentar i moderar la primera
taula, "Per un federalisme europeu", tot defensant que "el federalisme europeu representa
una oportunitat per Europa, per abordar de manera satisfactòria els importants reptes que té
pendents en aquests moments i que ja no poden ser resolts eficaçment pels governs dels
Estats".
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Alberto López Basaguren, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat del País Basc
(UPV/EHU), va recordar que "el dret d'autodeterminació és una creació del dret internacional, i
el dret internacional limita a dos casos fonamentals: la reordenació del món després de la
descolonització i la "remedial secession", és a dir, la secessió com a remei quan la vulneració
dels drets fonamentals de les persones pertanyents és tal que no deixen una altra sortida".
Basaguren va exposar les diferències terminològiques entre "identitat, sobirania, minories
nacionals, el terme nació i el conveni marc de minories nacionals". (Adjuntem la seva
presentació power point).

Per la seva banda, Enrique Barón, expresident del Parlament Europeu (1989-1992), va
assegurar que el federalisme és la millor fórmula "per aconseguir una convivència més
harmònica i més racional" i va insistir en què "el federalisme i la solidaritat està en tots i
cadascun dels debats que es plantegen a la Unió Europea". Per a Barón, "el 80%-90% del camí
està fet: el que falta és passar d'una unió monetària federal a una unió econòmica i política
real".

Ramón Jáuregui, diputat del PSOE al Parlament Europeu va apuntar tres raons que fan més
forta la necessitat d'una idea federalista a Europa: en primer lloc, "la gestió de la crisi
econòmica a Europa ha demostrat que la governança econòmica de la Unió reclama una major
integració en clau federal". Segon, la superació dels vells dèficits democràtics europeus:
"l'arquitectura democràtica de la UE és sòlida, més enllà que els sistemes electorals siguin
nacionals, o no hi hagi una llei electoral europea". I, en tercer lloc, "la dinàmica natural de
l'organització política de la UE". Per a Jáuregui, "amb la UE es fa evident evident que cada cop
són més necessaris els poders integrats per a la resolució dels grans problemes", i per això és
necessari que "els que creiem fermament en una Europa federal continuem aixecant aquesta
bandera".

Meritxell Batet, diputada per Barcelona al Congrés dels Diputats i secretària d'Estudis i
Programes del PSOE, va ser l'encarregada de presentar i moderar la segona taula de la
Convenció, "L'organització interna dels estats membres en una Europa federal", que va
comptar en primer lloc amb la intervenció de Mario Kölling, investigador i coordinador de
projectes de la Fundación Manuel Giménez Abad, que va defensar el federalisme com "un
mecanisme permanent de reflexió per resoldre els problemes" i va insistir en la necessitat de
"constitucions flexibles que s'adaptin a les diferents situacions històriques i polítiques". Segons
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Kölling, "Espanya està dins la senda federal, en què impera el principi d'unitat dins de la
diversitat, com és el cas d'Europa".

Josep Borrell, expresident del Parlament Europeu (2004-2009), va apuntar que "la crisi ha
significat més disciplina, però també més solidaritat, i això ha evidenciat que calen institucions
políticament més legitimades de les que tenim". "I com s'aconsegueix? Reforçant la dimensió
intergovernamental de la UE o la lògica federal?", es preguntava Borrell. "La història ens ho
respondrà. Borrell va admetre que "la crisi ha debilitat la lògica federalitzant inicial de la UE", i
va afegir que "quant més vulguem avançar en la dimensió social de la Unió més necessari serà
dotar-nos d'institucions políticament legitimades i donar-li capacitat fiscal".

Per últim va intervenir Victòria Camps, catedràtica emèrita d'Ètica a la UAB, que va defensar el
federalisme com "l'única forma d'organització social capaç de garantir les identitats nacionals i
de respectar les diferències", i en aquesta línia va advertir que "no s'ha de confondre les
diferències i les desigualtats: les diferències es respectes, les desigualtats es corregeixen". Per
a Camps, "si volem realment ser federalistes hem de preguntar-nos què som capaços de cedir
al govern federal, cosa que significa superar la lògica estatal i la lògica nacional, i dotar-nos de
més esperit federal".

Miquel Iceta, candidat socialista a la presidència de la Generalitat de Catalunya, va ser el
primer en intervenir en la cloenda, tot defensant que "el federalisme és coherent amb els
valors socialistes d'igualtat, llibertat, fraternitat i solidaritat", i és "diàleg, negociació i pacte".
Per a Iceta, "no és el moment d'abaixar els braços, no és el moment de rendir-se, no és el
moment d'abandonar la tasca de fer aquesta Espanya diferent i millor amb tots. No una
Espanya de la victòria d'uns contra els altres, sinó l'Espanya que es construeix des de baix, que
es reconeix feliçment a si mateixa com a diversa i plural, però que té més ganes que mai
d'unir-se al voltant d'objectius d'igualtat, de llibertat, de justícia i de solidaritat. Aquesta és
l'Espanya per la que he lluitat sempre, i jo no em penso rendir".

