MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2018

FEBRER
16 de febrer: VII seminari amb la FIOP sobre extremisme ideològic
La Fundació Campalans i la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP) organitzen, des de 2012,
un seminari sobre xenofòbia, populisme i extremisme ideològic, arran dels atemptats d’Utoya
(Noruega) l’any 2011.

El 16 de febrer es va celebrar la setena edició d'aquest seminari, que va tenir lloc a les 11h a
l'auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull,
amb el següent programa:

VII seminari sobre xenofòbia: democràcia i islamofòbia
11:00 h INAUGURACIÓ
Anna Balletbò, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme
Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans
Josep Ferré, director gerent de l’Institut Europeu de la Mediterrània
Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL
11:30 h PRESENTACIÓ
Xavier Casals, professor d’Història de la Universitat Ramon Llull
11:45 h TAULA RODONA
Míriam Díez, directora Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura
Mohammed El Amrani, innovador social
Jordi Viñas, alcalde de Salt
12:30h CLOENDA

2

3

4

23 de febrer: Jornada conjunta Fundació Rafael Campalans-Observatorio de las Ideas
La Fundació Rafael Campalans, juntament amb l’Observatorio de las Ideas, ha posat en marxa
un seguit de sessions de format reduït per discutir sobre temes relacionats amb polítiques de
benestar al món local i la gestió dels serves públics a nivell municipal. La primera d’aquestes
sessions es va fer divendres, 23 de febrer.
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26 de febrer: Sessió d’anàlisi electoral
La Fundació Rafael Campalans va organitzar una sessió per analitzar en profunditat els
resultats de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017 i les perspectives del
proper cicle electoral. La sessió va anar a càrrec d’Oriol Bartomeus, membre del Patronat de la
Fundació.
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MARÇ
16 de març: Seminari amb la FEPS sobre canvi climàtic i transició energètica

Compromisos mundials en Canvi Climàtic
PROGRAMA
Divendres, 16 de Març 2018
On:

Seu del PSC Barcelona (Consell de Cent, 416, Barcelona)

9:00-9:30

Cafè de benvinguda

9.30 – 10:00

Inauguració
José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans

10:00-11:30

Sessió 1: Els acords de París després de Trump: Compromisos en canvi
climàtic i transició energètica
Montserrat Mir, secretària de desenvolupament sostenible, canvi climàtic i
polítiques energètiques de la Confederació Europea de Sindicats (ETUC)
Robert Ladrech, professor de Política Europea i investigador del projecte
‘’Partits polítics i la política climàtica’’
Teresa Ribera, directora de l’Institut per al Desenvolupament Sostenible i
Relacions Internacionals (IDDRI)
Modera: Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans

11:30-12:00

Pausa cafè

12.00-13:30

Sessió 2: Polítiques progressistes per a una agenda climàtica: fiscalitat verda i
sostenibilitat energètica
Carme García Lores, experta en plans estratègics sostenibles municipals i
ecosistemes innovadors a la consultora N2E
Thomas Carlin Pellerin, investigador a l’Institut Delors en Política Europea,
Energia, Innovació, Clima i Defensa
Jordi Terrades, diputat del grup socialista al Parlament de Catalunya
Modera: Charlotte Billingham, assessora executiva de la FEPS

13:30-14:00

Cloenda
Miquel Iceta, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya
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La Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Fundació Europea d'Estudis Progressistes
(FEPS) va organitzar el divendres, 16 de març, un seminari per reflexionar i debatre amb
experts acadèmics, polítics, i professionals de la consultoria i d'entitats, entorn al canvi
climàtic, la transició energètica, la fiscalitat verda i energia sostenible.

José Montilla, president de la Fundació, va ser l'encarregat d'inaugurar el seminari. Per a
Montilla, "una de les responsabilitats dels socialistes és contribuir a explicar i conscienciar
sobre canvi climàtic". Els governs, va assegurar, "hauran de prendre decisions difícils i
impopulars i sols ho podran fer amb una societat compromesa i conscient que no hi ha
solucions màgiques". Montilla va recordar que "són molts anys d'evidència del canvi climàtic, i
la manera d'abordar-ho no pot ser sectorial: cal una resposta transversal multidimensional".

Charlotte Billingham, assessora executiva de la FEPS, va explicar els avenços que mica en mica
s'estan fent a Europa i va anunciar que la Comissió Europea està treballant sobre quina ha de
ser la línia correcta a seguir per lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic.

La primera sessió del seminari "Els acords de París després de Trump: Compromisos en canvi
climàtic i transició energètica", moderada per la directora de la Fundació, Esther Niubó, va
comptar amb la intervenció de Montserrat Mir, secretària de desenvolupament sostenible,
canvi climàtic i polítiques energètiques de la Confederació Europea de Sindicats (ETUC), que va
defensat que "els sindicats van jugar un paper molt important en els acords de París" i va
alertar que "els treballadors europeus no saben el que els ve al damunt: apareixeran noves
ocupacions, sí, però moltes hauran de modificar-se".

Per la seva banda, Robert Ladrech, professor de Política Europea a la Universitat de Keele, va
fer un repàs dels compromisos que han pres diferents països europeus en matèria de canvi i
les resistències que comença a tenir Trump en alguns estats dels USA, com Califòrnia. La
directora de l'Institut per al Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals
(IDDRI), Teresa Ribera, va assegurar que "el missatge polític és clar: mirar al passat per tenir
present què podem fer en el futur". Per a Ribera, "tot i que el canvi a gran escala serà difícil,
hem d'anticipar-nos i acompanyar els canvis abans que el cel se'ns caigui a sobre, perquè, va
alertar, el més perjudicat serà sempre el més dèbil".
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A la segona sessió, "Polítiques progressistes per a una agenda climàtica: fiscalitat verda i
sostenibilitat energètica", moderada per Charlotte Billingham, Carme García Lores, experta
en plans estratègics sostenibles municipals i ecosistemes innovadors a la consultora N2E, va
assegurar que "l'aposta per una transició energètica genera una ocupació més sostenible, la
lluita contra la pobresa energètica i la democratització de l'energia". Per a Garcia Lores, "des
de l'esquerra hem de ser capaços de fer un discurs que deixi clar que les polítiques del futur
estan estretament relacionades amb la sostenibilitat.Thomas Pellerin-Carlin, investigador de
l'Institut Delors en Política Europea, Energia, Innovació, Clima i Defensa, va recordar que la
transició energètica no és només la lluita contra el canvi climàtic, sinó que és una oportunitat
per replantejar-nos democràcia i la justícia social i tenir una competitivitat diferent basada en
la innovació".

