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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, triades per la Comissió Executiva del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC). Els membres del nostre patronat són, a 17 d'octubre de 2017:

Albert Aixalà Blanch / Oriol Bartomeus Bayés / Meritxell Batet Lamaña / Jaume Bellmunt
Padró / Sara Berbel Sánchez / Laia Bonet Rull /Josep Maria Carbonell Abelló / Enric Casas
Gironella/ Gabriel Colomé Garcia / Francesc Esteva Massaguer/ Marta Farrés Falgueras / Joan
Ferran Serafini / Pilar Figueras Bellot / Jordi Font Cardona / Rocío García Pérez / Salvador Giner
Sanjulián / Eva Granados Galiano / Miquel Iceta Llorens / Javier López Fernández / Joaquim
Llach Mascaró / Joan Marcet Morera / Carles Martí Jufresa/ Rocío Martínez-Sampere
Rodrigo / Manuel Mas / José Montilla Aguilera / Immaculada Moraleda Pérez / Josep M. Obiols
Germà / 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 / 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:

José Montilla Aguilera

Vocals:

Meritxell Batet

Directora:

Esther Niubó Cidoncha

Joan Ferran

Secretària:

Laia Bonet Rull

Jordi Font

Tresorera:

Núria Pey de la Iglesia

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, en la seu central
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), al carrer Nicaragua, 75, de Barcelona.

Actualment, l'entitat compta amb un equip professional de treball molt reduït, que dissenya,
gestiona, coordina i organitza els diferents projectes i, en concret, els d'aquest any 2016.
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 Lliure 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 de la seva
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 organitza els seus esdeveniments.
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3. ACTIVITATS EN EL MARC DE COL·LABORACIÓ AMB FUNDACIONS I ALTRES
ENTITATS PROGRESSISTES
Des de fa anys, la Fundació Rafael Campalans col·labora amb fundacions progressistes del
conjunt de la Unió Europea, com són la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), la
Friedrich Ebert Stiftung, la Fundació Internacional Olof Palme i la Fundació Alternatives.

3.1. Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundació Europea d’Estudis Progresistes
(FEPS)
En el marc de relacions amb la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS) - una fundació
progressista europea que pretén acostar 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- , i per a continuar la tasca que realitzem des de 2010, any en què passem a ser
fundació membre, la Fundació Rafael Campalans ha realitzat diferents col·laboracions:

3.1.1. TROBADA A BARCELONA DEL GRUP DE DEBAT I TREBALL DE LA FEPS “NEXT LEFT”
La Fundació Rafael Campalans, juntament amb el Renner Institut austríac i la Fundació Europea
d'Estudis Progressistes (FEPS), va organitzar per als dies 19 i 20 de març una jornada per a
debatre sobre el futur de l'esquerra europea, dins del programa "Next Left" de la FEPS.

La jornada, que es va organitzar el dilluns, 20 de març, en la seu del PSC de Barcelona (carrer
Consell de Cent, 416), forma part dels treballs de recerca i debat del programa "Next Left" de
la FEPS, que lidera i coordina des de fa anys l'ex canceller austríac Alfred Gusenbauer.
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El dia abans, diumenge, 19 de març, els integrants del grup es van reunir porta tancada per a
debatre entorn dels resultats del treball fet des de 2009 i perspectives 2017-2019.

La jornada de la sessió oberta al públic es va celebrar, com hem comentat, el dilluns, 20 de
març, i va tenir el següent programa:
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“NEXT LEFT”: abordant el debat de les desigualtats
Dilluns 20 de març
PROGRAMA
09.30 Benvinguda i innauguració
- Ferran Pedret, primer secretari del PSC de Barcelona
- José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans
- Alfred Gusenbauer, ex canceller austríac, president del programa “Next Left Research”
de la FEPS

10.00 Sessió 1: El paisatge social després del 2008: amb quins temes els progressistes poden
reivindicar-se en el debat sobre les desigualtats?

- Josep Borrell, expresident del Parlament Europeu
- Dimitris Tsarouhas, professor a la Universitat Bilkent d’Ankara, i membre del consell
científic de la FEPS
- Lorenza Antonucci, professora titular de Política Social a la Universitat de Teesside
(Regne Unit) investigadora associada de l’Observatori Social Europeu
- Javi López, eurodiputat socialista

Moderadora: Ania Skrzypek, investigadora principal de la FEPS

11.45 Pausa cafè

12.00 Sessió 2: El llegat europeu dels Indignats - com poden els partits progressistes
reconnectar amb els votants?

- Michael Holmes, professor titular de la Universitat de Liverpool i Investigador Visitant
Sénior de l’Escola Europea de Ciències Polítiques i Socials – a la Universitat Catòlica de
Lille
- Robert Ladrech, professor de Política Europea a la Universitat de Keele (Regne Unit) i
professor visitant del Colegi d’Europa a Bruges, Bèlgica
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- Oriol Bartomeus, doctor en Ciència Política, professor a la Universitat Autònoma de
Barcelona, membre del Patronat de la Fundació Rafael Campalans

Moderadora: Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans

13.45 Conclusió
- Jaume Collboni, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona
- Josep Borrell, expresident del Parlament Europeu
- Alfred Gusenbauer, excanceller austríac, president del programa
“Next Left Research” de la FEPS

