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GENER 

14 de gener: Presentació  del llibre “El combat contra la desigualtat com a palanca per el 

creixement i la creació d’ocupació” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundació Rafael Campalans va presentar ahir el seu paper 167, "El combat contra la 

desigualtat", coordinat pel diputat del PSC al Parlament Europeu, Javi López, i que compta 

també amb les reflexions de figures com Brando Milanovic, Kate Pickett, Richard 

Wilkinson o Patrick Diamond.  

 

El tret de sortida de l'acte el va donar la directora de la Fundació i diputada al Parlament de 

Catalunya, Esther Niubó, que va lamentar que "malauradament, la lluita contra les desigualtats 

segueix sent el nostre combat". Niubó va assegurar que estem en un moment que "agre, 

perquè està havent-hi un auge molt important de l'extrema dreta, no només a Espanya, sinó al 

conjunt d'Europa i del món". Per concloure, la directora de la Fundació va defensar que 

"aquest combat contra la desigualtat ha de continuar sent el nostre principal motor per tal de 

tenir una societat més cohesionada, més basada en la justícia social, i capaç d'avançar".  

 

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va afirmar que "si alguna cosa 

distingeix el nostre projecte polític és la recerca constant de la igualtat i la justícia social, i per 

tant, el combat contra les desigualtats". En aquesta línia, Iceta va defensar els Pressupostos 

Generals de l'Estat presentats pel govern de Pedro Sánchez, per ser "un projecte de 

pressupostos que capgira les lògiques de les polítiques d'austeritat". A més, va lamentar que 

s'estigui donant massa ressò a VOX, remarcant, però, que "això no vol dir que no haguem 

d'alertar contra l'extrema dreta". Per acabar, Iceta va subratllar que "el socialisme és un ideal, 

però no pot ser un ideal que deixem en el terreny dels somnis irrealitzables. És un ideal que 

ens mou cada dia, que ens ha de permetre avançar en una direcció concreta: precisament, la 

de la lluita contra les desigualtats".  
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Eva Granados, secretària de l'Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social del PSC i 

portaveu del grup socialista al Parlament de Catalunya, tot compartint el diagnòstic d'Iceta, va 

fer un repàs i contextualització sobre la situació en què es troba el país en matèria de 

desigualtats, tot recolzant-se en els indicadors socials i estadístics recollits a l'últim Informe 

Social. Altrament, recordà les "retallades salvatges sobre els serveis públics" dels governs 

d'Artur Mas o de Junqueras, que categoritza com a "ideològiques", com també que som "la 

Comunitat Autònoma que més temps està trigant en revertir aquestes retallades", i com 

aquells en situació més vulnerable no veuen ni noten la recuperació econòmica. 

 

Pau Marí-Klose, Alt comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil, va dir que "la 

desigualtat és un fenomen que reclama atenció urgent", ja que "és un mal negoci" a nivell 

social, econòmic, cultural i polític. Klose va parlar també sobre els Pressupostos, dient que "el 

missatge que envien és clarament social", i que tenen capacitat de revertir la situació en la que 

ens trobem des de fa anys. No obstant, va aclarir que "s'han de redefinir les polítiques 

redistributives que regulen les desigualtats" per "desactivar les desigualtats intervenint en les 

relacions entre capital i treball, en la gestió de les relacions laborals, i en mercats com el de 

l'habitatge", com també en l'educació.  

 

Finalment, el diputat del PSC al Parlament Europeu i coordinador de la publicació, Javi López, 

va aportar una visió europea tot dient que des del Parlament Europeu es diu que "la 

desigualtat importa, i com que importa, la Unió Europea hauria de comprometre's amb un full 

de ruta, una bateria de mesures per combatre-la", i com amb el darrer informe del Parlament 

Europeu s'intenta "recollir un nou consens polític internacional". Paral·lelament, López digué 

que aquestes desigualtats afecten a la confiança dels ciutadans amb les institucions, i ho 

relacionà amb l'auge dels populismes i l'extrema dreta arreu d'Europa. A més, també comentà 

com els Pressupostos de Sánchez posen l'atenció a combatre les desigualtats, i recriminà al 

sector independentista que bloquegin la seva tirada endavant amb "debats esotèrics" sobre si 

aprovar-los o no, ja que beneficia a la Generalitat "objectivament". Per acabar, digué que "si hi 

ha dues coses que són una amenaça sistèmica, estructural, a la nostra forma de viure i com a 

sistema en conjunt a llarg termini, és la desigualtat i el canvi climàtic", i que "com a socialistes, 

hi tenim responsabilitat".  
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21 de gener: Presentació del llibre “Rafael Ramis (1880-1936). Catalanista, republicà, 

socialista y maçó 

 

 

El 21 de gener la Fundació va organitzar l’acte de presentació del llibre de Joan Armangué 

titulat “Rafael Ramis (1880-1936). Catalanista, republicà, socialista i maçó”.  

El primer en parlar va ser el president de la fundació, José Montilla, que digué “hem de 

mantenir viva la flama dels que van fer possible el socialisme a casa nostra. Aquest llibre ens 

permet conèixer la personalitat de Ramis, però també la de la vessant política i de 

conscienciació social”. 

Per la seva banda, l’exdiputada socialista al Congrés, Montse Palma, digué que amb aquest 

llibre “recuperem la memòria d'una persona que estava en l'oblit. És un llibre impecable, molt 

ben escrit i documentat, amb imatges interessants, ben editat, i és un llibre que t'atrapa”. 

L’autor del llibre, Joan Armangué, va dir que “el llibre és el rescat de l'oblit d'un catalanista, 

republicà i socialista de principis del s. XX. I comptar amb la presència de Miquel Iceta i José 

Montilla en la seva presentació dóna rellevància a la seva figura”. A més, digué que “Ramis era 

un home de compromís, de profundes conviccions d'esquerres. Ramis era el que tenia les 

idees més avançades, defensant la llengua i la cultura, i amb forta sensibilitat social”. 

Tancà l’acte el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, tot qualificant la figura de Ramis com 

“un home audaç i sempre partidari de la unitat. La Unió Socialista de Catalunya fa un esforç 

d'incorporar el catalanisme com a part decisiva del socialisme”. 

https://twitter.com/miqueliceta
https://twitter.com/josemontilla
https://twitter.com/josemontilla
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24 de gener: “Barcelona, ciutat d’esquerres” 

 

Ahir dijous, 24 de gener, la Fundació Rafael Campalans va organitzar el col·loqui "Barcelona, 

ciutat d'esquerres", on hi van participar Esther Niubó, Imma Mayol, Jaume Collboni i Lluís 

Rabell. 

 

La directora de la Fundació i diputada al Parlament, Esther Niubó, va començar l'acte dient que 

Barcelona és "un espai de transformació", on "el que hi passa, no només té un impacte evident 

sobre els seus ciutadans, sinó que també afecta al conjunt del país i de la governança", i que 

per tant, "no pot estar sotmesa ni condicionada a interessos que no li són positius".  

En aquesta línia, i fent al·lusió als ponents convidats, digué que "per això hem volgut parlar 

d'un projecte d'esquerres fort i estable per a la ciutat".  

 

Per la seva banda, l'extinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Imma Mayol, digué que 

"el repte que tenim és que Barcelona té una majoria social d'esquerres que s'ha de traduir en 

una majoria política d'esquerres a l'Ajuntament", i per tal que aquest escenari existeixi, 

"independentment dels resultats electorals que hi hagi, serà obligatori seure, dialogar i acordar 

en base a la ciutat i com a resposta d'aquesta majoria social".  Finalment, va defensar que "no 

hi ha d'haver interferències externes que vagin més enllà de la dinàmica de Barcelona", fent 

referència a l'actual situació política que ha generat el procés independentista.  

 

Lluís Rabell, exdiputat al Parlament de Catalunya, també va fer al·lusió a la necessitat d'un 

projecte d'esquerres fort, comú i enfocat a la ciutat de Barcelona per tal de fer front a "les 

tendències que genera la globalització", com ara l'auge dels populismes i l'extrema dreta, o la 

manca de regulació amb els conseqüents conflictes socials, polítics i econòmics que comporta. 

A més, i en relació amb això últim, Rabell va defensar que "Barcelona no es correspon amb la 



 

10 
 

realitat d'un petit país com Catalunya. La seva dimensió i el seu potencial té molt a veure amb 

la seva relació amb Espanya, i amb Europa", i que per tant, s'ha de deixar de banda el discurs 

independentista a l'hora de gestionar, governar i parlar sobre Barcelona. Per Rabell, cal donar 

pas a un projecte  d'entesa, diàleg i cooperació entre les esquerres (amb les seves"friccions" i 

diferències, però amb un objectiu comú), ja que "Barcelona ha progressat de la mà dels 

governs d'esquerres" i que "cap tendència de les esquerres, per separat, pot respondre a 

problemes que són de tal complexitat, que requereixen mobilitzar molta intel·ligència 

col·lectiva i diferents percepcions".   

 

Per acabar, Jaume Collboni, candidat socialista a l'Ajuntament de Barcelona, va coincidir amb 

els ponents tot dient que "Barcelona necessitarà un govern ampli, fort i estable, i ho haurà de 

fer sobre la base del diàleg i de l'acord." A més, remarcà que "Barcelona s'ha de situar com a 

subjecte polític per sobre d'altres lògiques, com ara, la lògica del procés independentista", i 

que si això no es dóna, "no serà possible un govern de coalició d'esquerres". Collboni, a més, 

va plantejar com "Barcelona és una de les grans oportunitats que tenim per a superar el 

conflicte polític que viu Catalunya" arran de la seva capacitat transformadora, com a capital 

catalana, i com a "ciment d'una identitat compartida i plural". Entre d'altres qüestions, el 

candidat socialista va posar especial èmfasi en la urgència de fer front a 3 problemàtiques 

concretes: la desigualtat, la seguretat, i la sostenibilitat. A mode de cloenda, Collboni va posar 

fi a l'acte tot dient que "el que hem d'aconseguir és construir un bon futur, i jo crec que amb la 

nostra tradició, amb els nostres valors i amb la nostra experiència acumulada en aquesta 

ciutat, l'èxit està garantit".  
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15 de febrer: Seminari amb la FEPS per una Europa social i progressista 
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El passat divendres dia 15, la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb la Fundació 

Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), la jornada "2019: Per una Europa social i 

progressista". En aquesta jornada van participar-hi diversos professionals i experts vinguts 

d'arreu d'Europa i de diferents camps acadèmics amb l'objectiu de debatre sobre com 

construir una Europa més igualitària, justa i progressista davant un context social, polític i 

econòmic marcat per l'auge dels populismes, la inestabilitat, i la inseguretat generalitzada. 