Per a Gregorio Cámara, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Granada i
coordinador del grup d'experts del PSOE per a la proposta de reforma constitucional, "el
federalisme és un punt de partida i d'arribada, perquè és el punt de trobada". El federalisme i
els seus mecanismes són, per a Cámara, "la millor manera d'organitzar la complexitat
democràticament i de manera flexible, lluny del centralisme obsolet; el millor espai per a
l'exercici de les llibertats democràtiques". Perquè, va insistir, "el federalisme va més enllà de
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l'organització territorial de l'estat: és la millor manera de garantir i mantenir la qualitat
democràtica, avançar en el model social, defensar millor els drets de la ciutadania".

La intervenció final de la Convenció federalista va ser la de Massimo D'Alema, exprimer
ministre d'Itàlia, president de la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), que va
defensar que el federalisme com "la millor manera per coexistir i afrontar els reptes que té
Europa, però també Espanya". Per a l'exprimer ministre italià "el futur de Catalunya no hauria
de ser en cap cas el d'estar al límit de la comunitat internacional", i va alertar que "la
independència és una bandera, una emoció que serveix per crear il·lusions, però que pot
deixar un terreny sembrat de desil·lusions i ressentiments".

IMATGES DE LA CONVENCIÓ
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La Convenció federalista va poder seguir-se en directe per streaming. De fet, vam aprofitar
l’ocasió per poder obrir el nostre propi canal youtubre i penjar no només el vídeo íntegre de la
Convenció, sinó també petits clips de diferents intervencions, per facilitat la difusió de la
jornada per les xarxes socials.
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4. ESPAIS DE DEBAT
4.1. Jornada “Una política económica alternativa i moderna per a un projecte progressista”

La Fundació Rafael Campalans, amb la col·laboració de la secretaria de Política Econòmica del
PSC, va organitzar el passat 3 de juny una jornada per debatre a l'entorn de les propostes
econòmiques del PSC i el PSOE.

La jornada, amb el títol "Una política econòmica alternativa i moderna per a un projecte
progressista", va ser inaugurada pel president de la Fundació, José Montilla, que va reivindicar
la "necessitat de construir una èpica de la solidaritat i de la lluita contra les desigualtats". Així,
Montilla va defensar que "ni a Espanya ni a Catalunya ni a la resta de països europeus es pot
seguir amb un model que pretén basar l'augment de la competitivitat del nostre teixit
productiu en la desaparició de llocs de treball, la pèrdua de qualitat de la ocupació i la
desaparició de la negociació col·lectiva". El president de la Fundació va insistir que "créixer bé
requereix fer polítiques que situïn la innovació, la recerca i el talent com el principal dels
objectius", i per a això va subratllar que, entre altres, "la reforma de la fiscalitat és una de les
palanques primordials per a una política de recuperació econòmica".
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El secretari de Política
Econòmica del PSC, Joan
Rangel, que va apuntar
que "la gent vol solucions
concretes a problemes
concrets, i per això el
model

econòmic

i

el

model social han d'anar
de la mà", va ser el
responsable d'introduir i
presentar els ponents de la jornada. El primer, Manuel de la Rocha, secretari d'Economia del
PSOE, que va alertar d'un dels principals problemes de l'economia espanyola: "la taxa d'atur ha
estat i continua sent una anomalia a nivell internacional, així com ho és la temporalitat en el
treball (dels 7 milions de contractes signats aquest any, 6 milions i mig són temporals)". Així,
de la Rocha va assegurar que "el principal desafiament econòmic d'Espanya avui és la taxa
d'atur estructural de 2,5 milions de persones", amb "noves bosses de pobresa (joves, famílies
monoparentals" sense cap tipus de cobertura". El secretari d'Economia del PSOE va assegurar
que "no hi haurà recuperació justa mentre la desigualtat social continuï sent el nostre principal
problema", i per això "cal un Estat del Benestar que redistribueixi cap a baix enlloc de cap a
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dalt, com ho fa ara", i que "la socialdemocràcia reivindiqui no l'austeritat mal entesa, sinó una
eficiència en la despesa pública".