Imatges de l’acte
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3.1.3. 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), en 2010, en la seva Assemblea
General, que sol celebrar-se el mes de juny a Brussel·les.
En 2017, aquesta assemblea va tenir lloc el 28 de juny en la seu de la FEPS, a Brussel·les
(rueMontoyer, 40), i va servir per a 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
2016; 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.
En l'Assemblea General de la FEPS de 2017 Maria Joao Rodrigues, eurodiputada portuguesa, va
ser elegida nova presidenta de la FEPS, en substitució de Massimo D’Alema, que ha estat al
capdavant de l'entitat des de 2010. Així mateix, Josep Borrell va ser elegit vicepresident de
la FEPS, presidint el seu Consell Científic, el principal òrgan assessor de la Fundació, tant a
nivell intel·lectual, com a científic i estratègic.
Cristina González, responsable de Projectes i Comunicació de la Fundació Rafael Campalans, va
acudir a la cita com a representant de la nostra entitat.
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3.1.4. REUNIÓ DE COORDINACIÓ DE LA FEPS
El 20 de novembre de 2017 es va organitzar a Brussel·les una reunió de totes les fundacions
membres de la FEPS, que tenia com a objectiu informar sobre les obligacions d'informació
financera actualitzades que com cada any, la Fundació Rafael Campalans assistirà a la reunió
amb un o dos representants.

3.2 Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundació Internacional Olof Palme

3.2.1. VI SEMINARI SOBRE EXTREMISME IDEOLÒGIC: L'ASCENS DE LA DRETA POPULISTA A
EUROPA I Als ESTATS UNITS

La

Fundació

Internacional Olof Palme (FIOP),

en

col·laboració

amb

la

Fundació

Rafael Campalans, ha organitzat la sisena edició del seminari sobre xenofòbia, extremisme i
populisme

de

dreta,

en

record

dels

atemptats

de Utoya (Noruega)

de

2011.

El seminari realitzat el 26 d'abril, va tenir el següent programa:

Organitzen:
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L'ASCENS DE LA DRETA POPULISTA A EUROPA I Als
ESTATS UNITS
26 d'abril de 2017

PROGRAMA

12.00 h Presentació
Anna Balletbò, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme
Lurdes Vidal, directora de l'àrea de Món Àrab i Mediterrani de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL. Patró
Fundació Campalans

12:20h Taula Rodona
Xavier Casals, professor d'Història de la Universitat Ramon Llull. Nou panorama a Occident:
l'ascens de la Dreta a Europa i als EUA
Cesareo Rodríguez-Aguilera, catedràtic Dret Constitucional UB. El Dèficit Democràtic Europeu i
els seus efectes
Beatriz Acha, professora de Sociologia de la Universitat Pública de Navarra. El cas alemany i
altres exemples
Lluís Bassets, director del País a Catalunya. Significat de l'arribada de Trump a la Presidència
dels EUA

13:50h Resum
Josep Xurigué, professor de Govern Local i Govern Obert a la UOC

CONCLUSIONS DEL SEMINARI
Per sisena edició ha tingut lloc aquest seminari que va néixer com a memorial per a les
víctimes de l'atemptat en Utoya-Oslo al juliol de 2011. Aquest any, sota la direcció del
professor Xavier Casals, a continuació es resumeixen les principals aportacions dels diferents
ponents en el seminari celebrat a Barcelona.
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En

la

taula

inaugural

el

Degà

de

la

Facultat

de

Comunicació

i

Relacions

Internacionals Blanquerna- Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell, va evidenciar les
dues ànimes que tenen moltes societats. Una ànima més humanista i universal, i una ànima
més replegada sobre si mateixa. Els diferents moviments xenòfobs que han aconseguit
resultats electorals satisfactoris d'acord als seus interessos a Europa, en tot cas als països
mediterranis, han tingut menys èxit. El degà iniciava un camí interpretatiu i es preguntava si la
identitat mediterrània tenia a veure.

En la intervenció de la presidenta de la FIOP, Anna Balletbò, va posar de manifest la connexió
entre l'augment de la riquesa dels últims anys, per a pocs grups socials, i l'increment de la
desigualtat. Un fet que conduïa al camí de caos. I una situació que deteriorava la cohesió
democràtica. En el cas del triomf de Donald Trump als EUA, Anna Balletbò emfatitzava el
malestar de la població blanca, despullada per la crisi i sense un futur clar davant. El descens
del poder adquisitiu i dels salaris dels últims anys ha accentuat aquest sentiment. Després del
diagnòstic crític, i ja en el camp propositivo, la presidenta de la FIOP es preguntava en relació a
com podíem administrar i governar la globalització i els seus efectes negatius.
Per a acabar la taula inaugural, la professora Lourdes Vidal, en nom de l'Institut Europeu del
Mediterrani, es remuntava a l'atemptat de Utoya ja el seu autor, Breivik. Darrere de l'atemptat
hi ha hi havia un discurs islamófobo i una retòrica de resistència davant la "invasió islàmica". La
deshumanització de l'altre, el diferent, legitimava l'hostilitat. El front comú de l'extrema dreta
europea genera, en tot cas, ràbia i alimenta l'odi.

La deshumanització de l'altre, sovint se centra en el més pobre. I, llavors, apareix
la aporofòbia. La por a perdre el benestar personal direcció l'hostilitat cap als més pobres i
desvalguts. Una hostilitat que té en els seus dos extrems: la islamofòbia i l'extremisme religiós.