 

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va inaugurar l'acte plantejant la necessitat de que els 

partits progressistes treguin els millors resultats electorals possibles a les properes eleccions 

per tal de fer front a l'augment de la política populista, regressiva i de dretes, i treballar així pel 

projecte comú d'una Europa més justa, igualitària i sostenible, i per "preservar el model social 

europeu, i els seus valors fundacionals". En aquesta línia va prosseguir la directora de la 

Fundació i moderadora de la primera sessió de la jornada, l'Esther Niubó, la qual va enfocar la 

seva intervenció a plantejar "què podem proposar des de l'Europa progressista per fer front 

l'auge dels extremismes i populismes" en un "context de polarització i fragmentació política", 

temàtica que es tractaria en aquesta primera sessió.  
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La primera ponent, la directora de la FIIAPP, Anna Terrón, va fer un anàlisi sobre la situació 

migratòria i el biaix informatiu que hi ha al respecte, tot presentant dades reals, i desmentint 

així diversos arguments i falsedats discursives que utilitza la dreta populista arreu del món per 

treure redit polític, i que "genera una forta fragmentació social i replegament identitari". Per la 

seva banda, la vicepresidenta de PES Women, Mija Javornik, plantejà -tot analitzant la situació 

de les classes socials a Europa i la situació política del moment- "com construir una majoria 

política" i com "convèncer a la gent que som la solució" davant "un context d'alta polarització i 

desil·lusió social", i "d'augment del racisme i el feixisme". André Krouwel, professor associat 

de Política Comparada i Comunicació a la Universitat Vrije d'Amsterdam, va avisar que 

"s'aproxima una tempesta", tot comparant la situació viscuda a Andalusia amb el que està 

passant arreu, i que segons el ponent s'explica perquè "els que votaven la socialdemocràcia, 

ara voten a VOX tot i ser d'esquerres", ja que "la societat s'ha polaritzat políticament de forma 

extrema" els darrers anys, i "l'esquerra s'ha vist afeblida". Per tancar la sessió, intervingué 

l'assessora d'Afers Exteriors al Parlament Europeu i Membre del Grup de Treball del Candidat 

Comú 2019 del PES, Laura Ballarín, la qual va reflexionar sobre "com encarar aquesta 

campanya electoral" i "com arribar a la gent que se sent insegura, com acostar-se a la 

ciutadania" que vota els populismes, ja que "tenim molt a perdre". Segons Ballarín, "fa falta 

polititzar les polítiques i propostes europees, re-legitimar el programa i Pilar Europeu" i "fer 

pedagogia a nivell de carrer", doncs "perquè Europa ens protegeixi, hem de protegir a 

Europa".     

 

La segona sessió la va moderar Ania Skrzypek, investigadora sènior a la FEPS, la qual digué que 

"durant una dècada se'ns ha repetit que no ens podíem permetre cap política social", 

provocant un augment de les desigualtats i per tant, propiciant un "sentiment 

d'euroescepticisme creixent" davant la mancança d'acció política per part d'Europa, però que 

"al final tot depèn de voluntat política" i de "canviar la mentalitat de la gent". El primer ponent 

de la segona sessió, el diputat al Parlament Europeu, Javi López, digué que "el model social 

s'ha trencat" com a conseqüència de les desigualtats i el descontent social, que "la clau perquè 

funcioni el Pilar Europeu de Drets Socials és que acabi sent una guia en l'anomenat 'semestre 

europeu'", i que aquest "representa l'ànima d'Europa, el que ens fa diferents al món com a 

societat, i hauria de ser capaç de tirar cap endavant". Carlo D'Ippoliti, professor associat 

d'Economia a la Universitat Sapienza de Roma, va fer un anàlisi en profunditat sobre els punts 

forts i febles del Pilar Europeu de Drets Socials, i com els drets dels treballadors modelen 

l'economia global, veient-se afectada en un context de reducció de drets i salaris. D'Ippoliti 

digué que "les polítiques europees han sigut un fracaç" i "hi ha hagut errors", però que "també 
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hi ha motius per ser optimistes" si es "re-polititza la Unió Europea". Per acabar, intervingué la 

directora d'Afers Europeus a Instrategies, la Saray Espejo, la qual defensà que els reptes 

principals als que la Unió Europea ha de fer front són "la lluita contra la pobresa, l'exclusió 

social, l'abandonament escolar, la igualtat d'oportunitats al Mercat Laboral i un sistema de 

salut pública de qualitat.", i recalcà la necessitat de fer una reforma institucional de la UE, com 

també aplicar el Pilar Europeu de Drets Socials. 

   

Per acabar la jornada, el president de la fundació, José Montilla, digué que "al passat, la 

ciutadania mirava el futur amb esperança. Ara, una majoria el mira amb por i inseguretat, i per 

això creix el populisme, la xenofòbia i l'euroescepticisme. Per combatre'l necessitem una 

Europa que es preocupi per la igualtat i els drets socials", ja que "hi ha hagut fortes polítiques 

d'austeritat durant la crisi" que propicien aquesta situació, i el Pilar Europeu de Drets Socials és 

un bon començament. 
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18 de març: Acte de presentació del llibre “Iniciativa Legislativa Popular” d’Orestes Suárez 

 

Dilluns, 18 de març, la Fundació Rafael Campalans va presentar el llibre de l'assessor al 

Parlament Europeu, Orestes Suárez, anomenat "Iniciativa legislativa popular. Anàlisis de la 

iniciativa de agenda en América llatina y la Unión Europea".  

 

El tret de sortida el donà el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel 

Iceta, tot dient que sobretot en els darrers anys, hem vist com la societat europea s'ha anat 

polaritzant i fragmentant, ha anat perdent la identitat europea, i s'ha allunyat de les seves 

institucions arran d'una creixent desconfiança i pèrdua d'interès per la política. Com a resposta 

a aquest fet, i respecte a les Iniciatives Legislatives Populars (les quals permeten que els 

ciutadans portin una reclamació a seu parlamentària a través de recollides de firmes), el 

primer secretari considerà que "La democràcia representativa és el mecanisme menys 

imperfecte que tenim, i la ILP europea és més enriquidora que un estricte referèndum de sí o 

no" típic en democràcies directes, ja que "probablement la ILP és la més adequada, perquè el 

referèndum té derivades que una resposta senzilla no és capaç d'abordar extensament". Com 

a exemple d'això, va parlar sobre el Brexit, on "es va buscar una drecera per anar més ràpid" i 

han acabat amb més problemes dels que tenien al principi. Iceta digué que "tots els esforços 

que ens permetin reconectar la democràcia representativa amb la ciutadania, son bons", i 

considerà que la ILP és una millor opció a l'hora de tractar temàtiques importants per la 

ciutadania.  
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A continuació va parlar la diputada al Parlament de Catalunya i directora de la 

Fundació, l'Esther Niubó, la qual va introduir als següents ponents: l'experta en política 

internacional, Esther Mena; i l'autor del llibre i assessor del Parlament Europeu, Orestes 

Suárez. A més, la directora va fer un breu resum contextual de la situació europea i de "la crisi 

de legitimitat democràtica vinculada a l'esclat de la crisi social, econòmica i financera dels 

últims anys a la Unió Europea", la qual "començà a qüestionar el paper de les institucions, de la 

democràcia representativa, i dels pactes i consensos socials que semblaven consolidats", i que 

ha comportat "l'aparició i augment de partits extremistes i de caràcter populista".  

 

Per la seva banda, Esther Mena, experta en política internacional, digué que "l'abstenció a les 

eleccions del Parlament Europeu ha mostrat aquesta desafecció, desinterès per part de la 

ciutadania europea", i com arran d'aquest creixent desinterès, des de la Unió Europea s'ha 

intentat atraure i arribar a la ciutadania per tal d'aconseguir "una democràcia més participativa 

i propera", ja que "si l'abstenció fos un partit polític, seria el guanyador de les eleccions". 

Altrament, comentà que les properes eleccions europees, i vist el context en el que ens 

trobem, "seran crítiques i crucials" per definir l'Europa del futur davant l'auge dels partits 

ultradretans i anti-europeus que es podrien situar com a tercera o quarta força del 

Parlament.  Per acabar, digué que "necessitem una Europa progressista, social i valenta, que 

sigui capaç de canviar el tauler del joc per tal d'apropar-se i empoderar al ciutadà amb 

mecanismes democràtics com ara les ILP, i generin debat al Parlament Europeu".  