En aquesta mateixa sessió, Jordi Terrades, diputat del grup socialista al Parlament de
Catalunya, va lamentar que "tot i que tothom està d'acord en què cal lluitar contra el canvi
climàtic, a l'hora de la veritat tothom vol que es comencin a fer canvis al sector del costat i no
pas al propi" i va alertar que "la no adopció de polítiques mediambientals va en contra del
propi sistema econòmic".

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va cloure el seminari tot recordant que "allò que fem
avui tindrà conseqüències demà i demà passat i, sobretot, allò que NO fem avui tindrà
conseqüències demà i demà passat. Malauradament, però, vivim en un país de negacionisme
pel que fa al canvi climàtic". Per a Iceta, "parlar polítiques ambientals és, sens dubte, parlar
d'una societat més justa, lliure i vivible".
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ABRIL
5 d’abril: presentació de les “Notes de l’estranya campanya”, de Raimon Obiols

La Fundació Rafael Campalans va presentar el 5
d'abril les Notes de l'estranya campanya, de
Raimon Obiols, un recull dels seus escrits
a L'Hora en els dies de campanya electoral del
desembre de 2017.

Presentat per la Laia Bonet, jurista, membre del
Patronat de la Fundació Rafael Campalans,
l'acte va servir per escoltar les reflexions dels
dos protagonistes principals del llibre: Miquel
Iceta, primer secretari del PSC i Raimon Obiols,
exprimer secretari del PSC, autor del llibre que
va assegurar que "Catalunya necessita curar les
ferides i tapar les esquerdes que sens dubte
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s'han produït en els darrers temps, i necessita que el somni de les Espanyes fraternals de l'avi
Maragall es pugui materialitzar".

Imatges de l’acte:
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17 d’abril: Acte Memòria històrica a Sant Vicenç dels Horts
Esther Niubó, directora de la Fundació, va participar en un acte a Sant Vicenç dels Horts en
reconeixement dels fundadors de l'Agrupació Socialista de Sant Vicenç dels Horts durant la II
República, retornant als familiars documents incautats durant el franquisme provinents de
l'arxiu de Salamanca.

L’acte va tenir lloc el 17 d’abril a l’Ateneu Familiar de Sant Vicenç dels Horts, seu de l’agrupació
Socialista durant la Segona República, i es van parlar de la constitució de l’agrupació l’any
1934, documentada als papers de Salamanca.

Imatges de l’acte:
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MAIG
25 de maig: Seminari amb la FEPS sobre tecnologia, intel·ligència artificial i impacte en el
món del treball

Digitalització i futur del món del treball
Barcelona, 25 de maig de 2018
Seu del PSC Barcelona
Consell de Cent, 416, de Barcelona
PROGRAMA
9:00-9:30

Cafè de benvinguda

9.30 – 10:00

Inauguració
José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans

10:00-11:30

Sessió 1: L’impacte de la Intel·ligència Artificial en el món del treball I en la
fiscalitat
Ramon López de Mantaras, director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència
Artificial (IIIA) del CSIC
Max Neufeind, investigador del think tank alemany Das Progressives Zentrum
Zach Parolin, professor de la Universitat d’Anvers, investigador sobre Futur del
Món del Treball al Centre for Social Policy i a l'OCDE
Mercè Perea, diputada del Grup Socialista Congrés dels Diputats
Modera: Ferran Camas, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social
de la Universitat de Girona
Pausa cafè
Sessió 2: La socialdemocràcia davant del repte de la transformació digital
María Luz Rodríguez Fernández, professora de Dret Laboral i de la Seguretat
Social a la Universitat de Castella la Manxa, exsecretària d’Estat d’Ocupació del
Govern espanyol
Thébaut Weber, secretari confederal de la Confederació Europea de Sindicats
(ETUC)
Joan Majó, doctor en Enginyeria Industrial, exministre d’Indústria i Energia
Modera: David Rinaldi, assessor sènior de Política Econòmica a la FEPS

11:30-12:00
12.00-13:30

13:30-14:00

Cloenda
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JUNY
28 de juny: IX edició del Fòrum Progressista Euromediterrani
En una reunió amb els representants de la Fundació Friedrich Ebert vam acordar donar
continuïtat al seminari Euromed, que aquest 2018 arribaria a la seva novena edició. Enguany,
vam voler organitzar una jornada de debat i reflexió sobre la situació de la dona en els països
de l’espai euromediterrani.

El nostre objectiu va ser analitzar la lluita que les dones continuen liderant per la llibertat, una
veritable democràcia i la igualtat de drets. La realitat que viuen les dones encara està lluny de
la igualtat entre homes i dones, tot i que els progressos significatius aconseguits a nivell
legislatiu en diversos països costaners obre el camí cap a aquest horitzó d'igualtat.