A continuació es va iniciar la taula rodona, conduïda pel professor Xavier Casals. Va comptar
amb les aportacions del catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona,
Cesáreo Rodríguez Aguilera; de la professora de Ciència Política de la Universitat de Navarra,
Beatriz Atxa, i del director adjunt del País a Catalunya, el periodista Lluís Bassets.

Xavier Casals va centrar la seva intervenció en l'anàlisi de les característiques de l'extrema
dreta euroatlàntica, com la va identificar, descrivint els punts en comú amb la finalitat de fitar
aquesta categoria:
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1. El Brexit va deixar patent que es podia desafiar l'ordre establert. L'extremisme ja era
mediàtic i ja no era només un factor de protesta.
2. S'evidencia un factor de relacions personals entre els líders extremistes (visites de líders
extremistes europeus a Trump, abans i després de la seva victòria electoral).
3. Es produeix un discurs contra les elits.
4. Finalment, i seguint una anàlisi del politòleg francès Pascal Perrineau va exposar les
següents consideracions: la globalització ha generat guanyadors i perdedors; hi ha una part
oberta i una altra tancada de la societat. I s'ha produït una fractura cultural (respecte disposar
de més o menys llibertats). D'altra banda, es posen en relleu fronteres geogràfiques entre la
ciutat global i les zones perifèriques. I, en últim terme, es distingeix entre forces polítiques
amb cultura de govern i d'uns altres amb una cultura política antisistema.

Finalment, el professor Casals va assenyalar la paradoxa que les forces extremistes a Europa i
als EUA es reflecteixen en sistemes de govern que prenen decisions 'per decret', plebiscitaris i
presidencialistes com els d'Europa de l'Est: des de Polònia , a Hongria, de Rússia a Turquia.
En la intervenció del Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Cesáreo
Rodríguez Aguilera, a partir dels continguts del seu últim llibre "Dèficit Democràtic Europeu" va
assenyalar la connexió entre euroescepticisme i globalització. La Unió Europea (UE), és un
híbrid entre un Estat i una entitat Internacional. Per aquest motiu, manifesta un dèficit
democràtic, amb l'escassa transparència que atresora i la inexistència de la separació de
poders.

Quant al dèficit social de la UE, el Catedràtic va assenyalar que només es podria legitimar a
partir dels resultats de les seves polítiques públiques. I, en aquest sentit, les receptes
econòmiques que s'estan aplicant fan impossible aconseguir uns resultats acceptables en
termes de benestar social ampli.

En un altre vessant, el sistema de partits polítics només és europeu des del punt de vista
teòric. I, cal afegir, hi ha un rendiment de comptes davant la ciutadania escàs. La UE com a
característica de la seva governança -en paraules del professor-, té pànic al conflicte.

Cesáreo Rodríguez Aguilera en el terreny propositivo va esmentar la necessitat de fer reformes
institucionals en la direcció de crear un govern econòmic; i de fer reformes de procediment
per a augmentar la transparència i guanyar legitimitat social, com el factor més important. En
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la seva opinió, no és necessari que hi hagi un donem europeu per a la seva viabilitat. Hi ha
molts sistemes federals de països com l'Índia, que han construït un estat federal plurinacional.

El camí per a detenir el creixement de l'extremisme passa per no trencar el cordó sanitari. En la
seva opinió, el camí és revitalitzar la democràcia sense oblidar-nos del model social europeu i
avançar cap a un federalisme europeu, de tipus econòmic, amb una institució com el Banc
Central Europeu exercint un paper real de Banc Central com el fa la Reserva federal Nordamericana.

Al seu torn, la professora de Ciència Política de la Universitat de Navarra, Beatriz Atxa, va
iniciar la seva intervenció amb la voluntat de fitar el significat dels conceptes que donen títol al
seminari: populisme i xenofòbia. Va deixar patent que el concepte de populisme no és prou
clar. El terme extremisme de dreta, li va semblar adequat per a analitzar fenòmens com el
moviment del Front Nacional, de la Sra. Le Pen.

El tema estrella i denominador comú dels moviments extremistes de dreta és, al seu criteri, la
voluntat de regular la immigració, a més de la professió d'un nacionalisme excloent i la
formulació d'una demanda de polítiques de "llei i ordre".

La intervenció de la professora de la Universitat de Navarra va voler rebatre la idea d'èxit que
va associada als resultats electorals d'aquests moviments. I va argumentar que una anàlisi
acurada d'aquests moviments i dels seus resultats electorals, posa de manifest que han
aconseguit diferents nivells d'èxit.

A tall d'exemple, en eleccions legislatives del UKIP al Regne Unit obté el seu millor resultat amb
un 13% dels vots, mentre que Alba Doradaa Grècia aconsegueix el seu sostre electoral amb el
7% dels vots. D'altra banda, va deixar patent com Luxemburg, Irlanda, Portugal i Espanya, no hi
ha cap partit d'extrema dreta important, mentre que a Rússia i Alemanya no han obtingut
encara representació en la Duma i el Parlament Federal (Bundestag) . Es tractaria doncs de
casos de fracàs que desmentirien la hipòtesi que la família dels partits i dels moviments
extremistes de dreta estan caracteritzats pel seu èxit electoral.