 

L'autor del llibre, Orestes Suárez, va prosseguir en la línia del "desafecte i distanciament 

creixent de la ciutadania amb els representants i institucions polítiques", i com això es pot 

apreciar "en les dues últimes eleccions, on, consecutivament, no s'ha superat el 50% de 

participació". Altrament, comentà alguns dels problemes amb els que es topen les Iniciatives 

Legislatives Populars, ja que si bé són una millor opció que els referèndums, "els seus resultats 

són escassos a Europa", doncs "el 90% d'ILPs són rebutjades. De 100 propostes, només 3 han 

arribat a plantejar-se i han servit per a algo a nivell Europeu". Segons l'autor, "falten mitjans de 

comunicació europeus, falten vertaders partits polítics europeus, falta una vertadera societat 

civil europea. Per tant, falta un reconeixement comú com a poble". Amb tot, digué que "el que 

he intentat buscar en aquest llibre és una via intermitja entre aquesta sortida erràtica que 

ofereixen els referèndums, i la necessitat de relegitimació de la democràcia representativa a 

Europa.", i com "aquest dèficit democràtic i de representativitat i participació ciutadana és un 

dels majors reptes que tenim com a societat avui en dia". 
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28 de març: Acte conjunt amb FEM-EU, “L’agenda feminista, a Europa i al món” 

 

La Fundació Rafael Campalans, junt amb la iniciativa feminista FEM_EU, va organitzar el 

dimecres passat l'acte "L'agenda feminista, a Europa i al món", per tal de parlar i debatre 

sobre quina situació hi ha actualment a Europa i al món respecte a l'agenda feminista en 

diversos àmbits, eixos d'actuació i dimensions; i què es pot fer o proposar per tal de revertir i 

fer front a aquesta desigualtat existent que es genera davant la incertesa del futur Europeu (i 

global) com a conseqüència de les pròximes i crucials eleccions, i l'auge dels populismes 

d'extrema dreta.  

 

El tret de sortida a l'acte el donà la directora de la Fundació i diputada al Parlament de 

Catalunya, l'Esther Niubó, que va presentar a les ponents, i féu valdre la importància d'aquesta 

lluita feminista en un moment en què la dreta espanyola, com ara VOX, Ciutadans i el Partit 

Popular, té un discurs clar de retrocés i involució respecte a les fites aconseguides per les 

dones, i lluites feministes, fins el moment; com també recalcà la importància de "que els 

homes no quedin apartats d'aquesta lluita per la igualtat", sinó que se la facin seva, i s'hi 

sumin.   

 

La primera ponent, la periodista i doctora en Comunicació, Susana Pérez, va plantejar quin 

paper i posicionament tenen els mitjans de comunicació a l'hora de tractar les temàtiques de 

gènere, feminisme i desigualtat, com impacten i influencien a la societat vers aquesta 

problemàtica, i al mateix temps, explicà de primera ma la realitat que es dóna dins del sector 

en quant a desigualtats i opressió cap a les dones en diversos àmbits.   
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Per la seva banda, la periodista i investigadora associada al CIDOB, Carme Colomina, aportà 

una visió més europea. Començà dient que "estem vivint un moment de mobilització massiva 

on la seva contra-replica és la involució, estem vivint una confrontació a l'espai públic", i que 

"a bona part de la Unió Europea s'està vivint un procés de retallada de drets laborals, de les 

dones, de llibertat d'expressió, d'independència judicial...Hi ha una contrarevolució cultural en 

marxa.", i com això "és una resposta d'un status quo espantat per la seva pròpia pèrdua de 

poder".   

 

Elisa Stinus, doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social, va tractar la temàtica des 

del punt de vista de "les polítiques públiques de conciliació i cura, i l'impacte que tenen en la 

igualtat de gènere", tot dient que "és un realitat que compatibilitzar treball i família és, 

actualment, la norma i el desig de la població Europea".  

 

A continuació, la directora de la Fundació Aroa, Neus Pociello, va aportar un punt de vista 

mundial i des de les Nacions Unides respecte la temàtica tractada, i quin paper juga Europa a 

l'hora de defensar i garantir els drets humans de les dones. Així doncs, va plantejar la dualitat 

en la que ens trobem actualment a escala global i de la societat, ja que per una part "trobem 

l'augment de fonamentalismes i la ultra dreta, però per l'altra banda tenim un dic de contenció 

d'aquesta ultra dreta amb una enorme mobilització ciutadana".     

 

Per tancar la jornada va parlar el director d'Eurolocal, Joaquim Millán, que començà la seva 

intervenció dient que "com a homes, no ho estem fent bé. Hem de començar a donar 

credibilitat i a cedir espai a les dones". A més, tot citant a Carme Colomina, reflexionà sobre la 

deriva que ha agafat en els darrers anys la Unió Europea, i com aquesta "ha deixat de ser sexy" 

per als seus ciutadans, és a dir, que "hi ha una crisi de valors, d'aquesta ànima europea", "vam 

pensar que la Unió Europea ja estava feta, que res no canviaria i que tot aniria sempre bé, i les 

coses no només s'han de lluitar per aconseguir-les, sinó que el més important es mantenir-les". 
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3 d’abril: Acte de presentació del llibre “Perseguint la llibertat”, de Jaume Muñoz 

 

 

La Fundació Rafael Campalans, va organitzar ahir, dimecres 3 d'abril, l'acte de presentació del 

llibre "Perseguint la llibertat. La construcció de l'espai socialista a Catalunya (1945-1982)" de 

Jaume Muñoz. Aquest llibre és un assaig fruit d'una extensa recerca on es ressegueix la història 

de la construcció de l'espai socialista a Catalunya, des de la post-guerra, fins a l'arribada del 

PSOE a la presidència del govern espanyol el 1982; passant per una primera part on es tracta 

l'època de resistència antifranquista, a una segona part sobre la unificació del socialisme català 

i el PSC. 

 

La directora de la fundació, Esther Niubó, donà inici a l'acte presentant als ponents i fent un 

breu resum del llibre, tot remarcant la importància de plasmar aquesta història i impulsar-ne el 

seu coneixement.   

 

Per la seva banda, el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, 

començà la seva intervenció citant a Raimon Obiols, el qual deia que "el PSC no ha de tenir una 

història oficial", però valorà positivament el fet que "s'estudiï la història del socialisme català", 

ja que "sempre hi ha una part de la història que corre el risc de perdre's". El primer secretari, a 

més, digué que "podem contemplar la nostra història, i la nostra trajectòria amb molt orgull. 

Per la tenacitat d'unes idees i uns valors, i la capacitat de supervivència de resiliència en temps 

difícils com la dictadura".  

 

El catedràtic en Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, José Luís 
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Martín Ramos, va remarcar durant tota la seva intervenció la importància que té en aquest 

llibre "un concepte principal: la unitat. La unitat del socialisme". A més, recalcà el paper que ha 

tingut el PSC respecte a aquesta unitat, doncs "la unitat civil de la societat catalana va ser la 

gran aportació del PSC al país". Segons Martín, "el concepte fonamental del moviment obrer és 

la unió. No és la força ni el moviment, és la unió. Sense unió no hi ha força.", i que "si el 

socialisme està dividit, tornarà a diluir-se".  

 

El següent ponent, l'historiador i membre del patronat de la Fundació Ernest Lluch, Joan 

Fuster, reflexionà sobre la necessitat d'aquest tipus d'estudis avui en dia, de la poca 

investigació que hi ha respecte la història del socialisme català, i lo valuós que és, ja que 

"aporta molta llum sobre aquest procés que va permetre constituir la primera força unitària i 

socialista catalana".  

 

Per tancar l'acte, intervingué l'autor del llibre, Jaume Muñoz, que explicà el procés 

d'investigació en diversos arxius històrics, com ara el de la Fundació Rafael Campalans, o el de 

la Ernest Lluch. Posteriorment, la seva intervenció va consistir en un resum breu d'allò més 

rellevant sobre el llibre, moments històrics concrets, i què suposaren per l'evolució i 

constitució del PSC amb el posterior èxit electoral l'any 1982, data que posa fi al llibre. Amb 

tot, amb aquesta investigació el que l'autor pretenia era "oferir una mirada diferent del 

franquisme i la transició, i com el PSC es constituïa com a força unitària del socialisme català". 
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7 de maig:  Acte de presentació del llibre “Missió Federal”, de Francesc Trillas: 

 

 

Dimarts, 7 de maig, la Fundació Rafael Campalans va organitzar l'acte de presentació del nou 

llibre de Francesc Trillas anomenat "Missió Federal. Cap a una solució compartida a 

Catalunya".  

 

La directora de la fundació, l'Esther Niubó, va donar el tret de sortida a l'acte presentant el 

llibre i als ponents de l'acte, tot contextualitzant-lo en "un moment molt difícil i d'auge de 

l'independentisme; un independentisme arrelat en el pujolisme i que s'ha carregat la cohesió 

civil de Catalunya, el catalanisme unitari pel qual el PSC sempre ha treballat". A més, i fent 

referència a l'aposta federal que fa l'autor en el llibre, digué que "el federalisme no només ha 

de servir com a solució del conflicte a Catalunya, sinó també com a proposta per a fer front als 

populismes que estem veient arreu del continent, i més enllà".  

 

Per la seva banda, el president de Federalistes d'Esquerres, Joan Botella, explicà la seva relació 

amb l'autor del llibre de forma desenfadada i propera, dient que "ens vam conèixer quan es va 

crear Federalistes d'Esquerres, i és d'estricta justícia dir que Federalistes d'Esquerres és el que 

és, estrictament, gràcies al Quico Trillas, doncs va ser ell qui va començar a construir i a teixir-

ho tot". Continuà tot dient que "fa 7 anys, dir-se federalista era excèntric, exòtic, et miraven 

com una peça del segle XIX. Això ha canviat, ha desaparegut. Els hem fet callar. Es comença a 

reconèixer que el conflicte local, a escala local, catalana, espanyola i europea només té sortida 

a través d'un plantejament i una estructura de representació federal".  
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La historiadora Maria Comín, va descriure el llibre com "un llibre honest, sincer i 

valent".  Comín carregà contra l'independentisme tot dient que "les seves arrels en el 

pujolisme han creat un procés amb una clara identificació de classes. És un moviment de les 

elits benestants i de la classe mitjana", i que com cita l'autor en el llibre "i com deia Einstein, 

socialisme i nacionalisme son incompatibles, és un oxímoron". A més, va fer referència als 

atemptats del 17 d'agost i la posterior manifestació, dient que "va significar un punt d'inflexió 

a la societat catalana, de vertigen i angoixa. Com pot ser que uns fets com aquests s'utilitzin 

d'aquesta manera". Per acabar, destacà "els aspectes positius i oportunitats que representa el 

govern de Pedro Sánchez, que amb aquests 8 mesos ha conformat un govern amb dones, amb 

gent de diferents zones d'Espanya i federalista", i la necessitat "d'un nou contracte social en un 

món globalitzat". 