Pedro Saura, portaveu
socialista a la Comissió
d'Hisenda

i
Administracions

Públiques
dels

del

Congrés

Diputats,

va

presentar els que, per a
ell, són els pilars del
projecte

econòmic

socialista que es basi en
una reforma fiscal justa i solidària: "la regeneració democràtica, el creixement i la cohesió
social". Per a Saura, resulta evident que "sense una economia forta no podrem aconseguir una
societat justa" i per això cal que "davant l'austeritat expansiva de la dreta que posa en risc les
fites socials, cal defensar una redistribució expansiva", així com que "la socialdemocràcia lideri
la lluita per la transparència".
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Montserrat Colldeforns,
doctora en Economia per
la London

School

of

Economics, va reivindicar
la necessitat d'un nou
sistema de finançament
per a Espanya: "la justícia
social a Espanya passa en
part pel finançament d
les CCAA"; i en aquest
sentit va apuntar que "cal que parlem més d'hisenda federal i menys de sistema de
finançament autonòmic". Per Colldeforns "cal que els socialistes liderin la construcció
d'aquesta hisenda federal que asseguri la convergència social de tots els ciutadans". En
definitiva, "per assolir la justícia social cal primer assolir un finançament federal just".

Tot seguit, van prendre la paraula una fila zero d'experts en matèria econòmica, integrada
per Javier

Asensio, Gonzalo

Bernardos, Joan

Majó, Maria

Antònia

Monés, Carles

Rivera, Francesc Trillas, Josep Maria Vegara i Antoni Zabalza, que van aprofundir en els
diferents aspectes tractats en les intervencions amb preguntes i comentaris. El mateix va fer el
primer secretari del PSC, Miquel Iceta, agraint a la cloenda totes aquestes aportacions i
insistint en la necessitat que "debats de tipus econòmic com aquest ajudin a que els socialistes
puguem tenir un projecte econòmic sòlid i solvent per oferir a la ciutadania".
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4.2. Consells de cultura: present i futur de la gestió cultural compartida

Els Consells de Cultura, siguin d'àmbit de país o municipal, són organismes públics que haurien
de funcionar i treballar, entre d'altres, al voltant de 4 grans eixos que justifiquen la seva
existència: assegurar una autonomia de la cultura respecte de les circumstàncies polítiques
que envolten la realitat governamental i especialment la pressupostària; una centralitat de la
cultura en el context global de la política; el desenvolupament estructural de les polítiques
culturals en termes socials i jurídics (mecenatge, bones pràctiques, transparència, etc.); i una
objectivitat en aquells apartats de la gestió pública amb un alt contingut prescriptiu (ajudes als
creadors, emèrits, etc. ).

Per debatre sobre la composició i les funcions d'aquests Consells de Cultura en el futur, tant a
nivell local com de Catalunya, la secretaria de Cultura del PSC i la Fundació Rafael Campalans
van organitzar el passat 14 de juliol una jornada, presidida per José Montilla, que va insistir en
la idea que "la cultura no pot ser un instrument al servei d'una causa, sinó un dret de tota la
ciutadania". Per al president de la Fundació Rafael Campalans, en canvi, "les polítiques
culturals d'aquests darrers anys han estat subordinades a un únic objectiu polític".

Joan Francesc Marco, secretari de Cultura del PSC, va ser l'encarregat de presentar el ponent
de l'acte, Xavier Fina, responsable de Producció i Gestió de l'Escola Superior de Música de
Catalunya, i membre destacat del grup d'experts que va treballar la proposta Bricall sobre el
Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), que va reivindicar la "legitimitat democràtica
del CoNCA a l'hora de decidir i fer resolucions vinculants", donat que "a seva legitimitat emana
directament del Parlament i de la ratificació dels seus membres per part d'aquesta institució".
Per a Fina, un consell de cultura que funcioni ha de "saber posar les llums llargues als seus
projectes", "fomentant la centralitat i transversalitat de les polítiques culturals, no sols entre
els creadors, sinó també a la indústria i els operadors culturals". A més, va insistir, "caldria que
es contribuís a prestigiar la cultura de nou ja que res no té conseqüències avui quan parlem de
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polítiques culturals", això com també "promoure des de Catalunya un ‘Consejo español de la
cultura' perquè la relació competencial en l'àmbit cultural sigui més fluïda entre consells, cosa
que no ha estat entre Ministeri i Conselleria".

Durant el debat amb els assistents, d'entre els quals destaca la presència del president del
CoNCA, Carles Duarte, van prendre la paraula destacats membres del món de la
cultura. Xavier Marcè, president de l'Associació catalana d'empreses de teatre, va lamentar la
"poca bel·ligerància conceptual del CoNCA la Conselleria". Per a Marcè, "hauria d'actuar amb la
filosofia del British Council, amb més independència i més poder de decisió, per així actuar
amb plena autonomia a l'hora de desenvolupar els seus projectes.