Quant a les eleccions al Parlament Europeu de 2014, i davant el suposat terratrèmol electoral
pregonat per la premsa, Beatriz Atxa destaca com el Bloc Flamenc a Bèlgica, el Partit de la
Llibertat a Holanda i la Lliga Nord a Itàlia van perdre vots. En el cas italià, la pèrdua és
especialment significativa: del 10,2% al 6,2%.
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La professora de Ciència Política, va voler entrar en l'anàlisi d'Alternativa per Alemanya, el
moviment extremista de dreta en creixement, en els últims temps. Va evidenciar les divisions
internes que sofreix, i com aquestes divisions afebleixen el moviment. A part, de l'erosió
produïda pels problemes judicials d'un dels seus líders.

D'altra banda, va posar en relleu la responsabilitat dels mitjans de comunicació en
l'atorgament de carta de naturalesa 'als moviments extremistes de dreta, a transmetre
missatges

inconscients

de

normalització

ajusto

la

possibilitat

real

d'arribar

a

obtenir respresentación política en els parlaments els Estats.

Per a finalitzar les intervencions de la taula del VI Seminari organitzat per la FIOP, la Fundació
Rafael Campalans, el IEMED i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals BlanquernaURL va intervenir el director adjunt del diari El País a Catalunya, el Sr. . Lluís Bassets.

El director adjunt d'El País va iniciar la seva intervenció amb un titular eloqüent, a propòsit de
la victòria del Donald Trump i la seva arribada a la presidència: "L'extrema dreta ha entrat a la
Casablanca".

Lluís Bassets fa descriure tres aspectes del discurs de l'extrema dreta, extremista, als EUA
preponderants:

• La immigració.
• El proteccionisme comercial.
• I l'apel·lació al nacionalisme davant la globalització. Va posar en relleu com Trump ha
desafiat un sistema constitucional pensat per a un extremista no arribés a la presidència. La
falla del sistema de controls i equilibris l'ha facilitat. I va alertar del fet de com s'està destruint
l'anomenat 'quart poder'. No obstant això, el director adjunt del País a Catalunya es va
preguntar si el president electe podria desplegar, realment, el seu programa.

En aquest sentit, els governs locals als EUA, les seves alcaldies, els fiscals i els jutges en els
estats de majoria demòcrata estaven afeblint la capacitat de decisió del nou president i
l'impacte polític i social de les seves decisions.

D'altra banda, va dibuixar el perfil del principal assessor àulic del nou president, Steve Bannon.
Un spin doctor que beu en el supremacia blanca i que té vincles amb Le Pen i la Revolució
blanca i cristiana. Aquest origen extremista en el cor del seu equip, a més de tot el panorama
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esbossat per Lluís Bassets ho va fer interrogar-se, si el cor del qual havia estat el Nou Ordre
Mundial des de la II Guerra Mundial, ara s'havia instal·lat el centre del Nou Desordre Mundial.

En aquest sentit, i per a posar-lo de manifest, el periodista va descriure com el nou president
ha desafiat el principi de "una sola Xina", i ha descrit a la Xina i a Mèxic com el guanyadors del
multilateralisme. Bassets va reflexionar sobre la perillosa crisi que es pot produir en el conflicte
amb Corea en el Mar de la Xina.

Finalment, des del punt de vista d'anàlisi geopolítica, el director adjunt d'El País a Catalunya va
reflexionar sobre el fet que l'arribada de Donald Trump a la presidència de l'EUA suposava una
clara oportunitat per a Rússia i per a la Xina , d'exercir nous lideratges estratègics.

IMATGES DE L’ACTE
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3.3. Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundació Alternativas
3.3.1. PRESENTACIÓ A BARCELONA DE L’INFORME SOBRE L’ESTAT DE LA UE 2017

La Fundació Rafael Campalans va organitzar un any més
la presentació a Barcelona de l'Informe sobre l'Estat de
la UE que cada any elaboren de manera conjunta la
Fundació Alternativas i la Friedrich Ebert Stiftung.

L'acte de presentació es va fer el divendres, 26 de maig,
a les 12h, en la seu del CIDOB, amb el programa següent:

PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE L'ESTAT DE LA UE 2017
26 de maig de 2017
PROGRAMA

Benvinguda
Jordi Bacaria, director del CIDOB
Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans

Presentació de l'Informe
Maria Pallarés, coordinadora de Projectes de la Friedrich Ebert Stiftung
Pere Portabella, president de la Fundació Alternatives
Diego López Garrido, director de l'Informe sobre l'Estat de la UE 2017
Francisco Aldecoa, membre del Consell d'Assumptes Europeus de la Fundació Alternatives i
coautor de l'informe.
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La Fundació Rafael Campalans va organitzar, conjuntament amb el CIDOB, la presentació a
Barcelona del VI Informe sobre l'estat de la Unió Europea 2017, document que elaboren cada
any la Fundació Alternatives i la Friedrich Ebert Stiftung i que aquest any portava per títol
"Rellançar Europa ".

La jornada es va iniciar amb la benvinguda de Jordi Bacaria, director CIDOB i Esther Niubó,
directora Fundació Rafael Campalans, que a continuació van deixar passo a María Pallarés,
coordinadora de programes Friedrich EbertStiftung, Pere Portabella, president de la Fundació
Alternatives, Francisco Aldecoa, membre del Consell d'Assumptes Europeus de la Fundació
Alternatives i coautor de l'informe i Diego López Garrido, director de l'informe, per a presentar
les principals conclusions.