 

Francesc Trillas, autor del llibre, digué que "necessitem col·laborar amb gent diversa, sortir de 

la zona de confort per treballar amb persones que pensen i son diferents a tu, s'ha de buscar la 

diversitat. Això és el federalisme. És la solidaritat, la fraternitat, la diversitat, no caminar sols". 

També va dir que "el federalisme no és només dialogar amb el lliri a la ma. És anar al diàleg 

amb propostes d'entesa, propostes de democràcia multinivell tot acceptant que hi ha diferents 

nivells de govern i que ningú té el monopoli de la sobirania.", i que "la major part de persones  

que viuen en democràcia al món, ho fan en una federació".  

 

El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, va posar fi a l'acte 

dient que, "massa sovint, el federalisme és vist com una solució tecnocràtica, i hi hem trobat a 

faltar la versió càlida, humana, i compromesa del que suposa el federalisme. El federalisme és 

una utopia en sí mateixa, és amor, és compartir, és voler no caminar sol compartint ideals 

comuns". A més, Iceta digué que "poques problemàtiques que han salpebrat la política 

catalana queden fora del llibre d'en Francesc Trillas. El federalisme és una visió de la vida, té 

respostes al conjunt dels problemes de la societat". A mode de cloenda, el primer secretari va 

concloure dient que "alguns haurien de comptabilitzar el mal que han generat a la societat. 

Nosaltres no ho haurem fet tot bé, però no hem dividit, no hem enfrontat, no hem posat en 

risc la convivència. Som fills d'una utopia i d'un idealisme que no tenen por de posar-se a prova 

i mai cedir a la idea que es pot construir una societat més justa. El federalisme es un ideal de 

vida". 
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14 de juny: X Fòrum Progressista Euromediterrani 

 

La Fundació Rafael Campalans va organitzar el passat 14 de juny, junt amb la Fundació Friedrich Ebert, el 

X Fòrum Euromediterrani. L'objectiu de la jornada d’aquest any era aportar coneixement sobre les 

diverses realitats existents, i obrir el debat sobre la necessitat de generar sinergies de cooperació entre 

sindicats, partits polítics, mitjans de comunicació i poders públics davant aquesta nova immigració. 

Així doncs, el tret de sortida el va donar la coordinadora de programes de la Fundació Friedrich Ebert, 

María Pallares, qui va donar la benvinguda als ponents, assistents i organitzadors de la jornada. A més, 

va plantejar com les migracions s'han tornat en els últims anys, i especialment a partir de l'any 2015, en 

un tema fonamental per a la Fundació Friedrich Ebert, com també per al conjunt de ThinkTanks, món 

acadèmic i agendes polítiques.  

Por la seva part, el president de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, va fer èmfasi en “l'enorme 

complexitat d'aquest fenomen que estem veient augmentar des de la crisi del 2008”. A més, va recalcar 

com “els efectes de la crisi de refugiats no s'han superat i son el brou de cultiu idoni per a l’aparició de 

discursos anti-immigrants, com hem vist en les últimes eleccions”. Segons el president de la fundació, 

“des del govern progressista es va afavorir la integració i millora de la qualitat de vida dels i les 

immigrants”, cosa que ara no succeeix a causa de “la pèssima gestió de la crisi migratòria a nivell 

polític”. Per a acabar, Montilla va remarcar que “es necessària una política d'asil i migració a nivell 

europeu diferent a la que tenim, una política millor, que estigui basada en el dret dels treballadors, el 

respecte i la integració”.  
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Una vegada acabada la inauguració de l'acte, la directora d'Assumptes Europeus a Instrategies, 

Saray Espejo, va fer una conferència inaugural on, de forma detallada i precisa, va exposar el context i 

dades rellevants a nivell social, econòmic i polític que hem estat veient de la temàtica migratòria en el 

mediterrani en els últims anys. Espejo va analitzar no només la situació dels migrants, sinó que també va 

analitzar com es generen aquestes desigualtats a través del treball, dient, per exemple, que cal tenir en 

compte que “el lloc de treball és un espai natural d'integració i generació d'identitat i pertinència a un 

grup”, o que “la integració és un eix vertebrador de la convivència i per a una societat positiva”. Davant 

aquesta crisi migratòria que estem veient de fa anys, Saray va dir que “la Mediterrània necessita 

articular millors instruments de gestió i protecció en aquesta matèria”. A més, va fer referència a 

l'augment de l'extrema dreta, i com el seu discurs està guanyant cada vegada més adeptes. Així doncs, 

els líders d'aquests partits xenòfobs, racistes i anti-europeus proposen mesures de reclusió nacional, 

blindatge de les fronteres i de rebuig a l'immigrant. Davant aquest succés, Saray va dir: “Si l'objectiu és 

posar fronteres perquè no vingui gent de fora, no ho aconseguiran. La gent continuarà venint i l'única 

cosa que faran serà empitjorar les condiciones en les que ho fan.”, pel que “hem de treballar per a 

construir vies segures per als migrants”. Per acabar, Espejo va posar el focus d'atenció en aquells 

menors no acompanyats, i com els més joves son especialment vulnerables davant aquestes situacions, 

doncs “els menors no acompanyats son ja el 9% del total dels migrats. És d’obligació internacional 

protegir-los”.  

Quan va acabar la seva intervenció es va fer una petita pausa per a prendre cafè, menjar unes pastes i 

parlar una mica. Una vegada acabat el coffee break, la taula de debat va prendre els seus seients.  

La moderadora de la taula de debat, l'experta en política internacional, Esther Mena, va introduir als 

ponents que l'acompanyaven: el responsable del programa Euromed, Jordi Pedret; Francisco Neira, 

director de la Fundació Sindicalistes Solidaris i Ghassan Saliba, responsable del món àrab en la Secretaria 

Internacional i Cooperació de CCOO Catalunya. Així mateix, va fer un repàs de la conferència inaugural 

de Saray Espejo, remarcant tots aquells punts rellevants i d'interès per a debatre'ls i tenir-los en compte 

a l'hora d'obrir la participació al públic una vegada acabada la taula d'intervencions. Amb tot, va 

concloure dient que “els sindicats tenen un paper molt important a l'hora d'integrar i assegurar unes 

condiciones dignes per als migrants”. 

El responsable del programa del Fòrum Progressista Euromediterrani, Jordi Pedret, va plantejar, amb to 

desenfadat i pròxim però crític, com “estem consentint el maltractactament marítim i de migracions 

cada dia, de forma reiterada. Estem destrossant un dels drets més antics que tenim: el del rescat i 

ajuda”, ja que “tots hem estat migrants en algun moment de les nostres històries familiars”.  

A continuació va parlar el director de la Fundació Sindicalistes Solidaris, Francisco Neira, qui va centrar 

la seva ponència a partir d'una primera potent afirmació: “Cal diferenciar 2 tipus de migracions: La 

migració com a dret, i la migració per necessitat. Aquesta última és la que hem de combatre.”, es dir, 
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combatre la necessitat que hagin de fugir dels seus països d'origen per a sobreviure. A més, també va 

parlar sobre com l'immigrant s'afilia i acosta més als sindicats que els treballadors nacionals, ja que 

estan en una situació de major vulnerabilitat, encara que també pot ser por factors culturals i de 

conscienciació social. A això se li ha de sumar el fet que les noves formes de treball propicien un 

augment de la individualització en detriment de la mentalitat col·lectiva, pel que l'afiliació sindical s'ha 

vist perjudicada en els últims anys. Així mateix, aquestes “noves formes de treball les ocupen, 

majoritàriament, gent migrada”, ja que solen demanar baixos nivells formatius o d'experiència però que, 

al mateix temps, ofereixen unes condiciones salarials, laborals i  horàries pèssimes (i que els nacionals 

no solen acceptar ja que no es troben en situacions de tanta vulnerabilitat). 

Finalment va tenir la paraula el responsable del món àrab en la Secretaria d'Internacional i Cooperació 

de CCOO Catalunya, Ghassan Saliba. Ghassan va començar explicant el paper dels sindicats respecte a la 

immigració, dient que “els sindicats vam ser els pioners a tractar els problemes dels immigrants. A tota 

Espanya en general, però sobretot a Catalunya”. No obstant això, i després d'anys de treball i constància 

per a combatre i millorar aquesta problemàtica des de les diferents esferes socials i sindicals, les 

institucions “els ha deixat tirats”, ja que “les polítiques i plans d'integració han deixat d'existir. S'han 

anat eliminant o paralitzant de forma generalitzada”. A més, Ghassan va dir que “el debat positiu sobre 

la immigració ha desaparegut en l'esquerra política. No existeixen fòrums, no es parla de totes les 

variables o coses positives que pot tenir la immigració, o de polítiques concret. Només es parla de Vox, 

del PP i de C’s”. En relació a aquest últim punt, Ghassan va proposar diferents reformes i canvis que es 

poden fer per a millorar aquesta problemàtica: “augmentar la transversalitat sindical i intersindical”, 

“obligatorietat d'introduir plans de diversitat en les empreses i fomentar la interculturalitat en 

aquestes”, o suprimir els comitès i sectorials de “migracions” per a no perpetuar la 

diferenciació/classificació ètnica.  

Per a posar fi al Fòrum Euromediterrani i una vegada van intervenir tots els ponents, es va obrir una 

sessió de debat on tots els assistents les podien fer preguntes, compartir reflexiones personals, debatre 

un opinar d'algun tema concret, etcètera. 
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17 de juny: Presentació de l’Informe sobre l’Estat de la UE 

 

Dilluns, 17 de juny, la Fundació Rafael Campalans va organitzar l'acte de presentació del VIII Informe 

sobre l'estat de la Unió Europea 2019, junt amb la Friedrich-Ebert-Stiftung, la Fundació Alternativas i el 

CIDOB. 