En aquest sentit es va pronunciar també Jordi Font, exdirector de l'Institut del Teatre i
exsecretari de Cultura del PSC, que va defensar que "el CoNCA hauria d'empoderar-se per
exercir la seva influència en el currículum escolar i defensar que els ensenyaments artístics
estiguin presents a l'educació primària, que és quan l'estudiant l'ajudaria a desenvolupar altres
aptituds cognitives si s'exerceixen aquests ensenyaments."
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4.3. Jornada “Els reptes de l’economia catalana”

La Fundació Rafael Campalans va organitzar el passat 7 de setembre una jornada per analitzar
i debatre l'evolució recent de la nostra economia i, sobretot, posar sobre la taula els principals
reptes que afronta avui dia.

ELS REPTES DE L'ECONOMIA CATALANA

17 h. Inauguració a càrrec de:

José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans
Miquel Iceta, candidat socialista a la presidència de la Generalitat de Catalunya

17:30 h Taula 1: El finançament del Sector Públic en un projecte federal

Montserrat Colldeforns, doctora en Economia per la London School of Economics
Antoni Zabalza, catedràtic de Teoria Econòmica de la UV
Martí Carnicer, economista, secretari general d'Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya (2003-2010)
Maria Antònia Monés, catedràtica d'Economia de la UNED

Debat obert moderat per Joan Rangel, secretari de Política Econòmica del PSC

19 h h. Pausa - cafè

19:15 h. Taula 2: Emprenedoria i indústria a la Catalunya d'avui

Joan Majó, doctor en Enginyeria Industrial, exministre d'Indústria i Energia del govern
espanyol
Juanjo Berbel, politòleg, expert en inversió internacional productiva, director del Servei
d'Ocupació de Catalunya (2007-2011)

Maite Costa, expresidenta de la Comissió Nacional d'Energia
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Raül Blanco, professor d'Economia Aplicada de la UB

Debat obert moderat per Maurici Lucena, portaveu del grup parlamentari socialista al
Parlament de Catalunya

20:45 h. Cloenda

IMATGES
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4.4. Observatori electoral

Sota la direcció d’Oriol Bartomeus, patró de la Fundació, durant l’any 2015 s’han celebrat les
3 sessions d’anàlisi electoral dirigides en especial a membres de la Comissió Executiva del PSC.
A totes tres sessions van fer les presentacions Oriol Bartomeus, responsable de l’Observatori, i
Àngels Pont, directora del GESOP.

-

27 de març de 2015: Anàlisi en profunditat de les perspectives electoral 2015

-

3 de juliol de 2015: Anàlisi de resultats de les eleccions municipals 2015, en vista a les
eleccions autonòmiques del 27 de setembre

-

6 de noviembre de 2015: Anàlisi de resultats de les eleccions autonòmiques 2015, en
vista a les eleccions generals del 20 de desembre

4.5. TTIP

El passat 20 de noviembre la Fundació Rafael Campalans va organitzar una sessió a porta
tancada amb Ignacio García Bercero, cap de la delegació de la Unió Europea en les
negociacions del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP), presidida per José
Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans.
La sessió va servir per conèixer de primera mà els objectius d’aquest tractat, l’estat en què es
troben les negociacions, i per mantenir un diàleg constructiu entorn els dubtes o
preocupacions que el TTIP està generant.
Hi van ser convidats: membres de la Comissió Executiva del PSC, diputats al Parlament de
Catalunya, membres de la candidatura de les eleccions generals 2015, i el diputat català
socialista al Parlament Europeu.
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5. EDICIÓ, PUBLICACIÓ Y PRESENTACIÓ DE LLIBRES
5.1. Informe social 2014. “Desigualtats i exclusió social a Catalunya”
Davant la bona acollida de l'Informe social 2013. Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya, i
donat l'augment continuat de les desigualtats al nostre país, la Fundació Rafael Campalans va
voler donar continuïtat al projecte, convocant nous professionals de diferents àmbits per
elaborar un diagnòstic de l'exclusió social en les seves diverses dimensions i per aproximar el
lector a les diferents formes de vulnerabilitat social a què qualsevol individu està exposat.

Sota la direcció d'Eva Granados, i coordinat per Silvia Dotras, Cristina González i Raúl Izquierdo,
Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social a Catalunya (editat al gener 2015) 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, 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.