Els ponents van destacar que el període comprès entre abril de 2016 i l'actualitat es podria
qualificar, sense exagerar, com el annushorribilis de la Unió Europea tenint en compte la
victòria del Brèxit, el triomf de Donald Trump als EUA i la gran crisi d'integració europea que
estem vivint. En aquest sentit, Francisco Aldecoa va voler destacar com el Brèxit ha condicionat
l'any polític a Europa, "actuant de federador intern" i va remarcar la necessitat de "convocar
una convenció europea abans d'acabar la legislatura per a avançar cap a la unió política.

Per part seva, Diego López Garrido va considerar com un dels reptes de la UE el de "donar una
bona resposta, no en un sentit proteccionista sinó amb una regulació, a la globalització". López
Garrido també va voler posar de manifest la necessitat de no abandonar la lluita contra el
canvi climàtic, alertant del perill que els EUA abandoni els acords de París i va reclamar que la
UE edifiqui una dimensió social: "És el moment de rellançar, que no reinventar, Europa "va
sentenciar.
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3.4. Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundació Friedrich Ebert
3.4.1. VIIIª EDICIÓ DEL FÒRUM POLÍTIC PROGRESSISTA EUROMEDITERRANI

En

els

últims

anys,

la

Fundació

Rafael Campalans,

conjuntament

amb

la

Friedrich Ebert Stiftung, ha organitzat cada mes de juny o juliol un fòrum de fundacions,
organitzacions i entitats socialistes i progressistes de l'espai euromediterrani a Barcelona, amb
l'objectiu de posar en comú i debatre sobre la situació política, econòmica i social dels
respectius països, sobre els efectes dels moviments de transició democràtica i de reforma
iniciats en alguns Estats, així com de les repressions que estaven tenint lloc en uns altres.

La finalitat d'aquesta activitat era promoure espais de trobada, de diagnòstic, reflexió i diàleg
entre forces progressistes de la regió euromediterrània, sobre l'oportunitat de consolidar una
veritable democràcia a la regió, i d'escurçar distàncies entre representants de les entitats i les
societats del nord i del sud de la mediterrània. Igualment, difondre el coneixement de la regió
entre les persones assistents.

Per a això, planifiquem organitzar una jornada de debat i reflexió amb ponents de nivell de
l'àmbit acadèmic i de la política, amb perfils multidisciplinaris, que contribueixin a analitzar la
situació de Tunísia prèvia a la convocatòria de les primeres eleccions locals després de la
Primavera Àrab.

Primer previstes per a octubre 2016, després març 2017, i finalment fixades el 17 de
desembre, les primeres eleccions democràtiques per a renovar els ajuntaments tunisians des
del canvi de règim en 2011 amb la caiguda del president Zin el Abidin Ben Ali.
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PROGRAMA

VIIIème ÉDITION DU FORUM POLITIQUE PROGRESSISTE EUROMEDITERRANÉEN
DU PRINTEMPS ARABE AUX PREMIÈRES ÉLECTIONS LOCALES DÉMOCRATIQUES EN
TUNISIE
Barcelona, 7 juillet 2017
Siège de la Fundació Rafael Campalans
Nicaragua 75-77, Barcelone
9h30 Bienvenue
Esther Niubó, directrice de la Fundació Rafael Campalans
Géro Maass, directeur Friedrich Ebert Stiftung Madrid

9h45 Introduction et contextualisation
Jordi Pedret, responsable Euromed de la Fundació Rafael Campalans

10h15 Résultats de la consolidation démocratique
Mahmoud Ben Romdhane, économiste, ministre tunisien du Transport (2015-2016) et
ministre des Affaires sociales (janvier-août 2016)
Tarek Chaabouni, candidat aux élections municipales tunisiennes 2017
Leila Hamrouni, députée tunisienne du bloc indépendant
Walid Mâaouia, candidat aux élections municipales tunisiennes 2017

11h30 Pause-café

12h Débat autour des interventions précédentes
Carlos Carnero, directeur de la Fundación Alternativas
Répresentant de la Friedrich Ebert Stiftung à Tunis
Emmanuel Cohen, Chef du Département des politiques euro-méditerranéennes IEMed et
coordinateur du Réseau Euromesco
Samia Ben Teyaka, Association des Tunisiens en Catalogne
Eduard Soler, chercheur principal du CIDOB et spécialiste des relations euro-méditerranéennes

13h30 Clôture
Ferran Pedret, député au Parlement catalan
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IMATGES DE L’ACTE
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3.4.2. III CONVENCIÓ FEDERALISTA
Arran de l'èxit de les dues primeres edicions de la Convenció federalista, celebrades al
setembre de 2015 i novembre de 2016, considerem convenient donar-li continuïtat i celebrar
una tercera edició que vueva a diversificar ponents i temes. Aquesta tercera edició es va
celebrar el passat 2 de desembre, per a reflexionar sobre el federalisme en un moment de
debat obert sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, i posant també èmfasis en la
necessitat d'avançar cap a una Europa Federal.