Aquí hi ha algunes reformes legals recents importants a favor de la igualtat de gènere i la
defensa dels drets de les dones en el món àrab:

Tunísia - El 26 de juliol de 2017, el Parlament de Tunísia va votar unànimement a favor de
l'adopció de la llei sobre la violència contra la dona i la igualtat de gènere, una llei en què els
termes "violació" i "incest" són reconeguts per primera vegada. L'assetjament sexual, inclòs
l'assetjament verbal, també es reconeix com un delicte i serà sancionat amb multes de 1.000
dinars (uns 350 euros). A més, s'ha eliminat l'article 227 bis del Codi Penal. Va permetre al
violador d'un menor evitar la presó si es casés amb la seva víctima. A més, al setembre es va
aprovar un decret que autoritza a les dones musulmanes a casar-se amb un home d'una altra
religió.

El Marroc - El febrer de 2018 es va aprovar una llei contra la violència de gènere que, per
primera vegada a la història del país, criminalitza l'assetjament sexual de dones al carrer. No
obstant això, aquesta llei ha suscitat una considerable controvèrsia perquè no reconeix la
violació en el matrimoni, un punt que havia estat reclamat per les associacions de dones
marroquines.
Turquia - El 25 d'octubre de 2017, l'exministre de l'Interior, Meral Aksener, va presentar el seu
nou partit polític-dreta, İyi Party (The Right Party). Aquest nou partit proposa, a més del retorn
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al sistema parlamentari i el final de la politització de la justícia i l'estat d'emergència, diverses
reformes legals a favor d'una major presència de dones en l'espai públic i polític

PROGRAMA

IXème ÉDITION DU FORUM POLITIQUE PROGRESSISTE
EUROMEDITERRANÉEN
LA VOIX DES FEMMES SUR LES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE
Barcelona, 28 juin 2018
CASAL SOCIALISTA JOAN REVENTÓS
Siège de la Fundació Rafael Campalans
Pallars, 191, Barcelona
14h Déjeuner de bienvenue avec les participants
16:30h Réunion de travail sur la situation politique dans les pays méditerranéens:
organisateurs, participants et experts invités
18h. La voix des femmes sur les deux rives de la Méditerranée
BIENVENUE
Esther Niubó, Directrice de la Fundació Rafael Campalans, Barcelona
INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION
Eduard Soler, Chercheur principal du CIDOB et spécialiste des relations euro-méditerranéennes
DÉBAT
Meryem Mili Michelucci, Membre élue du Comité Central du Parti Démocrate Progressiste,
puis du parti Al Joumhouri depuis 2011
Membre femme du Bureau politique de l’USFP
Femme de la Turquie
Lourdes Vidal, Directrice de la division Monde arabe et méditerranéen de l’IEMed
Modérateur: Jordi Pedret, Responsable Euromed de la Fundació Rafael Campalans
CLOTURE
Maria Pallarés Friedrich Ebert Stiftung Madrid
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29 de juny: Assemblea general de la FEPS
Com cada any, un representant de la Fundació Rafael Campalans va assistir a la trobada que es
fa cada any a Brussel·les per, entre d’altres temes, tancar els comptes de la FEPS 2017 i
aprovar el pressupost 2018.

JULIOL
UPEC 2018
Un any més, la Fundació Rafael Campalans va tornar a participar en la celebració de la
Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya com a entitat col·laboradora.

SETEMBRE
6 de setembre: Jornada “Els fets del 6 i 7 de setembre: un any després”

La Fundació Rafael Campalans va organitzar el col·loqui "Els fets del 6 i 7 de setembre: un any
després" per "no deixar passar la vulneració de drets que es van traspassar el 6 i 7 de setembre
i el punt de no retorn que va significar aquell episodi", va recordar a la benvinguda de l'acte la
directora de la Fundació, Esther Niubó, en referència a l'aprovació de la llei del referèndum i
de la transitorietat jurídica.
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La portaveu del grup Socialistes i Units per Avançar, Eva Granados, va inaugurar la jornada tot
revelant, a mode d'exemple, que durant la passada legislatura van crear un grup de whatsapp
amb membres de diferents grups parlamentaris no independentistes, de nom "Pluralitat" per
coordinar-se : "vam haver de posar-nos d'acord gent que pensàvem molt diferent per exigir
que hi hagués pluralisme. Malauradament, ara, passats els mesos tenim un president que
segueix persistint en l'error". Granados va advertir que "si fa un any era el moment de
defensar l'Estat de Dret, ara toca construir una alternativa".

En aquesta línia va intervenir a l'inici del col·loqui Joan Coscubiela, exportaveu del grup
parlamentari Catalunya Sí que es pot i autor del llibre Empantanados, que va assegurar que "el
6 i 7 de setembre va ser el punt en què va culminar tot un procés q venia d molt lluny: es va
convertir una gran il·lusió col·lectiva en una gran ficció". Per a Coscubiela, "l'astúcia, una gran
arma política de feia temps, es va convertir en un autoengany col·lectiu, fins i tot en una estafa
política de primera magnitud" i va fer una crida per "construir i mobilitzar una alternativa al
frontisme que s'ha instal·lat a casa nostra".

Per la seva banda, Àstrid Barrio, doctora en Ciència Política, va lamentar que
"l'independentisme s'hagi cregut un relat que només es mira una part de la moneda. La
democràcia és el govern dl poble, però la democràcia liberal implica també qui governa i els
límits amb els que governa". Per a Barrio, "el govern actual pretén governar en nom del poble
sense cap limitador", un tret molt habitual en els populismes, que "comparteixen tots una
sèrie de característiques: divisió de la política en 2 blocs enfrontats, el poble i un enemic (que
pot ser tant l'elit econòmica com els immigrants, i en què s'atempta contra principi de
pluralisme de les societats".