ÍNDEX

Notes sobre els autors
Presentació Esther Niubó
L'exclusió social: quan la pobresa és només una part del
problema Silvia Dotras i Raúl Izquierdo

01 DIMENSIÓ ECONÒMICA DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL
OCUPACIÓ
- Treballar i seguir sent pobres Raquel Gil
- Les desigualtats de gènere en el mercat de treball Sara
Berbel

POBRESA
- La pobresa amb ulls de nen Felipe Campos
- Una radiografia de la pobresa energètica Jordi Giró
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02 DIMENSIÓ RESIDENCIAL DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL
- Una resposta a l'exclusió residencial i el precariat: el lloguer assequible Pau Pérez de Acha

03 DIMENSIÓ FORMATIVA DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL
EDUCACIÓ SUPERIOR
- Obstacles a la funció d'ascensor social de la universitat João França
- La universitat i la precarietat: el professorat associat com a evidència Jordi Mir

04 DIMENSIÓ POLÍTIC-ADMINISTRATIVA I DE PROTECCIÓ SOCIAL
- Les desigualtats en salut: més pobresa en un model de convivència amb menys valors socials
Josep Maria Sabaté
- La maternitat com a factor de desigualtat: els problemes de la conciliació de la vida personal,
laboral i familiar Maria Mas
- El finançament del sistema públic de pensions Bernardo Fernández
- L'agreujament de la desigualtat en l'accés al servei públic de justícia Alex Solà

Notes finals Eva Granados

PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOCIAL 2014 A BARCELONA

Davant la bona acollida de l'Informe social 2013. Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya, i
donat l'augment continuat de les desigualtats al nostre país, la Fundació Rafael Campalans ha
volgut donar continuïtat al projecte editant l'Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social
a Catalunya, una publicació que ofereix 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.

L'informe, dirigit per Eva Granados i en el qual han col·laborat professionals de molt diversos
àmbits, es va presentar el 26 de gener al Pati Manning (carrer Montalegre, 7, de Barcelona)
amb un gran èxit de públic.
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Esther Niubó, directora de la Fundació, va ser l'encarregada de presentar l'acte, agraint el
treball desinteressat dels autors que han col·laborat en l'elaboració de l'informe, que visualitza
una aposta de la Fundació pels temes socials. Niubó va lamentar precisament que el social no
sigui ara mateix el debat central de l'agenda política catalana. En aquesta mateixa línia va
intervenir Pere Rusiñol, periodista, soci i redactor de la revista Alternatives Econòmiques,
destacant la necessitat d'una eina com l'informe, i elogiant la seva solvència acadèmica, la
utilitat i la independència; una anàlisi "rigorós sobre un tema central de la nostra societat i
sovint invisible", ha insistit.

Per la seva banda, Sara Berbel, doctora en Psicologia Social, autora d'un dels capítols de
l'Informe social 2014, va centrar la seva intervenció en les desigualtats de gènere en el mercat
de treball. "Les dones del nostre país són les més estressades d'Europa", ha sentenciat, i ho
són per "la situació laboral i la deficient organització horària". Per Berbel resulta evident que
"l'escenari de crisi no ha fet més que agreujar la situació de desigualtat de les dones", una
situació que es podria resumir en l'expressió nord-americana "backwards and on high heels",
una frase que se li atribueix a Ginger Rogers, subratllant la dificultat afegida, com a dona,
davant Fred Astaire: ella també ballava, però ho feia "cap enrere i amb talons". La doctora en
Psicologia social vaa assenyalar que "la bretxa salarial entre homes i dones (que no ha parat
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d'ampliar), els treballs a temps parcials i la precarització de l'ocupació donen com a resultat un
major risc de les dones de caure en l'exclusió social ".
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Pau Marí-Klose, doctor en Sociologia, ha alertat que "el ritme de creixement de la desigualtat
a Espanya és més ràpid que durant els anys de governs de Margaret Thatcher a la Gran
Bretanya". Per a Marí-Klose, resulta evident que "la crisi no ha afectat a tots per igual: els
col·lectius més desfavorits són els que més han patit les conseqüències", i ha remarcat que "sí
es pot lluitar de forma efectiva contra les desigualtats", posant d'exemple la reducció de la
pobresa infantil que es va assolir durant els anys de govern de Tony Blair. Per a Marí-Klose és
evident: "es tracta només qüestió de voluntat política", ha conclòs.