El programa va ser el següent:

III Convenció federalista
9h. Arribada de participants i assistents
9.30h Benvinguda
José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans
9.40h. Innauguració
Miquel Iceta, primer secretari del PSC, candidat socialista a la presidència de la Generalitat de
Catalunya
10h. SESSIÓ 1. Espanya, perspectiva federal
Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana
Meritxell Batet, Diputada del PSC en el Congrés dels Diputats
Francesc Antich, Senador, expresident del Govern de les Illes Balears
Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona
Modera: Astrid Barrio, doctora en Ciències Polítiques, professora a la Universitat de València
11.30h. Pausa Cafè
12h. SESSIÓ 2. El model federal en la governança europea
Diego López Garrido, catedràtic de Dret Constitucional, exsecretari d’Estat per la Unió
Europea
Patxi Aldecoa, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid
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Victoria Camps, catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Política de la UAB
Modera: Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans
13.30h. CLOENDA
Gero Maass, delegat de la Friedrich Ebert Stiftung Espanya

Prèviament a la celebració de la Convenció federalista, la tarda anterior es va realitzar una
sessió de treball acadèmic a porta tancada per a reflexionar entorn el federalisme.

En la trobada van intervenir uns trenta polítics i experts acadèmics de diferents disciplines
(especialistes en politología, ciències jurídiques, filosofia, història, economia), entre els quals hi
havia Xavier Arbós, Joan Botella, Elisenda Malaret, Luis Moreno, Manuel Escudero, José
Antonio Montilla.

Imatges de l'acte
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4. ESPAIS DE DEBAT

4.1. Presentació i debat entorn la tesi d’Oriol Bartomeus, membre del Patronat

La Fundació Rafael Campalans va organitzar el 9 de gener de 2017 una sessió tancada de
presentació i debat entorn la tesi “La influència del relleu generacional en la transformació
del comportament electoral a Catalunya”, d'Oriol Bartomeus, professor de Ciència Política de
la UAB, membre del nostre patronat.

La sessió, a la qual van ser convidats membres del Patronat de la Fundació, els membres de la
Permanent del PSC, diputats i diputades del Parlament de Catalunya i diputats i diputades del
Congrés, va servir no només per a conèixer de primera mà les principals idees que es
desprenen de la tesi, sinó per a extreure conclusions que poden ser útils per al PSC.
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4.2. Presentació del Grup Laboratori Sant Cugat

La Fundació Rafael Campalans va presentar el 2 de febrer de 2017 el seu Grup Laboratori a
Sant Cugat, coordinat per Dolors Renau, membre del nostre Patronat. Aquesta iniciativa neix
com un nou espai de difusió, reflexió i debat a l'entorn del pensament socialista en el marc de
la Fundació Rafael Campalans a Sant Cugat.

L'acte públic, en què es va presentar el primer document del grup “Política i emocions
col·lectives” va comptar amb les intervencions d'Esther Niubó, directora de la Fundació
Rafael Campalans, Dolors Renau, coordinadora del Grup Laboratori Sant Cugat i Santi Guillén,
membre del Grup Laboratori Sant Cugat

4.3. Participació en la Jornada de CCOO “El moviment sindical i el teball digne al món”
La Fundació Rafael Campalans va ser convidada a participar el 17 de febrer de 2017, com a
entitat en la fila zero, en la jornada “El moviment sindical i el treball digne en el món”,
organitzada per la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya. Les entitats convidades en la
fila zero havien de fer una intervenció d'entorn als 5 minuts que completés les intervencions
de la taula rodona d'experts.

40

4.4. Soirée électorale. Seguiment dels resultats de la segona volta de les eleccions
presidencials franceses

La Fundació Rafael Campalans, juntament amb el PSC de Barcelona, va organitzar el diumenge,
7 de maig, una jornada de seguiment dels resultats de la segona volta de les eleccions
presidencials franceses.

La soirée électorale, que va comptar amb unes paraules de benvinguda de Carlos Prieto,
secretari d'organització del PSC Barcelona, i la presentació d'Esther Niubó, directora de la
Fundació Rafael Campalans, va comptar amb una anàlisi inicial de les campanyes dels
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candidats, resultats de la primera volta i sondejos a càrrec de Gabriel Colomé, professor de
Ciència Política de la UAB i Oriol Bartomeus, professor de Ciència Política de la UAB.

Una vegada coneguts els primers resultats de la segona volta, es van afegir en la
taula ÉricMass, secretari de la Secció PS Barcelone i Sergio Maydeu, analista a PlayGroundDo,
que van parlar de les conseqüències de la victòria de Émmanuel Macron a nivell nacional i a
nivell europeu i internacional. Miquel Iceta, primer secretari del PSC, va intervenir en la
conclusió recordant que "si Europa no canvia la seva orientació política, econòmica i social, la
derrota del FN i Marin Le Pen no haurà servit de res".
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4.5. Acte d’homenatge a Carmina Virgili

Amb motiu dels 90 anys del seu naixement (19 de juny) i com a agraïment al llegat que ens va
donar, la Fundació Rafael Campalans va organitzar per al mateix dia 19, un acte en record
de CarminaVirgili, geòloga, gestora científica, secretària d'Universitats i Recerca i senadora
socialista, que va comptar amb la presència de José Montilla, Mariano Marzo, Teresa Riera,
Raimon Obiols, Alfredo Pérez-Rubalcaba i Mariona Virgili.