La doctora en Dret Constitucional, Argelia Queralt, va coincidir a subratllar que "el 6 i 7 de
setembre de l'any passat es va pretendre una ruptura alegal posant com a base al poble sense
saber per fer què, sense saber cap a on anàvem" i va remarcar que "ha passat un any i tenim
un tancat perquè no hi ha pacte entre els 2 grups independentistes majoritaris, perquè no
saben què fer amb les institucions". "S'han carregat la democràcia i acabaran carregant-se
l'autogovern", va denunciar Queralt.
El portaveu adjunt del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Ferran Pedret, va
cloure el col·loqui tot advertint que "els independentistes diuen que l'estat espanyol és com un
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mur i l'hem de saltar, però... què fem amb els catalans i catalanes que no volen saltar aquest
mur?".
El primer secretari del PSC i president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
Miquel Iceta, va fer una crida a restablir el consens catalanista, tot fugint dels retrets i instant a
no repetir errors i defensant una "estratègia nacional" compartida "de la què se n'hauria de
derivar una col·laboració més estreta entre els que no estem disposats a acceptar que aquest
país vagi cap al desastre".

El líder dels socialistes catalans va detallar un "programa nacional" que aplegui "un arc de Sant
Martí de reivindicacions, anhels i esperances que no es resignen a ser esborrades per una
dictadura monocromàtica":
1. "Per la democràcia, els procediments, la legalitat, el rigor i el servei públic, per
defensar l'interès general"
2.

"Pel respecte, la convivència, el respecte a totes les idees, que ningú tingui temor
d'expressar el que pensa, perquè un sol poble no vol dir pensant tots igual"

3. "Contra el frontisme, no ens resignem, no estem disposats a acceptar que la societat
catalana estigui dividida en dos blocs que no es parlen ni empatitzen"
4. "Pel restabliment d'un consens catalanista, perquè alguns en la recerca d'un estat ens
estan fent perdre la nació", i es va referir a temes com la llengua i la cultura per
explicar que hi ha consensos que s'estan perdent
5. "A la recerca de solucions acordades, no pot ser que una meitat imposi a l'altra una
opció per convençuda que estigui", va assegurar
6. Per un compromís per les polítiques socials, perquè la política torni a ser un
instrument per la millora de la qualitat de vida de la gent, per l'ampliació dels drets
dels ciutadans, per una societat més justa i millor repartida.
"Potser no vam reeixir en les nostres advertències sobre les conseqüències del que s'estava
fent", va lamentar Miquel Iceta. Tot i així, el primer secretari i president de grup es va mostrar
s'ha mostrat convençut que "qüestions identitàries no es poden resoldre pel criteri majoritari"
i va instar els partits a fer "una discussió prèvia de totes les fórmules possibles per trobar
aquella que pugui aplegar una majoria més ampli". "El que va passar no és menor, és molt
important, perquè els temes procedimentals són garantia de drets, i el 6 i 7 de setembre de
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l'any passat la primera víctima va ser la legalitat catalana; l'estatut, el reglament els drets dels
diputats", va concloure.

30

31

32

17 de setembre: Presentació a Barcelona de l’Informe sobre el Estado de la UE

En ocasió de la presentació del VII Informe de l'estat de la Unió Europea, CIDOB, la Fundació
Rafael Campalans, la Fundació Alternatives i Friedrich-Ebert-Stiftung organitzen aquesta sessió
de debat centrada en l'anàlisi de la reforma de la Unió Europea, pocs mesos abans de les
eleccions al Parlament Europeu i que el Brexit es faci efectiu. En aquest context, i davant les
propostes de reforma de la zona euro, Schengen i la UE en el seu conjunt, s'analitzarà la
posició dels estats membres davant la reforma de la Unió i es dibuixaran els escenaris de futur,
tenint en compte les perspectives polítiques nacionals en els estats clau per a la consecució
d'aquestes reformes.

PROGRAMA DE L’ACTE:
12.00 – BENVINGUDA
Antoni Segura, president, CIDOB
Esther Niubó, directora, Fundació Rafael Campalans
Pere Portabella, president, Fundació Alternativas

12.30 - TAULA RODONA
Maria Pallares, coordinadora de programes, Friedrich-Ebert-Stiftung Madrid
Diego López Garrido, director de la VII Informe sobre l'estat de la Unió Europea 2018
Mercedes Guinea Llorente, professora de RR.II. de la UCM i coautora de l'informe
Pol Morillas, sotsdirector d'investigació i investigador sènior, CIDOB
13.15 - DEBAT
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OCTUBRE
8 d’octubre: Acte d’homenatge a Maria Aurèlia Campmany

En el marc del centenari del seu naixement, la Fundació Rafael Campalans va organitzar ahir
l'acte d'homenatge a Maria Aurèlia Capmany per rememorar la importància de la seva figura
en el socialisme català.

Jordi Font, exdirector de l'Institut del Teatre, va donar el tret de sortida de l'acte amb una
presentació acurada sobre la vida i figura de la Maria Aurèlia, fent referència, en diverses
ocasions, als seus records. Font va recalcar la importància que va tenir en ella el fet d'haver
estudiat a l'Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya, com també la seva excel·lència
estudiantil i intel·lectual des de ben jove. "Intel·lectual compromesa" i "amb un sentiment de
responsabilitat col·lectiva ferma", va ser una dona polifacètica: "actriu, directora, professora i
escriptora", així com també pionera de la segona onada feminista "era la nostra Simone de
Beauvoir, la nostra Betty Friedan".

Per la seva banda, Anna Balletbò, periodista i exdiputada socialista al Congrés dels Diputats, va
descriure Capmany com "una dona lliure, tant de pensament, com escriptora, com política...
Era la imatge de la llibertat." Balletbò va repassar vivències i experiències al seu costat, tot
dotant d'un punt de vista més personal i proper sobre la figura de Capmany: "Veia més enllà
de la visió ordinària. Era transparent, honesta. Parlava clar. Això feia que desentonés". Definida
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com a "una dona viatgera", també explicà anècdotes i vivències compartides durant un viatge
per l'Europa de l'est, i va remarcar la seva altura intel·lectual: "Escrivia per necessitat
intel·lectual. Escrivia de tot. Des d'assajos, a contes infantils, a teatre o novel·la", com també la
defensa que va dur a terme al llarg de la seva vida del catalanisme, tot dient "que havia nascut
de l'escalf de les classes populars i no de la burgesia".