Finalment, la directora de l'informe, Eva Granados, secretària general del Grup parlamentari
socialista i secretària d'Ocupació i Polítiques Socials del PSC, va insistir en la idea de Pere
Rusiñol que "aquest no és un informe de partit, però sí que prenem partit per denunciar les
desigualtats". De fet, Granados va alertar de la "urgència de posar en pràctica una agenda
contra la desigualtat social com a punta de llança de l'actuació pública"; una agenda que
"haurà de comptar amb el diàleg i el consens de les entitats socials, sindicats, partits i
acadèmia per trobar les mesures més urgents i les més importants per abordar les reformes
que necessitem per reduir les desigualtats". Per a la directora de l'informe prioritat és clara:
"cal lluitar contra el determinisme social: que el codi postal no et marqui ja d'entrada com serà
la teva vida", va sentenciar
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PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOCIAL 2014 A IGUALADA
Donada la importància de l'informe, hem organitzat més presentacions al territori català,
més enllà de Barcelona. De moment s'ha celebrat una presentació, a Igualada, el 27 de
març, a les 19h, a l'Espai Cívic Centre d'Igualada, amb:
- Jordi Riba, candidat a l'alcaldia d'Igualada (también és el candidat).
- Eva Granados, secretària general del Grup parlamentari socialista i secretària d'Ocupació
i Polítiques Socials del PSC
- Sílvia Dotras i Raúl Izquierdo, coordinadors de continguts de l'Informe social 2014
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5.2. Joan Cornudella i la unitat socialista catalana
En el 30 aniversari de la seva mort, la
Fundació Rafael Campalans ha volgut
retre homenatge a Joan Cornudella,
diputat del PSC dues legislatures (1980 i
1984), secretari general d'Estat Català, i
fundador

del

Front

Nacional

de

Catalunya. L'acte, celebrat el 23 de març
i presidit per José Montilla, va servir per
presentar l'opuscle que ha editat la
Fundació. El president de la Fundació
Rafael Campalans va elogiar Cornudella
per la seva defensa de la "bona política",
la qual "és operativa, que és útil per
canviar les coses". Montilla ha destacat
que "per Cornudella, no hi havia
projecte socialista sense democràcia
real", de la mateixa manera que
defensava que "no hi havia projecte d'autogovern si no anava lligat amb la lluita per la
justícia social".

En aquesta mateixa línia es va expressar Isidre Molas, expresident de la Fundació Rafael
Campalans i del PSC. Així, Molas va reivindicar Cornudella com "una figura central de la
història política de Catalunya", algú que va insistir sempre en la "necessitat que
l'alliberament nacional i social fossin sempre entrellaçats". "Radical en les idees i
possibilista en la pràctica", segons Molas, "Cornudella era un home valent, constant,
generós i empàtic, partidari d'un socialisme pràctic, que busqués resultat, i no ideal". Molas
va concloure fent seva la idea de Cornudella que "el catalanisme és patrimoni comú, i no
una bandera que divideix i separa".

Raimon Obiols, exprimer secretari del PSC, va coincidir amb Molas a destacar que
"Cornudella era un home tenaç, ferm defensor de la política que uneix i no de la que
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divideix i destrueix. Obiols es va felicitar per la iniciativa d'organitzar aquest just acte de
homenatge a "algú que va lluitar per Catalunya, per la nostra història i per la unitat".

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va tancar l'acte apuntant que "Cornudella va ser
un patriota, però no un essencialista", un "home d'acció, valent, compromès a unes idees, a
un país ia les seves institucions". Iceta va insistir en la idea de catalanisme de Cornudella "el
catalanisme no ha de ser mai una bandera de divisió, sinó un factor d'unitat".

Durant aquest acte d'homenatge, al qual van assistir membres de la família de Cornudella,
es va repartir un fullet sobre la figura de Joan Cornudella, que inclou la seva conferència al
Col·legi d'Advocats de Barcelona el 1978 "Nacionalisme i socialisme a la Catalunya d'ara. La
unitat socialista catalana".
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5.3. Presentació del libre “Cataluña, federación o independencia”, de José Antonio González
Casanova
La Fundació Rafael Campalans va organitzar el 23
de febrer la presentació del llibre Catalunya,
federació o independència. Quaranta anys de
federalisme socialista català, de José Antonio
González Casanova.

Isidre Molas, expresident del PSC i de la Fundació
Rafael Campalans, va repassar la trajectòria vital i
política de José Antonio González Casanova, "un
socialista indignat, que ve del FOC (Front Obrer de
Catalunya) i que, de fet, crec que encara ho és ", ha
destacat. Molas va subratllar que "aquest és un
llibre lúcid, atrevit, suggestiu i suggerent, que
evidencia la necessitat que el federalisme es construeixi des de la necessitat i des del cor,
des de la concepció més racional però també des de la sentimental".