Aquesta jornada va ser enfocada com un espai per posar en debat els resultats de les passades eleccions 

europees, i les conseqüències que pot haver-hi de cara al futur. En un context on la dreta radical i 

populista està en auge, els socialdemòcrates i populars han perdut la majoria que han tingut durant 40 

anys, i el Brexit amenaçant des de Gran Bretanya, es fa necessari analitzar com encarar aquests pròxims 

anys decisius per a la UE.  

Així doncs, el tret de sortida de l'acte el va fer el director del CIDOB, Pol Morillas, el qual va donar, com 

cada any, la benvinguda a tots els ponents i assistents a l'acte. Va plantejar els objectius i finalitat 

d'aquest acte, per acabar presentant als ponents per ordre d'intervenció. A continuació, li donà la 

paraula a la directora de la Fundació, l'Esther Niubó.   

Per la directora, "aquest informe s'ha convertit en material de referència pel debat , i més en un any 

tant transcendental per a Europa com en el que estem.", però que, si més no, "els resultats han sigut 

força diferents del que s'esperava, ja que l'extrema dreta no ha aconseguit la majoria de bloqueig, i els 
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socialdemòcrates i el PP tampoc han aconseguit sumar la majoria absoluta, pel que ens trobem en un 

context nou". 

Per la seva banda, el president de la Fundació Alternativas,  Pere Portabella, començà la seva 

intervenció dient que "és un error mirar el problema de la Unió Europea de forma global". Introduí la 

problemàtica de les creixents tensions entre la Xina i els Estats Units d'Amèrica, del possible No-Deal 

Brexit, i de la necessitat de "preservar el funcionament dels mecanismes que garanteixen un Estat del 

Benestar com el que tenim".  

A continuació parlà el director del VIII Informe que es presentava en aquesta sessió, Diego López 

Garrido. Segons Garrido, "el paper d'Europa en el present, el passat i el futur és decisiu per a millorar la 

vida de la gent.", i rebutjà els discursos alarmistes de les darreres eleccions tot dient que "no crec que 

Europa es trobi en una crisi existencial ara mateix, trobo exagerat afirmar tal cosa. Potser ha anat a més, 

o a menys, però és un projecte amb una forta solidesa". A més, davant els discursos de reclusió 

identitària i anti-immigració, digué que "la UE ha tingut sempre un fort paper inclusiu i d'integració". 

Amb tot, va fer un repàs en detall i profunditat sobre les temàtiques tractades en cadascun dels capítols 

de l'Informe.    

A continuació va parlar el membre del Consell d'Afers Europeus de la Fundació Alternativas, José 

Enrique de Ayala, el qual digué que "les eleccions europees sempre marquen l'inici d'un nou cicle, i en 

aquest cas han sigut especials, ja que hem topat amb un fracàs de la solidaritat interna dins de la Unió 

Europea. Han ressorgit egoismes nacionals on cada país mira per sí mateix, i a més, son egoismes anti-

immigració, nacionalistes i d'extrema dreta". A més, delimità els reptes als que s'enfronta la UE: "la 

cohesió interna entre els estats membres, la cohesió social que s'ha vist trencada, el repte tecnològic, 

d'igualtat de gènere, climàtic i el repte global. Tot això ha de cohesionar-nos per tal de crear instruments 

i mecanismes d'acció conjunta". Per acabar, digué que "la Unió Europea necessita una reforma federal 

dels seus territoris".   Carme Colomina, investigadora del CIDOB, digué que "aquestes eleccions han 

dibuixat una nova fragmentació, una fragmentació que no és europea sinó que és present en cada estat 

membre i que, per tant, es veu traduït al Parlament Europeu". 

 Carme Colomina, investigadora del CIDOB, digué que "aquestes eleccions han dibuixat una nova 

fragmentació, una fragmentació que no és europea sinó que és present en cada estat membre i que, per 

tant, es veu traduït al Parlament Europeu". Si més no, "aquesta fragmentació ha generat un augment de 

la politització de la societat, el qual sempre és positiu". No obstant, digué que "no es pot infravalorar els 

resultats de l'extrema dreta. Tot i que sigui més heterogènia i fragmentada, no es pot obviar la seva 

força i el seu auge.", ja que segons Colomina, "la ultradreta està fent servir mecanismes democràtics per 

a tombar, justament, aquesta mateixa democràcia des de dins".    
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Finalment, Héctor Sánchez, investigador del CIDOB, va tancar la taula redona tot fent un anàlisi dels 

resultats de les eleccions europees a diversos països clau com ara a Alemanya, Grècia, França o Itàlia. A 

més, va afegir alguns matisos a les intervencions dels altres ponents, i digué que "plantejar les eleccions 

europees com una dicotomia entre pro-europa i anti-europa et deixa sense marge de maniobra. Al meu 

parer, els vots de qualsevol elecció haurien de ser lo suficientment transcendentals per tal d'anar a 

votar". Per acabar es va obrir un torn de debat entre els ponents i assistents a la jornada per tal de 

compartir punts de vista i opinions al respecte.  
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19 de juny: presentació de l’informe “España y el federalismo complejo” d’Eliseo Aja amb 

FES i FPI, a Madrid 

 

 

El passat 19 de juny la Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Fundació Friedrich Ebert Stiftung i 

la Fundació Pablo Iglesias, organitzàrem una sessió tancada de discussió del document ‘Espanya i el 

federalisme complex’, del catedràtic de Dret Constitucional Eliseo Aja, al Cercle de Belles arts de Madrid. 
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La sessió es va estructurar de la següent manera: 

-Benvinguda. María Pallares (FES) i Beatriz Corredor (FPI) 

-Presentació de l'informe ‘Espanya i el federalisme complex’ per part de l'autor, Eliseo AJA. 

-Intervenció inicial dels catedràtics de Dret Constitucional Javier García Roca i Eduard Roig. 

-Debat amb la resta d'assistents 

-Conclusions 

Beatriz Corredor va donar la benvinguda a tots els assistents i va destacar que la reforma federal està 

pendent a Espanya, i que estem en un moment important i crucial per a això. María Pallares de la FES va 

començar la seva intervenció recordant que la fundació dóna suport a la Convenció Federalista que 

organitza al costat de la FRC des de la seva primera edició en 2014. També va comentar que després 

d'aquesta sessió amb experts hi hauria una altra oberta al públic en el marc de la convenció a la tardor 

d'aquest any. La FES té com un dels seus objectius principals el treballar per al federalisme, sinònim de 

democràcia, i que la publicació ‘Espanya i el federalisme complex’ ha de ser una motivació per a 

aprofundir en una qüestió que ja està sobre la taula. Amb les aportacions de la jornada es 

complementarà el text previ del professor Aja i es publicarà l'estudi complet a la tardor. 

Per part seva, en la seva intervenció, el president de la Fundació Rafael Campalans José Montilla va 

destacar la importància d'aquest tipus de reflexions entre fundacions de diferents punts d'Espanya, i 

que parlar de federalisme ara és més difícil que abans, entre altres coses pel procés, i no només dins de 

Catalunya sinó també fora, tenint a més pendent una reforma constitucional. 

El professor Eliseo Aja va fer a continuació una presentació dels eixos bàsics del document, fent primer 

una delimitació del concepte estat federal, per a passar a enumerar pressupostos històrics que frenen la 

difusió del federalisme al nostre país, i els ‘prejudicis’ existents, com per exemple: confondre federació 

amb confederació, assegurar que el federalisme només pot ser d'esquerres, o que només pot haver-hi 

federació quan hi ha estats preexistents. Sobre l'estat de les Autonomies espanyol, el professor Aja va 

destacar la important descentralització que hi ha hagut a Espanya, però que aquesta planteja problemes 

i té defectes, com per exemple que per al procés de reforma constitucional no es plantegi cap paper per 

a les Comunitats Autònomes. 

El professor Javier García Roca va intervenir per a incidir en alguns aspectes concrets del document. 

Després va constatar que la Constitució està pensada per a crear l'estat autonòmic, però no el tanca ni 

l'organitza. Per a això, el catedràtic creu important reconèixer l'estructura federal de l'Estat, reconèixer 
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les institucions de les CCAA i tenir clar que les competències d'una CCAA no es poden blindar. Cal aclarir 

les competències en el mateix text constitucional. No hi ha consens per a la reforma constitucional, però 

en aquest cas, el consens sempre s'ha d'aconseguir al final. També va dir que la solució al problema 

territorial no és un referèndum. S'ha de crear una Cultura Federal, mentre es busquen aliats per a la 

reforma constitucional. 

Eduard Roig, per part seva, va constatar que el problema no és jurídic o institucional, sinó que és polític. 

Sobre el funcionament de l'estat autonòmic, no existeix una autèntica cultura federal, ja que hi ha 

deficiències en el respecte a la diferència. S'hauria d'assumir que hi ha diferència de drets entre 

diferents CCAA. A Catalunya això és un problema polític. Federalisme és reconèixer la capacitat de 

diferenciació. Cada vegada que una llei autonòmica introdueix elements diferencials hi ha un problema 

polític. El problema no és el repartiment competencial; és l'acceptació que un grau de diferència no ha 

de fer un mal repartiment de les competències. 

A continuació es va produir un interessant debat entre la resta dels assistents, com Patxi López, el 

president José Montilla, Manuel Cruz, Laura Díez, Joan Botella, Elisenda Malaret, Francisco Velasco i Pau 

Marí-Klose, entre altres. 

A manera de conclusió, el professor Aja va comentar que introduiria totes les aportacions al text, i la 

directora de la FRC va donar les gràcies a tots els ponents i va recordar, com va fer la representant de 

FES, que el text final seria presentat en el marc de la Convenció Federalista que tindria lloc a la tardor 

del 2019, a Barcelona. 
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25 d’octubre: IX Seminari sobre Populisme i Xenofòbia 

 

El passat divendres 25, la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb la Fundació Internacional 

Olof Palme, el IX Seminari sobre Populisme i Xenofòbia a la Facultat de Comunicació i Relacions 

Internacionals de la Universitat Ramón Llull.  