Lluís Armet, exdiputat i portaveu socialista al Parlament de Catalunya, va relatar algunes
vivències al costat de la Capmany, i els molts coneixements i aprenentatges que en va
extreure. Dona propera i amb experiència, "tenia l'ètica de la resistència. Tenia clar qui era el
bo i qui era el dolent", tot assegurant que tot i semblar, de vegades, pueril, era una ment
brillant. Aquest fet, juntament amb la seva personalitat i visió, generava que fos "una dona
carismàtica que compassava i dirigia a la gent de forma natural, que la seguissin".

L'exprimer secretari del PSC, Raimon Obiols, va recordar que "la Maria Aurèlia va optar pel PSC
per tradició familiar i per rebuig al que ella anomenava la gent de convent, que era el PSUC.
Fugia de tot allò dogmàtic o que prometés coses inabastables". Tot i així, va ser una figura
important a l'hora d'eixamplar el coneixement i debat respecte al tema nacional català i de la
llengua catalana, tant dins de Catalunya com a la resta de l'Estat durant aquells anys
repressius, a través de la seva obra com ara ¿Qué diablos es Cataluña?, plasmant al mateix
temps el seu posicionament, que com diu Obiols, "era de sortida federalista davant d'aquest
conflicte nacional".

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va explicar que "la Capmany va enlluernar els qui la
van conèixer, i també aquells que la vam conèixer de resquitllada. Els nostres gegants, i ella
n'era un, cal honorar-los sempre". En aquest sentit va concloure que "és imprescindible
reenganxar

la

intel·ligència

i

l'esperit

oblidat

36

de

la

Maria

Aurèlia

Capmany".
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22 d’octubre: Presentació de l’Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social

La Fundació Rafael Campalans va presentar el seu cinquè Informe social, un document de
treball en què un any més diversos autors i autores de diversos àmbits participen aportant el
seu gra de sorra. José Montilla, president de la fundació, va iniciar l'acte amb una breu
presentació i contextualització del moment que vivim, que propicia la necessitat de seguir fent
l'informe perquè "l'indicador de desigualtat ha augmentat en aquesta darrera dècada de
polítiques socials febles, polítiques fiscals poc ambicioses, i molt especialment, polítiques
laborals que han contribuït a empitjorar les expectatives".

Per a Montilla, "la precarització del mercat de treball, el recurs a les baixes retribucions com a
solució a les pèrdues de competitivitat, i els retrocessos viscuts en la negociació col·lectiva són
elements que ajuden a explicar un panorama que, evidentment, cal corregir" per tal d'arribar a
una societat "més justa i més inclusiva". I és que, com va apuntar el president de la Fundació,
"tot i que les xifres macroeconòmiques del país ens diuen que hem superat la crisi i que
l'economia catalana i espanyola creixen, seguim tenint problemes estructurals greus als que
fer front". Així doncs, "aquest document posa l'accent en la feblesa de les polítiques socials
malgrat el creixement econòmic" tot dotant "un doble toc d'atenció: en primer lloc, per
contribuir a fer present en el debat polític i a l'agenda social el gravíssim problema de les
desigualtats que patim al nostre país", tot recalcant les alarmants dades de la pobresa infantil;
i en segon lloc per "advertir de la necessitat de que el Govern de Catalunya, governi, i no
circumscrigui la seva feina només a la proclama i a la declamació".
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Per la seva banda, Eva Granados, secretària de l'Àrea de Política Institucional, Econòmica i
Social del PSC, va fer palesa la multidisciplinarietat dels autors i de la quantitat d'entitats i
organitzacions de diversos camps que han participat en la creació d'aquest informe. Tot seguit,
Granados va recordar que "l'Informe va néixer en plena crisi social i econòmica i ara, que ja fa
un temps que l'economia creix i els ingressos públics també, no arriben allà on haurien
d'arribar". La directora de l'Informe social va denunciar que "la pobresa a casa nostra té cara
d'infant, de dona, de persona estrangera, i de persona que no ha superat els estudis suficients
per poder incorporar-se amb condicions al mercat laboral". Així doncs, va recordar, "sorgeix la
necessitat d'un nou contracte social. Més enllà del teixit productiu, 'ha trencat la confiança, i
quan falla la confiança, falla tot". Per a Granados "cal recuperar la confiança entre els agents
socials, entre els actors polítics i entre la ciutadania i les institucions", com també recuperar "la
solidaritat intergeneracional".