En el transcurs de l'acte, el President de la Fundació, José Montilla, va donar la benvinguda als
assistents i va assegurar que aquest era un homenatge per a reivindicar una trajectòria com la
de Virgili, que “va contribuir discretament a trencar murs”. Per a Montilla, respectar la
memòria és un acte d’humanitat i va recordar que ara que es compleixen 40 anys de les
primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista, és necessari reivindicar
aquest període sense autosuficiència ni nostàlgia, per respecte a l'esforç de tanta gent.

Mariano Marzo, catedràtic d'Estratigrafia de la UB, va lloar de l'esperit dialogant de Virgili, el
seu paper en el món de la geologia i la seva “altura de miris” en la gestió política. D'altra
banda, l'exdiputada en el Parlament Europeu, Teresa Riera, participo en l'acte mitjançant un
emotiu vídeo en el qual va repassar la trajectòria en el món de la ciència i de la política de
l'homenatjada, i Raimon Obiols, exprimer secretari del PSC, va elogiar la seva Fortalesa i la
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“profunda intel·ligència científica i filosòfica de les seves intervencions”. El exsecretariogeneral
del PSOE i exministre Alfredo Pérez Rubalcaba va recordar que Carmina Virgili va ser la seva
“primera cap en política” i de la qual va aprendre la importància del treball en equip, el
respecte institucional i l'estima per la llengua catalana.

Finalment, Mariona Virgili, neboda de l'homenatjada, va agrair l'acte va assegurar,
emocionada, que li omple d'orgull pensar que “la seva tia deixo una petita petjada per a fer
d'aquest món un món millor”.

4.6. UPEC 2017

Un

any

més,

la Fundació Rafael Campalans ha

col·laborat

en

l'organització

de

la UPEC(Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya).

Així, els dies 5, 6 i 7 de juliol es va celebrar la XIII edició de la UPEC amb el següent programa:
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4.7. ESCOLA DE FORMACIÓ DEL PSC

Celebrada els dies 7 i 8 de juliol en el TecnoCampus de Mataró, el PSC va organitzar la
tradicional Escola de Formació del partit.

La Fundació Rafael Campalans, un any més, va col·laborar en l'organització d'una de les
sessions. Sota el títol Anàlisi i estratègia electoral, va reunir a Oriol Bartomeus, professor de
Ciències Polítiques de la UAB, Ángels Pont, directora del GESOP i Assumpta Escarp, secretària
d'Acció Electoral del PSC.
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5. EDICIÓ, PUBLICACIÓ I PRESENTACIÓ DE LLIBRES
5.1. Acte d’homenatge a Francesc Casares
La Fundació Campalans va participar el passat 6 de març a l'acte d'homenatge a
Francesc Casares, en motiu de la presentació del llibre Compromís amb la justícia. Memòries
d'un advocat laboralista (1958-1978), editat porL’*Avenç i en l'edició del qual ha col·laborat la
Fundació.
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5.2. Informe social
La Fundació ha volgut mantenir la continuïtat del projecte aquest 2017, després del bon
acolliment que han tingut els tres números publicats fins ara (2013, 2014 i 2015) dirigits tots
ells per Eva Granados.

En els últims anys hi ha hagut un evident augment i
aprofundiment de les desigualtats i, lluny de millorar,
malgrat la suposada recuperació econòmica, la recuperació
social no arriba. Unes desigualtats que es cronifican, però
també noves formes d'exclusió social que han anat
apareixent. Per això, la Fundació Rafael Campalans ha volgut
editar un any més el seu Informe social amb contribucions
acadèmiques, polítiques i d'entitats socials per a oferir una
visió multidisciplinària i global.

L'escenari després de la crisi. Velles i noves desigualtats posa
sobre la taula l'existència de desigualtats en les condicions
de vida de les persones, i denúncia, una vegada més, que
aquestes desigualtats es podrien combatre mitjançant la justícia social, és a dir, afavorint la
igualtat d'oportunitats per a tots, lluitant de manera preventiva, i no només amb mesures
correctives.
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L'Informe social es va presentar dilluns passat, 23 d'octubre, a les 18:30h a la sala d'actes del
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la presència de varis dels autors que han participat en
el projecte.

El president de la Fundació, José Montilla, va ser l'encarregat de donar la benvinguda als
assistents i presentar l'acte. Montilla va lamentar que a Catalunya el debat sobre les
desigualtats i com combatre-les no existeixi, i va insistir que “enmig de l'ambient sufocant del
debat únic que el nostre país encara està enrocat, sortir a parlar de temes socials dels catalans
és gairebé una declaració de principis”.

En aquest sentit, el president de la Fundació, va alertar que Catalunya “té problemes severs,
però que desgraciadament no compta amb un govern que els prioritzi ni els prengui de debò”.
Així, Montilla va concloure que les desigualtats “es poden combatre amb polítiques públiques
adequades, basades en la solidaritat, en el treball, en les polítiques fiscals redistributives i en la
cooperació entre administracions”.