Aquest any, en la IX edició "El progrés de la ultradreta a les darreres eleccions europees", es va parlar 

sobre l'avenç de la ultradreta a Europa en el camp social i polític, la influència que ha tingut i els 

resultats obtinguts en les últimes eleccions europees del 26 de maig. 

En un context com el d'avui en dia on la inseguretat i inestabilitat econòmica és molt present, i 

la desconfiança social cap els poders polítics i econòmics europeus augmenta, la ultradreta utilitza 

aquest caldo de cultiu per a promoure campanyes de reclusió identitària, de rebuig a l'immigrant, 

d'euroescepticisme i de retrocediment en matèria de drets i llibertats. Per tant, fer-ne un anàlisi i 

incorporar aquest debat a l'agenda política i a la consciència col·lectiva de la societat és cabdal per tal de 

fer-hi front en pro d'una societat més justa i democràtica. 

El degà de la facultat donà el tret de sortida a l'acte tot dient que "l'increment de l'extrema dreta a 

Europa és un tema relativament nou que està qüestionant el procés de construcció i cohesió de la Unió 

Europea". A continuació plantejà 3 grans reptes als que Europa ha de fer front aquests propers anys en 

aquest àmbit: La corrupció, que definí com "el càncer de la democràcia"; els nacionalismes populistes i 

la degradació de la informació arran de la demagògia política i fake news creixents. Segons Josep Maria 

Carbonell, l'auge de l'extrema dreta es deu a aquesta demagògia política i inacció sobre el conflicte. 

La directora de la Fundació, l'Esther Niubó, coincidí amb el degà tot dient que "malauradament, 

l'extrema dreta i les fake news continuen estant a l'ordre del dia social i polític" i que portem anys on 

veiem com "l'extrema dreta populista està en auge a tota Europa, fent-se més forts". La causa d'això, 

segons la directora, és que la creixent incertesa i inseguretat socioeconòmica de la societat ha generat 
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que els individus busquin refugi en aquests "paraigües protectors de reclusió i tancament identitaris i 

nacionals". 

Per la seva part, Lourdes Vidal, de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED), va fer un anàlisi en 

profunditat sobre el concepte i idea d'Islamofòbia, del discurs de "protegir-se de l'amenaça dels "altres", 

de l'enemic", i els motius que porten als extremistes a realitzar actes violents i radicals.  

Per la seva part, la presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, Anna Balletbò, digué que 

l'atemptat d'Utoya "va ser un crit d'alerta d'aquest auge d'ultradreta provocat per la descontentació 

social". Si més no, digué que "tot això, tot aquest odi, sorgeix a l'hora de confondre l'adversari per 

l'enemic. Si tú tens un enemic, et sents amb l'obligació de lluitar per a vèncer-lo, cosa que no 

aconsegueixes. No es tracta de vèncer, sinó de convèncer. La civilització de la democràcia son els 

arguments, no la força; si fos al revés, estaríem pervertint-la. Al tractar a algú com a adversari, no 

trenques els ponts, pots parlar-hi, no busques eliminar les seves idees sinó pactar."  

A continuació intervingué Xavier Casals, professor d'Història a la Universitat Ramón Llull. Casals basà la 

seva intervenció en les similituds entre VOX i els partits d'extrema dreta europeus, com ara el Front 

Nacional de Marine Le Pen, tot exposant les característiques i elements ideològics d'aquests, com ara la 

posició respecte la violència de gènere, la llei de memòria històrica, la immigració, l'avortament o els 

drets LGTBIQ. 

Pol Morillas, director i investigador sènior al CIDOB, explicà els mecanismes i formes de funcionament 

de l'extrema dreta, i què permet que aquestes forces es propaguin i recullin adeptes. Una d'aquestes 

formes és a través de "l'adaptació a l'ambient que més li convé en el moment polític concret en el que 

es troba. La mutabilitat és elevada en aquests partits populistes". A més, digué que "és una extrema 

dreta que està fragmentada". Si més no, el mateix succeeix en aquells partits de centre-dreta i centre-

esquerra, la qual cosa es pot apreciar al Parlament Europeu. 

Per tancar la jornada parlà Helena Castellà, assessora al Parlament Europeu, la qual va analitzar, a partir 

de les ponències anteriors, el perfil de votants d'aquests partits d'extrema dreta. A més, explicà que el 

que realment preocupa als ciutadans europeus no són tots aquells conflictes amb els quals aquests 

partits populistes treuen rèdit polític, sinó que són "la corrupció, el canvi climàtic i l'emigració; és a dir, 

que la gent marxa del país, i no pas la immigració, la gent que venia".  

Com cada edició, es va obrir un torn de preguntes i de participació del públic per tal de generar debat i 

resoldre dubtes sorgits arran de les intervencions. 
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26 d’octubre: En memòria de Mª Dolors Renau 

 

El dijous 29 d'agost, ens va deixar la companya, amiga i referent, Maria Dolors Renau.  

Nascuda a Sant Cugat del Vallès (1936), fou una col·laboradora activa de la Fundació durant anys, així 

com també membre del seu Patronat. Va coordinar diversos grups de treball en el marc de la Fundació, 

com ara el de "Dones i Política", espai on, mensualment, un grup de dones debatia de diverses 

temàtiques en relació a les dones (violència masclista, política, reptes del feminisme, maternitat...) i del 

qual en van sortir algunes publicacions, com ara els Debats N.12 i 15 de la Fundació, "Per què les dones 

a la política" i "Política versus violència". 

També va coordinar  el "Grup Laboratori Santcugat", espai creat el 2017 amb l'objectiu de reflexionar 

sobre temes d'interès general des d'una òptica socialdemòcrata, i per a estudiar cultura política d'àmbit 

nacional i internacional. El Grup Laboratori va néixer de la mà d'uns militants socialistes i altres persones 

no vinculades al partit, que, seguint l'exemple de la Fundació, volia reflexionar en profunditat sobre 

temes que afecten la societat d'avui en dia. A més, fou autora de  diverses publicacions sobre 

feminisme, entre les que destaca "Ciudadanas y política", una reflexió sobre Drets humans i dona, ple de 

referències sobre la història del pensament feminista i amb la veu de les pròpies dones. També 

publicà "Maternidad, infancia, feminismo (1990)", "Feminismo y progreso global" (1999) o "La voz 

pública de las mujeres. Contra la "naturalidad" de la violencia, feminizar la política" (2009). 

Renau ha deixat una gran marca i llegat dins del socialisme català i espanyol, així com també en la lluita 

feminista, per les desigualtats, i la defensa de les llibertats.  

Així doncs, el 26 d’octubre la Fundació Rafael Campalans va organitzar junt amb el PSC un acte 

d’homenatge a la seva figura, com també editar un document biogràfic de Mª Dolors Renau per tal de 

repartir-lo durant la jornada. 
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16 de novembre: IV Convenció Federalista 

 

El passat dissabte, 16 de novembre, la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb la Fundación 

Pablo Iglesias i la Friedrich Ebert Stiftung, la IV Convenció Federalista. 

En aquesta quarta edició es pretenia consolidar el treball iniciat al 2015, fent que la Convenció es 

convertís en un referent polític i punt de trobada d'intel·lectuals, experts, líders i interessats en la idea 

federal. 

 

Aquest 2019 la Convenció va tenir dues taules de debat, una sobre el document que el professor Eliseo 

Aja ha elaborat en els últims mesos i que es presentà en la convenció, 'España y el federalismo 

complejo', i una taula política d'alt nivell amb representants de diferents partits, que van debatre sobre 

la necessitat d'avançar cap a una reforma federal d'Espanya. 

El tret de sortida de l'acte el va donar la coordinadora de programes de la Friedrich Ebert Stiftung 

Espanya, María Pallares, que donà la benvinguda als assistents i ponents, i destacà que en aquesta 

Convenció Federalista seria la primera vegada amb tants representants de tantes forces polítiques 

diferents. 

 

Per la seva part, Beatriz Corredor, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, remarcà el seu compromís 

amb el projecte federalista, tot dient que "nuestro compromiso con el federalismo se plasmó en la 

Declaración de Granada i la Declaración de Barcelona. Actos como esta Convención ahondan en este 

camino". 

 

El director de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, presentà la jornada tot recalcant la 

importància d'aquesta, doncs "per resoldre el conflicte polític hem de posar-nos d'acord entre catalans. 

Però també un govern espanyol sensible a la voluntat d'aprofundir en l'autogovern de Catalunya. Davant 
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la situació que viu Catalunya i Espanya, no hi ha altre via que la del diàleg, la negociació i el pacte per 

evitar, i reparar, la fractura social i la inestabilitat". A més, digué que "no hi ha solució al conflicte polític 

actual que no passi per la creació d'un nou consens social sobre l'autogovern de Catalunya". Finalment, 

Montilla digué que "en mig d'un risc de que el conflicte es cronifiqui, l'horitzó federal ha de presentar un 

projecte sòlid sobre l'organització territorial lluny de quimeres.", i que "la Fundació Campalans està 

fermament compromesa amb el projecte socialdemòcrata. L'acte d'avui n'és un bon exemple". 

A continuació parlà Eliseo Aja, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i autor 

del document que es presentava durant la jornada, "España y el federalismo complejo". Eliseo digué 

que "hay que superar el actual sistema autonómico, perfeccionándolo con elementos federales.", que 

"hay un crecimiento muy notorio de organizaciones de corte federalista en España en los últimos 

años"  y que "el federalismo ha tenido mala suerte en España, tanto en el mundo académico como en el 

político". A més, recalcà que "el sistema español se desarrolló en los años 80 con fuerza, pero terminó 

teniendo problemas de fondo. El federalismo se basa en la igualdad pero la mayoría de países federales 

son asimétricos o no cumplen esta igualdad". 