Raúl Moreno, diputat al Parlament i autor del capítol sobre balanç social, va alertar que
"partim de 8 anys en què la gent ho ha passat molt malament: gent que ha perdut la feina, que
ha vist reduïts els seus ingressos, desnonaments, uns serveis socials col·lapsats, uns
professionals poc ben tractats per part de l'administració... Una situació molt complexa, molt
caòtica. I durant aquests anys, el que els ciutadans esperen del govern és que els ajudi. I quan
la gent espera canvis, ens hem trobat davant d'un govern que no només ha retallat, sinó que
ha retallat molt més que els altres". Aquestes retallades, però, han sigut especialment greus en
aquells serveis socials enfocats cap aquells col·lectius més vulnerables i en posició de major
risc d'exclusió social. No obstant, "el que és pitjor encara és que si no tenim uns serveis socials
forts, Catalunya s'haurà d'enfrontar no només en la recuperació econòmico-social d'una part
important de la seva població, sinó també a com atén la pobresa estructural", com també
comenta que s'ha de passar de concebre als serveis socials "no com a oficines on es donen
prestacions, sinó recuperant el seu objectiu fonamental, que és l'acompanyament social
d'aquelles persones que estan en aquestes situacions. Si no hi ha acompanyament, per moltes
prestacions que podem tenir, serà una societat subsidiada". Així doncs, en el seu capítol
destaca 4 temes importants: un té a veure amb la dependència, el qual té dos problemes: el
seu finançament i la gestió de la Llei de Dependència; l'estancament de l'Índex de Rendes de
Suficiència i la Cartera de Serveis Socials; la garantia de rendes amb la Renda Garantida de
Ciutadania que és aplicada de forma restrictiva; i la infància en risc a causa de la pobresa i dels
menors no acompanyats.
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Tot seguit va intervenir Leire Pajín, autora del capítol sobre igualtat i directora de
desenvolupament internacional d'ISGlobal, que va descriure aquest darrer any com "molt
gràfic per ser retratat en aquest informe" ja que "hem viscut diverses imatges que reflecteixen
molt bé el que estava passant a la nostra societat: la primera imatge és la d'un govern paritari,
on hi ha més dones que homes; i un altre cas és el de la sentència de La Manada, que va fer
reaccionar a una bona part de la societat com a conseqüència d'una realitat on "la justícia
tampoc és exempta de mirades desiguals i masclistes". La tercera és "la paritat i l'arribada de
les dones als àmbits institucionals", que és on s'ha avançat menys, juntament amb la bretxa
salarial. No obstant això, Pajín va considerar que s'ha avançat molt en matèria d'igualtat de
gènere (sobretot amb governs progressistes), però que encara queda molta feina per fer: "què
difícil que és avançar, i què fàcil que és retrocedir", arran del profund arrelament del
masclisme en tota l'estructura social, política i econòmica. Finalment, va tancar la seva
intervenció amb una cita interessant, tot dient: "ens queda molt per fer a curt termini i en això
està l'actual govern; ens queda molt per fer a mig i llarg termini en l'educació, en la
sensibilització, en els llenguatges i la comunicació; i sobretot ens queda molt per fer, també, en
la visibilitat d'una realitat que a vegades sembla d'un sector de la població però no obstant es
tracta de la meitat de la població".

En darrer lloc, Sandra León, directora de l'oficina de l'Alt Comissionat per la lluita contra la
pobresa infantil, va lamentar que aquests darrers temps "la política no deixa fer polítiques", i
va destacar que "aquest informe és una gran contribució al debat públic i també a la guia per a
fer polítiques". León va explicar el funcionament de la pobresa infantil a través de "cicles
vitals", en el sentit que aquesta "té forma de U", és a dir, major durant la infància i al final del
cicle vital de les persones. Al mateix temps, aquesta pobresa és "un problema estructural" i
Espanya és, malauradament, un dels primers països de la Unió Europea en aquest terreny:
"tenim uns nivells de pobresa impropis d'un país amb aquest desenvolupament i impropis d'un
país europeu". Per a León, "no es tracta d'un problema que es pugui resoldre de manera
sectorial, és un problema que requereix una intervenció integral", i no obstant, "les
prestacions monetàries a Espanya són molt baixes i insuficients". Amb tot, va concloure tot
dient que "hi ha una part molt important de tota aquesta agenda que és fer visible el problema
de la pobresa infantil: un problema que és estructural, que ens situa com una excepció en
l'entorn europeu, que no millora i que necessita polítiques molt més actives per combatre-ho".
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NOVEMBRE
26 de novembre: presentació del llibre El federalisme vist per Isidre Molas

La Fundació Rafael Campalans va organitzar la presentació del llibre El federalisme vist per
Isidre Molas. Conversa amb Manel Vega, editat per Editorial Base, en què es recullen les
reflexions, visions i idees sobre els orígens, evolució i significat de la idea federal. La directora
de la Fundació Rafael Campalans, l'Esther Niubó, va ser l'encarregada d'introduir l'acte, tot
explicant que "el llibre explica el projecte federal que volem pel futur, i els socialistes
compartim aquest model federal com la millor manera d'organització de societats complexes,
de sobiranies compartides i de realitats molt diferenciades, però que volem que tinguin una
igualtat de drets". Tot seguit va intervenir el coordinador editorial d'Editorial Base, Agustí
Sobrequés, que va apuntar que aquest llibre "és una classe magistral de pensament polític que
va des del segle XVII fins a dia d'avui, i que ens permet entendre molt millor què és la idea de
la política federal d'una forma didàctica i amena".

Laia Bonet, jurista, membre del Patronat de la Fundació Rafael Campalans, va elogiar la figura
del "mestre Molas, un autèntic mestre per a mi, i n'estic convençuda, per tots els que tenim el
plaer de conèixer-lo o d'haver seguit el seu itinerari en la política i en l'acadèmia".
Bonet esmentà que el llibre "és una conversa sobre la idea del federalisme, que bàsicament va
de mètode, és una manera de parlar sobre com s'assoleixen els acords i en quin marc: un marc
divers i plural, de respecte de l'altre, i del reconeixement de la possibilitat de pensar d'una
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altre manera, també legítima". Laia Bonet va fer referència a un text que inclou el llibre que
recull una intervenció que va fer l'Isidre Molas al Senat el dia que s'aprovava l'Estatut, tot
recordant unes paraules seves davant la campanya de desqualificacions per l'aprovació de
l'Estatut: no tot s'hi val en política. "Potser si més gent l'hagués escoltat llavors...", va lamentar
Bonet. En aquesta línia, va reclamar la importància de l'acord i de saber cedir en la política,
fent al·lusió a la situació actual que viu el país. Per a Bonet, "el federalisme s'entén com a unió
en la diversitat", i que "és la millor via per la convivència perquè sempre exigeix diàleg i recerca
d'acords". Finalment, va concloure que "allò més important en política és l'actitud, la voluntat,
i no l'excusa i l'immobilisme respecte la llei per no afrontar les necessitats de transformació
que ens exigeix una realitat que canvia, i que per tant, ens obliga a actualitzar-nos. Hi som a
temps encara? Jo vull pensar que sí, perquè si depèn de la voluntat, alguna cosa entre tots hi
hauríem de poder fer".