Per la seva banda Laia Bonet, jurista, va elogiar el "servei de González Casanova en un
país que havia de recuperar la memòria de la seva tradició politicoconstitucional", i ha
destacat "l'impuls que va fer a la reflexió teòrica sobre catalanisme i federalisme". Per a
Bonet, "és indispensable tenir present els serveis inestimables de González Casanova al
socialisme català, des de la passió del seu cor socialista i el rigor i la solvència del seu
coneixement del dret polític i constitucional".

De fet, va concloure Laia Bonet, "podríem dir que ha estat el cervell jurídic dels socialistes
catalans en moments decisius: el restabliment de la Generalitat, el retorn del president
Tarradellas, el pacte d'abril de 1977, la Constitució de 1978, l'Estatut de 1979, les esmenes
del PSC a la LOPA .. "Finalment, Bonet va reivindicar la importància de l'existència de
treballs com el de González Casanova perquè" quan el socialisme deixa d'escriure, deixa
de governar, i recuperar el lideratge polític en la nostra societat passa per recuperar el
lideratge intel·lectual ".
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El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va agrair l'escriptura d'aquest llibre "valent,
perquè clarament va contra corrent", i va fer seva una frase del llibre: "la cultura política
catalana és federant". Per Iceta, "el que necessitem els catalans és un estat apropiat, fernos-el nostre també". En definitiva, com reivindica l'autor del llibre, "un Estat català
federat en una Espanya plurinacional".

Va tancar l'acte de presentació del llibre el seu autor, José Antonio González Casanova,
agraït i emocionat per les paraules dels seus companys de taula i reivindicant la necessitat
que les esquerres treballin juntes per aconseguir en un futur proper, tornar a governar a
Catalunya.
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5.4. Presentació del llibre “Icetadari. Paraules per al diàleg”, de Miquel Iceta
La Fundació Rafael Campalans va organitzar el 3 de setembre la presentacio del llibre Icetadari.
Paraules per al diàleg, de Miquel Iceta, editat per RBA, una selección de paraules i
d’intervencions per conèixer el pensament del llavors candidat del PSC a la presidència de la
Generalitat de Catalunya a les eleccions del 27 de setembre.
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L'Icetadari és un recull de 120 paraules "en un món digital de 140 caracters"; 120 paraules que,
"curiosament, comencen amb la A d'acord i acaben amb la X de xoc de trens", ha dit Iceta.
Tota una declaració d'intencions de qui considera que "en un moment transcendental, tant la
política catalana com l'espanyola estan mancades de negociació, amb governs presidits per
persones amb poca predisposició al diàleg, tant allà com aquí".

El primer secretari del PSC, que va estar acompanyat pel professor de Literatura de la
Universitat de Barcelona, Jordi Llovet, va assenyalar la necessitat de la negociació, el diàleg i el
respecte per poder reformar la Constitució del 78, "un text que ha fet un magnífic servei
durant més de trenta anys, però que sens dubte cal modificar".

En aquesta línia, Iceta va insistir que "passi el que passi el 27 de setembre, l'endemà caldrà
diàleg, negociació i pacte, i aquí als socialistes catalans sí ens hi trobaran" i va defensar que
"només amb fórmules acordades una societat pot viure en llibertat". "Catalunya, un sol poble,
i tant! Però amb moltes i diferents idees", va afegir.
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D'entre aquestes idees, la
del socialisme, amb una
definició que en va fer
l'any 1998 Jordi Solé Tura i
que Jordi Llovet va voler
subratllar del llibre d'Iceta:
"Sempre

he

entès

el

socialisme com una passió
per

la

dignitat

de

la

persona, és a dir, per la
igualtat i la solidaritat en
una societat lliure. Per això
l'empenta moral i política
del socialisme continuarà viva mentre hi hagi desigualtats, injustícies, discriminacions i
humiliacions".
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5.5. Presentació del llibre “La democracia, per fer què?”, de Josep Pallach
La Fundació Rafael Campalans us convida a la presentació del llibre La democràcia, per fer
què?, de Josep Pallach, reeditat per Edicions Els Llums en el 40è aniversari de la seva primera
edició.

A l'acte, que es va fer el passat 16 de noviembre a la seu del PSC (Nicaragua, 75, de Barcelona)
van intervenir-hi:

José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans
Francesc Esteva, dirigent del PSC-Reagrupament
Joan Tàpia, periodista
Joan Ramon Riera, editor
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6. COMUNICACIÓ i DIFUSIÓ
6.1 MITJANS DE COMUNICACIÓ
La Fundació Rafael Campalans ha volgut potenciar durant aquest any les seves relacions amb
els mitjans de comunicació, més enllà de la convocatòria de periodistes per a actes i enviament
de notes de premsa. Així, el 2015 el vam iniciar amb un briefing informatiu amb nou mitjans de
comunicació arran de la presentació de l'Informe social 2014. Creiem que la convocatòria de
reunions en petit format amb els periodistes pot ajudar a difondre la tasca que la Fundació
realitza en el seu dia a dia.