Xavier Arbós, catedràtic en Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona exposà les complexitats 

del projecte federal a Espanya i els reptes que se li plantegen, tot acabant la seva intervenció dient: 

"Gaudí decía que la simetría es el vicio de las personas mentalmente perezosas, porque solo piensan la 

mitad. Inspirándonos en Gaudí, pues, debemos tener la aspiración de construir desde la complejidad. 

Ana Carmona, catedràtica en Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla proposà diversos eixos 

d'actuació i enfocament en pro del projecte federal, ja que "hay muy poca cultura federal en España, 

por lo que hay mucho trabajo a hacer". Altrament, digué que "hay que intensificar dinámicas de 

discusión y debate en todo el territorio nacional sobre federalismo. Es crucial aceptar la complejidad de 

nuestro país para poder empezar a reformarlo". 

A continuació parlà Alberto López Basaguren, catedràtic en Dret Constitucional de la Universitat del País 

Basc, que digué que "el federalismo en todos los estados solventes es asentado sobre un amplio 

consenso de asegurar la paz y convivencia dentro de la diversidad". A més, expressà que "hay que 

entender que nuestro sistema autonómico tiene problemas, y también hay que reflexionar sobre cuál es 

el ámbito político e institucional comparado en el que nos podemos inspirar" per tal de construir el 

projecte federal a Espanya. 

Per tancar la primera sessió, Elisenda Malaret, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de 

Barcelona, afirmà que  "la pluralidad de lenguas que hay en España es un ejemplo precioso de lo que 

son las identidades múltiples. Esta riqueza de la pluralidad y diversidad es un tesoro que muy pocos 

países tienen". A més, qualificà el federalisme dient que "'si el federalismo es algo, es cultura. Cultura de 
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diálogo, cultura de negociación, cultura de pacto, de acuerdo. Y estos son los déficits principales de 

nuestro sistema autonómico. Más allá de la reforma constitucional, hay espacio para hacer medidas". 

Un cop acabat el Coffee Break, es donà pas a la segona sessió de la jornada, consistent en un debat 

entre representants de les principals forces polítiques. Així doncs, la directora de la Fundació Rafael 

Campalans i moderadora d'aquesta segona taula, l'Esther Niubó, recalcà la importància de l'acte, doncs 

va ser "un exercici de respecte, de reconeixement de la posició de l'altre i de diàleg serè des de la 

discrepància política molt necessari" donat el context social del moment.  Niubó va agrair l'assistència a 

tots els assistents i va introduir els ponents d'aquesta segona taula.   

El primer en parlar fou Ferran Pedret, diputat al Parlament de Catalunya per PSC-Units per Avançar. 

Pedret digué que "avui en dia la lluita més radicalment democràtica no és la de crear nous estats nació 

amb miratges de sobirania, sinó democratitzar tots i cada un dels nivells de presa de decisions.", fent 

referència al procés independentista. Així doncs, Pedret digué que "proposem el federalisme com la 

millor forma de gestionar la diversitat i pluralitat, davant un futur on les societats seran cada vegada 

més plurals i heterogènies". 

La presidenta del grup parlamentari Catalunya en Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica 

Albiach, digué que "és més necessari que mai crear espais com el d'avui per dialogar i debatre de temes 

de tanta actualitat i importància com el que tractem aquí". A més, va dir que "aquest govern (PSOE-UP) 

és una bona notícia i una eina per poder començar a desencallar la situació que patim a Espanya i 

Catalunya amb diàleg, normalitat i altura política. Un govern que ha de ser flexible, empàtic, ràpid i 

dialogant per fer front als reptes que ens apressen. Hem d'avançar cap el reconeixement de que 

Espanya és un país de països, hem d'avançar cap a un model de país federal. Hem d'avançar cap a 

l'acceptació de la diversitat i plurinacionalitat de la societat".   

Joan Tardà, exdiputat al Congrés dels Diputats per Esquerra Republicana de Catalunya digué que "És 

evident que l'estat espanyol és un estat democràtic reconegut per la comunitat internacional i fins i tot 

per estats no democràtics". Si més no, apuntà que qüestionà si  "la qualitat democràtica d'Espanya és 

suficient i prou excel·lent per encarar un repte que molts anomenen «qüestió interna»". Tardà també va 

instar a "fomentar la cultura del no bloqueig, del diàleg sense condicions" ja que, segons ell,  "el diàleg i 

el reconeixement al federalisme, a l'autonomisme i fins i tot a l'unionisme més recalcitrant, són 

subsidiaris del dret a decidir".  

El diputat al Parlament de Catalunya per Ciutadans, Nacho Martín Blanco, va fer un discurs en defensa 

de la unitat d'Espanya i contra el desafiament independentista d'aquests últims anys i, especialment, 

d'aquests últims mesos. Si més no, no descartà poder aprofundir, en el futur, en un enfocament federal 

si es manté i garanteix l'estat de dret i el compliment de la Constitució. 
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La presidenta de la Lliga Democràtica, Astrid Barrio, defensà el projecte federalista per tal de "resoldre 

el gran conflicte català i garantir la seguretat, la llibertat i la convivència pacífica entre ciutadans", i que 

avui en dia, "parlar de federalisme vol dir superar moltes de les deficiències a què ha de fer front la 

democràcia espanyola". A més, animà a "donar incentius a les diferents forces polítiques perquè 

entenguin que la reforma ha d'avançar cap a una federalització de l'estat. Això permetria que diferents 

idees polítiques se sumessin al projecte federal per plantejar-lo com una solució realista".   

La cloenda de l'acte va anar a càrrec del primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-

PSOE), Miquel Iceta, el qual defensà que  "els socialistes no volem trencar, ni retrocedir, ni quedar-nos 

com estem", sinó que "creiem en el federalisme com la forma política de la fraternitat, com el defineix 

Manuel Cruz".  A més, digué que "en democràcia no hi ha altra manera d'avançar que el convenciment i 

també àmplies majories", i defensà que "un autogovern més fort i sòlid, millor finançament i major 

participació en el disseny de les polítiques de l'Estat" és "la millor manera d'avançar. Si més no, remarcà 

que "difícilment s'aconseguirà més autonomia si es continua amenaçant amb independitzar-se de forma 

imminent", tot apuntant  que "negociar més autogovern és incompatible amb mantenir oberta la 

possibilitat de trencar amb l'Estat". Així, Iceta reclamà que "perquè hi hagi més autogovern a Catalunya 

hi ha d'haver més lleialtat i cooperació".  Si més no, Iceta va admetre que "ara mateix no es donen les 

condicions per a la gran solució" ja que "la divergència política entre les principals forces espanyoles és 

tan gran que no permet ni facilita el diàleg ni el plantejament de la reforma federal", però que si hi ha 

"solució al problema territorial", aquesta "s'inscriurà en la doctrina de l'ideal federal".   

Finalment, el president del Senat, Manuel Cruz, digué que "es importante dar un paso al frente para que 

el federalismo se convierta en la piedra de toque de un nuevo consenso frente a las rupturas de los 

extremos. Debemos entender la crisis territorial y política como una oportunidad de completar un 

diseño federal inconcluso". A més, digué que "es importante que el federalismo esté en permanente 

reivindicación de sí mismo. Nace para la unión y para que se respete el principio de igualdad de los 

ciudadanos. Si de algo estamos necesitados es de más fraternidad entre nosotros.",  i que "la idea 

federal es la clave de bóveda de la solución que tenemos que alumbrar entre todos en Cataluña y 

España. Y se trata de explicarla más y mejor, pero, sobre todo, de impulsarla política y culturalmente". 

Per acabar, afirmà que "estamos obligados a pasar de las musas al teatro. A ofrecer e impulsar reformas 

concretas. Pasar del estado de las autonomías al estado federal". 
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22 de novembre: Jornada FEPS -FRC. 'El Futur del Treball és Ara' 

 

El passat divendres 22 de novembre, la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb la 

Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), una jornada sobre el futur del treball: "El 

futur del treball és ara". 

 

La inauguració va anar a càrrec del president de la fundació, José Montilla, el qual va introduir 

els reptes principals als que haurem de fer front davant la digitalització. Pel president, "les 

tecnologies ofereixen noves oportunitats al món productiu. El canvi tecnològic augmenta la 

producció, els salaris i la renta per càpita. La recerca en aquests camps és una oportunitat i un 

repte que no podem passar per alt". Si més no, "aquest canvi tecnològic fa que l'economia 

s'hagi d'adaptar.", doncs "la robotització elimina llocs de treball però també crea nous nínxols 

de treball". Per tant, segons Montilla "hem de construir un nou consens polític, social i 

econòmic per tal que hi hagi un creixement que vagi de la ma de la cohesió social. Ens 

interessa desenvolupar el canvi tecnològic tenint com a centre principal la lluita contra les 

desigualtats. Cal buscar i formular polítiques i formes d'abordar els possibles efectes negatius 

que tindrà aquesta revolució".  

 

Per part de la FEPS, l'encarregat d'inaugurar l'acte va ser David Rinaldi, director d'estudis i 

polítiques, que explicà que "aquesta jornada  serveix per a posar en comú els debats que 

estem tenint a Europa i a Espanya respecte aquest tema. Compartir punts de vista i formes 

d'abordar els reptes que se'ns plantegen de cara al futur". A més, digué que "la 

socialdemocràcia ha de trobar l'equilibri entre la voluntat i necessitat de ser campions en 
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innovació d'una economia que mira al futur i, al mateix temps, assegurar-nos que això es fa 

amb un total respecte als nostres valors fundacionals". Rinaldi també fou crític, dient que "a 

Europa s'han fet errors crucials quan calia ser precís. Hem fet polítiques econòmiques nefastes 

a l'hora de minimitzar les desigualtats socioeconòmiques en pro del creixement econòmic i 

pels beneficis de les empreses".  