Per la seva banda, Manel Vega, autor del llibre, va explicar que "el llibre és un gran acord de
persones diferents, és un projecte periodístic que tenia intenció de ser un acord, i no que fos
propaganda", i va confessar que, per a ell, "la redacció d'aquest llibre havia sigut "una lliçó més
de vida".

El protagonista del llibre, Isidre Molas, catedràtic de Ciència Política, membre fundador del
PSC, va explicar que "el federalisme té ànima, i la seva ànima és la llibertat de les persones,
una societat de persones lliures que poden ser com vulguin mentre compleixin les normes
constitucionals i legals. El federalisme és l'oposició a la societat unànime". Per a Molas, "el
federalisme no només és una idea, sinó que al mateix temps és una actitud, una tècnica i un
acord i sentencià que "el federalisme és una esperança que pot perfectament fer-se realitat
amb l'acord de tots els actors implicats. Ara mateix, de fet, el federalisme ha esdevingut ja una
necessitat real".

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va elogiar Molas tot dient que és "un mestre, però
dels bons; dels qui els agrada prescriure, però no imposar, dels qui volen que tu mateix arribis
a la conclusió".
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Per a Iceta, "Molas no ha estat mai un dogmàtic, però això no vol dir que no tingui conviccions
sòlides i fermes, i que al llarg dels anys ha anat treballant com els escultors treballen la pedra".
Per al primer secretari del PSC, el federalisme "és una idea, una filosofia, també una tècnica. El
federalisme és unió en la diversitat, és tolerància i solidaritat, és convivència entre aquells que
no tenen per què pensar sempre el mateix. Al nostre país li manca més cultura federal que no
pas estructures federals que, en part, ja tenim". Per al primer secretari del PSC, "en unes
societats com les nostres, cada cop més complexes i amb dificultats d'articulació, la idea
federal, la llum federal, és l'única que pot, sensatament, il·luminar el camí a menys que
s'accepti la imposició d'una part sobre la resta". "Els que volem ser lliures i fem de la llibertat
un valor central en el nostre pensament polític, lògicament, trobarem en el federalisme aquells
camins que millor poden ajudar a bastir el teixit institucional que permet la convivència", va
concloure.
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DESEMBRE
Presentació dels Gegants del PSC
El dissabte dia 15, al Casal Socialista Joan Reventós es va celebrar l'acte de presentació del
llibre i l’exposició dels 40 anys del PSC.

Esther Niubó, diputada al Parlament de Catalunya i directora de la Fundació, va destacar "el
protagonisme que ha tingut el nostre partit al llarg d'aquests 40 anys d'història" i com això es
veia reflectit en l'exposició i el llibre. Va afegir que el PSC "ha estat i continua sent un gran
projecte col·lectiu de classes populars”. Així doncs, va comentar que el llibre mostra
aquestes "lluites que hem lliurat", i que "no només tenim passat, sinó que també tenim futur,
ja

que

encara

tenim

moltes

causes

per

les

que

cal

seguir

lluitant".

Per acabar, va citar a Rafael Campalans, que “deia que política vol dir pedagogia, i aquest llibre
i exposició és el que ofereixen. Rafael Campalans deia que socialisme era llibertat, democràcia,
cultura, formació i catalanisme. Era un patriota de veritat que pensava en la societat sencera i
no només en una part". Finalment, tancà la seva ponència citant-lo altre vegada, tot
dient: "Catalunya no és solament -com voldrien alguns- la geografia i la història passada. És,
sobretot, aquest deler regenerador que s'encomana a tots els homes que hi viuen, és a dir,
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aquesta voluntat d'història futura. No és la història que ens han contat, sinó la història que
nosaltres volem escriure. No és el culte als morts, sinó el culte als fills que encara han de
venir".
Per la seva banda, el secretari de Sindicalisme, Moviments socials i Memòria del PSC, Ferran
Pedret, va apuntar que el llibre "no pretén establir una història oficial del PSC", i que es tracta,
en aquest cas, d'un "llibre-àlbum que sobrevola la nostra història, però que aporta suficients
perspectives sobre els nostres orígens i d'allò que s'ha fet al llarg d'aquests 40 anys per tal que
s'entengui l'enorme importància d'aquest projecte polític col·lectiu".
També va recalcar la importància i necessitat d'agrair a totes aquelles persones que "han fet, i
fan que aquest projecte sigui possible, i que gràcies a elles, som el que som avui". Si més no, va
remarcar que aquest acte "no pot ser un acte de nostàlgia. Sí que pot ser un acte de
reivindicació de tot el que hem fet, com també d'orgull, però no pot ser un exercici de
nostàlgia. Ha de ser un exercici de projecció cap al futur, dels nostres ideals i valors". Per
acabar, va dir que "tenim un gran partit, una gran militància, i un gran potencial per
transformar el nostre país i societat. Queda molta feina a fer, però queda molta energia,
moltes idees, i moltes ganes. Ningú atura el Partit dels Socialistes de Catalunya".