6.2 PÀGINA WEB
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La pàgina web de la Fundació, www.fcampalans.cat segueix sent una eina indispensable per a
la difusió de les publicacions que editem i les activitats que organitzem. És la porta d'entrada
principal a la Fundació, tot i que Facebook i Twitter també s'han convertit en elements clau per
atreure nous visitants.

Durant aquest 2015 l'objectiu ha seguit sent aconseguir la màxima difusió de les activitats
organitzades per la Fundació i els articles que editem sobre molt diferents temes.

BUTLLETI ELECTRÓNIC DE LA FUNDACIÓ

Com venim fent des de la seva posada en marxa, cada dues setmanes 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 referència a temes externs que poden
interessar als nostres lectors.

Cada dos dilluns, doncs, s'envia un butlletí electrònic amb:
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- Una notícia destacada i dos o tres notícies més
- Articles recomanats: mínim un article per semana
- Agenda: es destaquen les properes activitats a tenir en compte
- Efemèride: cada setmana es destaca un fet històric coincident amb les dates de la setmana.
- Publicacions destacades, editades per la Fundació

A part del butlletí general de la setmana, el web també disposa d'un butlletí convocatòria, per
a informar de manera més específica d'una activitat propera.

Durant el 2015 s’han enviat 18 newsletters generals i 22 butlletins convocatòria, que arriben a
2.062 subscrits.
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ESTADÍSTIQUES WWW.FCAMPALANS.CAT
Visites a la web (de l’1 de generl al 15 de noviembre 2015)

Dies amb més visites:
Diumenge, 8 de novembre: 845 visites (cap causa aparent...)
Dilluns, 26 de gener: 546 visites (dia de la presentació de l’Informe Social 2014)
Dimarts, 20 de gener: 256 visites (enviament butlletí convocatòria Informe Social 2014)
Divendres, 23 de gener: 255 visites (dia del briefing amb premsa Informe Social 2014)
Dilluns, 15 de juny: 226 visites (enviament butlletí informant d’activitats passades i agenda)
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Per mesos:

Juny: 2.544

Gener: 4.069

Juliol: 1.610

Febrer: 2.472

Agost: 1.310

Març: 2.080

Setembre: 2.817

Abril: 1.819

Octubre: 1.475

Maig: 2.090

Novembre (fins 15/11): 1.548

Del total de visites que ha tingut la nostra pàgina web:

... 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: 5.089

-

Publicacions: 1.076

-

Qui som: 1.020

-

Cercador: 672

-

Activitats: 659

-

Arxiu: 340

Pàgines més visitades:
-

Consulta i descàrrega de l’Informe Social 2014: 1.849

-

Notícia Convenció federalista: 956

-

Notícia presentació Informe Social 2014: 619

-

Consulta i descàrrega “El proyecto económico de la socialdemocràcia”: 206

-

“Next Left.Building Welfare society”: 212
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6.3. XARXES SOCIALS

Sens dubte, Facebook i Twitter s'han convertit en instruments de comunicació indispensables.
El perfil de la Fundació Rafael Campalans en ambdues xarxes està sent seguit cada vegada més,
i s'ha convertit en un mitjà de difusió i participació veritablement útil. Intentem no només
difondre la tasca desenvolupada des de la Fundació, sinó també enriquir el treball de la
Fundació amb els comentaris i aportacions dels internautes.

El 2015 hem seguit treballant per fer que la Fundació i la tasca que desenvolupa siguin
conegudes arreu, arribant al màxim de gent possible, i fent arribar els nostres continguts a
aquells que estiguin interessats.

Facebook:
A dia d'avui, amb 2.967 amics, la Fundació Rafael Campalans és el think tank català vinculat a
un partit polític amb més seguidors. Seguirem el nostre treball per seguir creixent, però
sobretot per comunicar més i millor el que fem.

2008 => 307 amics
2009 => 747 amics
2010 => 1.370 amics
2011 => 1.984 amics
2012 => 2.820 amics
2013 => 2.885 amics
2014 => 2.967 amics
2015 => 3.051 amics
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Twitter:
El perfil twitter @FCampalans
compta amb:
-

1.961 seguidors
918 a qui seguim
2.445 tweets (mínim 1

tweet / dia)
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