 

La presidenta de la FEPS, Maria Joao Rodrígues, va dir que "hem de donar suport als agents 

socials i sindicats, com també millorar el nostre sistema social. Cada treballador ha de ser 

protegit sigui quin sigui el seu sector o feina que desenvolupi".  A més, digué que "necessitem 

entendre que ja estem dins de la propera fase de la revolució digital." i que "els robots estan 

substituint a les persones, però no tots els treballs són substituïbles". Seguint la línia de 

Montilla, acabà dient que "el canvi tecnològic pot aportar molts beneficis com a consumidors, 

treballadors i ciutadans. Els progressistes hem de fer polítiques enfocades a serveis socials com 

l'educació i enfortir sistemes de protecció social davant aquest futur incert".  

 

La moderadora de la primera taula de debat i cap de gabinet de la presidència de la 

FEPS, Ahinara Bascuñana, plantejà diverses preguntes a cada ponent per tal de donar pas al 

debat, així com fer preguntes durant les seves intervencions per tal de fer més fluida la 

primera taula.  

 

Així doncs, Juanjo Lavergne, de Riders x Derechos, explicà alguns casos concrets de les 

irregularitats i explotacions diverses a les que han de fer front dia a dia aquest col·lectiu, i la 

línia de funcionament de la seva  plataforma. Un dels molts exemples que explicà va ser que 

"el repartidor lo único que puede hacer es acatar órdenes. Hay un control exhaustivo. A estos 

chicos les controlan por cada pedido que realizan, no cada semana o mes como la regla 

general. Es un control máximo".  

 

L'inspector Laboral i de la Seguretat Social, Juan Ignacio Marín, i enllaçant el debat amb el 

ponent anterior, explicà que "de todos los juicios que ha habido en estas plataformas, todos 

derivan de inspecciones de trabajo. Aunque tendrían que ser los sindicatos los que lo hagan. 

Eso demuestra cómo de difícil es destapar la precariedad en estos puestos de trabajo". Marín, 

crític en tot moment, digué que "'en la jurisprudencia existente era muy dificil apoyarse para 

levantar los falsos autónomos. Comienza a haber un cambio jurisprudencial. Aunque la batalla 

sigue siendo muy desigual".  
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Lucía Velasco, membre del Grup d'Experts en l'impacte de les transformacions digitals en els 

mercats de treball de la UE, digué que "regular a nivel nacional es más fácil en aquellas 

plataformas que tienen personas físicas trabajando, desplazándose a pie de calle. Pero la 

realidad se eleva a un nivel digital que no vemos. Ahi está el reto. Cómo controlamos algo así". 

Velasco, més a favor d'aquesta digitalització, tingué un debat intens amb Ignacio Marín, el qual 

veia la digitalització com un veritable perill pels drets dels treballadors.  

 

Per la seva part, el sindicalista d'UGT, José Antonio Pasadas, fou crític amb el món sindical, 

dient que "desde los sindicatos hemos llegado tarde. Siempre nos hemos sentido más 

cómodos en el lugar del trabajo. Al encontrarnos con que no hay un lugar de trabajo fijo, nos 

hemos visto desplazados de nuestra zona de confort".  

Amb tot, es generà un debat d'alt nivell entre els ponents on es tocaren un ampli espectre de 

temes relacionats amb aquesta problemàtica, des de la jurisprudència, a la política, els 

treballadors d'aquesta economia de plataforma, i propostes d'acció per a fer-hi front.  

 

La directora de la fundació, l'Esther Niubó, va ser l'encarregada de moderar la segona taula, on 

va contextualitzar el moment en el que ens trobem tot explicant com "la irrupció de les 

tecnologies genera noves desigualtats i tensions, algunes de les quals, però, ja eren 

estructurals. Tot i així, les tecnologies poden obrir una finestra d'oportunitat per impulsar un 

desenvolupament més sostenible i just". Niubó va plantejar diversos interrogants oberts als 

ponents per tal de donar pas al debat.  

 

L'assessor de Polítiques Digitals de la FEPS, Justin Nogarede, defensà que "mai hem decidit, 

com a societat, com volem donar-li ús a aquesta tecnologia. La tecnologia no és abstracte. 

Nosaltres la creem, pel que nosaltres li donem l'ús que vulguem". En la mateixa línia, Nogarede 

digué que "hem d'aplicar un control actiu d'aquesta revolució tecnològica. Hem de fer-ho  a 

través de polítiques públiques eficients, ja que si deixem decidir com serà el futur als mercats, 

aquest serà un futur sense treballs, amb alts nivells de desigualtats, i amb un planeta 

insostenible".  

 

Catalina Jordi, professora d'Economia Aplicada i Economia del Treball a la URV digué que 

"estem en un moment de canvi estructural des de tots els punts de vista. La tecnologia porta 

30-40 anys transformant les nostres vides. Es generaran noves necessitats que hauran de ser 

cobertes per nous llocs de treball". A més, introduí la idea de gènere i del temps, tot dient que 
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"quan parlem sobre el futur del treball hauríem d'introduir el concepte de tenir una traçabilitat 

del treball. També és important tenir en compte els usos del temps. No pot passar que tornin a 

caure els treballs de cures a les dones".  

 

Una de les impulsores d'aquest seminari i dels grups de treball que s'han fet durant aquest 

2019, la professora d'Economia Aplicada a la UB, Encarna Perán, es posà d'acord amb en 

Justin, tot dient que "no podem deixar que la tecnologia faci tot allò que vulgui el mercat. Hem 

de dirigir-la cap el futur que volem. Hem de fer polítiques i reformes centrades en les persones 

en aquest camp". A més,  apuntà que "la desregulació ha generat un problema de polarització i 

desigualtat molt greu. Un problema de pobresa laboral, és a dir, treballadors que son pobres i 

no arriben a final de mes. No tenim protecció, tenim desprotecció social".  

Per tancar la jornada, el coordinador dels  seminaris i professor de Dret Laboral i Protecció 

Social a la Universitat de Girona, Ferran Camas, donà les gràcies als assistents, participants dels 

4 seminaris que s'han fet al llarg de l'any, i presentà el llibret resultant que s'ha fet d'aquestes 

sessions, on s'han transcrit les intervencions de tots els participants. Camas, a més, explicà de 

forma resumida les 4 ponències d'aquests seminaris que van anar a càrrec de Raymond Torres, 

Núria Oliver, Borja Suárez i Jesús Cruz Villalón, tots 4 especialistes en àmbits relacionats amb el 

futur del treball i digitalització.  

 

La impulsora principal d'aquestes jornades, la cap d'Àrea de Polítiques Socials, Econòmiques i 

Institucionals del PSC, Eva Granados, celebrà aquest seminari ja que "estem en l'any del 

centenari de l'Organització Internacional del Treball. Hem de valorar el que ha significat i 

significa com a motor de la reducció de l'explotació arreu del món". A més, digué que "des del 

socialisme sempre treballarem amb el treball com la nostra centralitat. Ens toca equilibrar les 

relacions laborals i de poder que es generen en aquest". A més, digué que "no volem discutir 

sobre el futur del treball o si hi haurà treball, sinó com volem que sigui el treball del futur. El 

canvi és difícil, ve ràpid i sembla injust, però a nosaltres ens toca fer que no sigui així, que no 

sigui disruptiu". 

 

Per tancar la jornada parlà el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, el qual començà tot fent 

menció a la figura que dóna nom a la nostra fundació: "Una de les feines de Rafael Campalans 

va ser la de director de l'escola del treball. Per a nosaltres els socialistes aquest debat és 

crucial. Som el partit dels treballadors, volem ser el partit dels drets i del futur. No abordant la 

qüestió del treball estaríem mancant en la nostra raó de ser". A més, Iceta digué que "no pot 

haver-hi un món sense activitat productiva, sense que les persones es puguin sentir útils. Hem 
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d'acceptar un desenvolupament tecnològic sense renunciar a una societat amb participants 

que se sentin útils". En Miquel també digué que "tenim un projecte polític basat en la 

ciutadania i la cohesió social. És possible la cohesió social sense treball? Potser haurà de ser un 

treball molt diferent al que coneixem de sempre.", i que "des del 'esquerra sovint es té la 

sensació de que arribem tard a les coses. Jo crec que ara podem arribar a temps. El futur del 

treball és ara".  
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15 de desembre: 14è Congrés del PSC 

La fundació Rafael Campalans va assistir al 14è Congrés del PSC per a muntar un “stand” i 

mostrar una selecció de les últimes publicacions, informes i llibres editats per la fundació.  
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COMUNICACIÓ 
 

La Fundació Rafael Campalans ha aparegut en diversos mitjans de comunicació arran d’alguns 

actes que ha organitzat, com ara la IV Convenció Federalista. Alguns exemples: 
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GRUPS DE TREBALL  
 

A petició de l’Eva Granados, s’ha posat en marxa el següent grup de treball: 

- Grup de treball sobre el present i el futur del món del treball amb experts de diversos 

camps acadèmics i professionals (com ara professors, inspectors de treball, 

sindicalistes, consellers o periodistes) per a debatre sobre els reptes que afronta el 

futur del treball arran dels canvis que s’estan produint en la nostra societat. 

FORMACIÓ  
 

Aquest any 2019, hem continuat col·laborant en l’organització de: 

- Postgrau UB sobre socialdemocràcia, polítiques públiques i nous riscos socials 

- Postgrau UAB en comunicació i lideratge polític 

 

PUBLICACIONS 
 

Articles sobre el 40è Aniversari de la Fundació: Publicació de textos de José Montilla, Isidre 

Molas, Miquel Iceta i un article del president Montilla a l’Endavant. 

 

 “El futur del treball. Reptes i propostes” – Coordinat per Ferran Camas. 

 

“Versió Original: Combatent el populisme amb respostes progressistes. Reforçant el Pilar 

Social Europeu”. 

 

Informe Social 2019: “Desigualtats davant d’un futur incert”. 

 

Reedició de “Política versus violència”, de Maria Dolors Renau, Joan Manuel del Pozo, Carme 

Suñé 

  