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va cloure l'acte tot agraint i recordant la fermesa i
dedicació que van aportar els membres fundadors del partit davant un context social i polític
tant delicat per l'activisme com era el d'aquell moment. En aquesta línia digué que "és un
deure de memòria recordar-ho". Tanmateix, va comentar que "hi ha un fil conductor de la
nostra història i que té a veure amb els seus objectius", que, al seu parer, són "la idea d'unitat
civil i la de justícia social” les que “millor resumeixen l'esperit de la unitat, el sentit de la
constitució del PSC". Així doncs, va afirmar que "el nostre paper, en aquest moment històric és,
precisament, fer compatible el nostre catalanisme amb la idea d'unitat civil, com també una
projecció federal i fraternal amb els pobles d'Espanya i d'Europa".
El primer secretari del PSC va ressaltar la importància del diàleg "com a instrument
imprescindible per l'avenç de la política i de la societat", tot dient que "sense diàleg no hi
haurà solució. Sense acord no aconseguirem avançar. El fracàs del diàleg suposa el fracàs de la
societat". Finalment, va demanar que aquest acte "sigui un record i homenatge a la generació
dels nostres fundadors i fundadores, a la generació de la transició, que va saber lluitar, va
saber combatre i que va saber pactar. I en pactar, va guanyar".
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PUBLICACIONS
Notes de l’estranya campanya
Raimon Obiols

Les 61 “Notes de l’estranya campanya” escrites per
Raimon Obiols del 5 al 19 de desembre de l’any passat van
ser pe- tits parèntesis de re exió en unes jornades tenses
d’emocions desfermades. Llegides ara, quan encara estem
digerint els resultats de les eleccions, serveixen per
entendre el que ha passat i poden contribuir a il·luminar el
llarg camí que tenim per davant.

Els gegants del PSC
Diversos autors
“Si he pogut veure-hi més lluny que els altres, només és
perquè m’he sentit enfilat sobre les espatlles de gegants“,
va dir el gran savi Isaac Newton.
Gegants del PSC és una primera sèrie que recull els escrits
de diversos autors entorn a una quinzena de dones i
homes que han estat, són i seran sempre referents
emblemàtics

del

socialisme

català.

Les

seves

envergadures s’alcen davant nostre i ens ofereixen unes
espatlles amples perquè ens hi puguem enfilar i perquè,
des de dalt, puguem albirar l’horitzó i orientar el nostre
rumb.
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La nostra Maria Aurèlia Capmany

La nostra Maria Aurèlia Capmany és una selecció de
textos del llibre Un lloc entre els vius, editat pel PSC el
1992 en què destacades personalitats de l’esquerra
catalana homenatjaven Maria Aurèlia Capmany,
escriptora, dona d’acció i socialista convençuda. Unes
paraules que, en el centenari del seu naixement, la
Fundació Rafael Campalans ha volgut recuperar per
reivindicar la seva obra i la seva figura.

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social
Document de treball de la Fundació Rafael Campalans

En els darrers anys, hi ha hagut un evident augment i
aprofundiment de les desigualtats i, lluny de millorar,
tot i la relativa recuperació econòmica, la recuperació
social continua sense arribar. No tothom ha perdut
durant els anys de crisi, ni tothom que hi ha perdut ho
ha fet amb la mateixa intensitat: malauradament, els
casos de vulnerabilitat social segueixen estant a
l’ordre del dia sense que des dels poders públics s’hi
hagi volgut posar fre. La Fundació Rafael Campalans
edita aquest 2018 el seu cinquè Informe social, un dels
nostres principals actius amb què posem de manifest
que no ens resignem a la idea de que les desigualtats
són naturals i de difícil solució.
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Estem convençuts que l’exclusió social es pot combatre si hi ha voluntat política, amb
polítiques públiques adequades, basades en la solidaritat, en el treball, amb polítiques fiscals
redistributives i governs que posin en el primer pla l’assoliment d’una societat més igualitària i
justa.

Paper 167. El combate contra la desigualdad
Javi López

La Fundació Rafael Campalans ha editat l’Informe del
Parlament

europeu,

impulsat

per

Javi

López,

eurodiputat i membre del patronat de la Fundació. A
banda de l’informe, s’hi afegiran 3 capítols dels llibre
sobre desigualtat del Social Europe i la Fundació Ebert,
traduïts al castellà.

El federalisme vist per Isidre Molas
Manel Vega
La idea i el moviment federalista tenen al llarg de la
història

unes

figures

rellevants

i

significatives:

Montesquieu, Kant, Tocqueville, Pi i Margall, Almirall i
Rovira i Virgili en són algunes de les més destacades. El
professor i polític Isidre Molas en parla amb Manel vega
d’una manera planera alhora que rigorosa en aquest
llibre sobre els seus orígens, l’evolució i els significats. El
federalisme vist per Isidre Molas. Conversa amb Manel
vega és un llibre intemporal i pedagògic, unes converses
que mostren qui és i com pensa Molas sobre el
federalisme.
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GRUPS DE TREBALL
Grup de treball sobre el present i el futur del món del treball, estretament relacionat amb el
seminari previst amb la FEPS a finals del primer semestre 2018.

La Fundació Rafael Campalans posa en marxa el seminari “El present i el futur del treball", el
qual consisteix en l’organització de 4 sessions a porta tancada on un ponent convidat debatrà
amb un grup de persones expertes del món polític, sindical, jurista, acadèmic, etc., sobre les
transformacions que afecten al treball i a l'Estat del Benestar, com són: el futur del treball i
l’ocupació, els efectes transformadors en les condicions de treball de la revolució 4.0, els
efectes en l’estat del benestar dels canvis en el treball i la governança del treball: polítiques i
normatives a impulsar.

La primera sessió es va realitzar el dilluns, 12 de novembre a les 17:00 h sota el títol “Treball i
societat: Quin significat tenen el treball i l’ocupació actualment?" i comptà amb Raymond
Torres, director de Conjuntura i Economia Internacional de FUNCAS i Conseller especial del
Director de l’Organització Internacional del Treball en matèria d'ocupació, com a ponent
convidat. A partir de les seves reflexions inicials s’obrí un debat d’intervencions.

FORMACIÓ
Aquest any 2018, hem seguit col·laborant en l’organització de:
-

Postgrau UB sobre socialdemocràcia, polítiques públiques i nous riscos socials

-

Postgrau UAB en comunicació i lideratge polític
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