Jaume Aguilar, mestre i autor del capítol sobre educació de l'informe social, va ser concís ja
només iniciar la intervenció: “a nivell social no hem sortit de la crisi que es va iniciar en 2008”
va apuntar. Segons Aguilar, “durant aquests anys s'ha polaritzat econòmicament la societat,
però també el nivell d'estudis” i va insistir que “l'educació és clau perquè l'ascensor social
funcioni, però les dades evidencien que Catalunya està en la cua de la inversió pública
educativa tant d'Espanya com a Europa”.
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Representant del Marc Unitari de la Comunitat Educativa, Aguilar, no només va fer una
diagnosi de la situació actual del món educatiu, sinó que va realitzar diferents propostes per a
desenvolupar l'equitat en l'educació. En primer lloc, “impulsar un Pacte per a l'Educació que
derogui la LOMCE, que configura un sistema educatiu selectiu, segregador i centralista; un
pacte polític que d'estabilitat al sistema educatiu”. És necessari també “aprofundir en el dret a
l'educació, més enllà del simple dret a l'escolarització”. Per a Aguilar "es tracta d'oferir a tot
l'alumnat l'accés a una oferta educativa àmplia, coordinada territorialment i vinculada als
projectes educatius dels centres”. En tercer lloc, “és necessari evidenciar la falta d'implicació
de bona part dels centres concertats per a donar resposta a les necessitats educatives dels més
desfavorits, i acaparen recursos públics que s'haurien de destinar a potenciar l'equitat”. En
quart lloc, la renovació dels centres, i, en cinquè lloc, reestructurar la formació d'adults,
sobretot orientada a “trobar fórmules que afavoreixin la reocupación”.

Abans que la responsable de l'Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social del PSC,
directora de l'Informe Social, Eva Granados, prengués la paraula, van intervenir donis de fila
zero els autors i autores presents en l'acte per a donar algunes pinzellades als seus capítols.
Granados, una vegada més, els va agrair la implicació en el projecte i va clausurar l'acte
reivindicant que “la distribució de la riquesa deuria der l'eix del debat públic”.

La directora d'aquest quart informe social va lamentar que “encara i la suposada sortida de la
crisi econòmica, la realitat és que s'està sortint de manera molt desigual, amb
pobresa cronificada, i els poders públics, tant a Catalunya com a Espanya, no estan atenent els
més vulnerables”. Segons Granados, “tenim retallades que no s'han revertit, serveis públics
que no s'han posat on s'haurien d'haver posat, i seguim en una lògica molt assistencial de
serveis socials”. I va acabar la intervenció alertant que “sense drets socials no hi ha futur, sense
polítiques redistributives no hi ha igualtat, i sense innovació en aquestes polítiques no hi ha
transformació”.
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5.3. Col·laboració amb la revista “Endavant”
La revista Endavant és un mitjà de comunicació de consulta i lectura que vol ser referent per a
informar-se i trobar informació rellevant en l'àmbit socialista i progressista de Catalunya,
Espanya i Europa. Esther Niubó, directora de la Fundació, forma part del Consell de Redacció,
participant en la proposta de continguts i aportant articles de reflexió i difusió de pensament
polític.

La Fundació Rafael Campalans disposa d'un espai en cada número per a poder tractar els
temes que consideri oportuns.
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6. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
6.1 PÀGINA WEB

La pàgina web de la Fundació, www.fcampalans.cat és 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, encara que Facebook i Twitter també s'han convertit en elements clau per a
atreure nous visitants.

Durant aquest 2017 seguim amb l'objectiu d'aconseguir la màxima difusió de les activitats
organitzades per la Fundació i els articles que editem sobre molt diferents temes.
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6.2. XARXES SOCIALS

Sin duda, Facebook y Twitter se han convertido en instrumentos de comunicación
indispensables. El perfil de la Fundación Rafael Campalans en ambas redes está siendo seguido
cada vez más, y se ha convertido en un medio de difusión y participación verdaderamente útil.
Intentamos no sólo difundir la labor desarrollada desde la Fundación, sino también enriquecer
el trabajo de la Fundación con los comentarios y aportaciones de los internautas.

En 2017 seguimos trabajando para hacer que la Fundación y la labor que desarrolla sean
conocidas en todo, llegando al máximo de gente posible, y haciendo llegar nuestros contenidos
a aquellos que estén interesados.

Facebook:
Sens dubte, Facebook i Twitter s'han convertit en instruments de comunicació indispensables.
El perfil de la Fundació Rafael Campalans en totes dues 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 labor desenvolupada des de la Fundació, sinó també enriquir el treball de la
Fundació amb els comentaris i aportacions dels internautes.

El 2017 continuem treballant per a
fer que la Fundació i la feina que
desenvolupa siguin conegudes en
tot, arribant al màxim de gent
possible, i fent arribar els nostres
continguts a aquells que estiguin
interessats.

Facebook:
Avui dia, amb 3.087 amics, la
Fundació

Rafael Campalans és

el think tank català vinculat a un
partit polític amb més seguidors.
Seguirem el nostre treball per a
continuar creixent, però sobretot
per a comunicar més i millor el que
fem.
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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 => 3.002 amics
2016 => 3.024 amics
2017 (a 17 de octubre) => 3.087 amics

Twitter:
El perfil twitter @FCampalans conta amb:
-

2.309 seguidors

-

1.146 a qui seguim

-

3.726 tweets (mínim 1 tweet/dia)
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6.3. MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Fundació Rafael Campalans, i seguint amb la nostra proposta de potenciar les nostres
relacions amb els mitjans de comunicació, més enllà de la convocatòria de periodistes per a
actes i enviament de notes de premsa que fem en cada acte públic, realitzarem un any més un
brífing amb els mitjans de comunicació per a presentar el que per a nosaltres és el document
més important de la nostra entitat, l'Informe social.
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