MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2020

1

GENER
16 de gener: Presentació de l'Informe Social "Desigualtats davant d'un futur incert"

Dijous 16 de gener, la Fundació Rafael Campalans va organitzar l'acte de presentació del VI
Informe Social: Desigualtats davant d'un futur incert, al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Com a president de la fundació, José Montilla va inaugurar l'acte tot fent un repàs, a mode de
contextualització, de les principals dades estadístiques sobre les desigualtats que es recullen en
l'informe. Segons el president, aquestes desigualtats perduren per culpa del procés
independentista i la inacció política en matèria de polítiques públiques. Així doncs, digué que
"Catalunya necessita un govern que faci la seva feina. La lluita contra les desigualtats requereix
un compromís actiu de les administracions públiques, doncs és una assignatura polièdrica que
requereix, per damunt de tot, acció de govern. Això es el que reclamem avui aquí." Montilla
digué que, davant aquest context polític, "editar i divulgar aquest informe es com nadar a
contracorrent. És una prova de resistència molt necessària".

La següent en parlar va ser l'Alta Comissionada per l'Agenda 2030 i autora del capítol
introductori, Cristina Gallach, la qual digué que "si alguna cosa hem intentat fer a traves
d'aquesta agenda global és fer això, fer front, buscar mecanismes, palanques i mobilitzacions
per abordar el principal problema que tenim aquesta dècada: acabar amb les desigualtats, en
plural". A més, Gallach va fer palesa la necessitat de "fer d'aquesta qüestió un tema d'acció
publica, i fer-ho de forma coordinada". A més, va dir que "s'ha de vincular les desigualtats amb
a lluita contra el canvi climàtic. Totes dues s'uneixen".
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Per la seva part, Xavier Martínez-Celorrio, professor de Sociologia de l'Educació a la Universitat
de Barcelona i autor del capítol sobre desigualtat, segregació escolar i socialdemocràcia, va fer
referència a Cristina Gallach dient que "l'Agenda 2030 és un marc inspirador perquè el progrés
segueixi avançant". En quant a l'Informe Social d'aquest any, digué que "Informes així són la
millor arma contra una dreta i una extrema dreta que nega i invisibilitza les desigualtats.", tot
remarcant la importància de donar visibilització i conscienciar a la societat d'aquestes
desigualtats. Celorrio, amb una ponència excel·lent nodrida de dades i profunditat analítica,
exposà la necessitat "d'arribar a un sistema d'escoles interclassistes igualades en recursos.", ja
que "sabem que gràcies a l'educació i a l'equitat en titulacions, la societat catalana és un 33%
menys classista". No obstant, Celorrio remarcà que "tenim un escenari on ha augmentat la
desigualtat entre els infants i menors de 18 anys", i que "amb la crisi hi ha hagut una major
polarització de classe entre les infàncies. Això es trasllada a l'escola, perpetuant i cronificant els
cicles de desigualtat." L'autor també va remarcar que "s'ha de diagnosticar bé el nou context.",
però que "malauradament, a Barcelona no tenim eines i recursos per a fer-ho, per a fer visibles
les desigualtats". Per acabar, Celorrio digué que "tenim un greu problema de segregació social i
escolar, i una infrafinanciació del sistema educatiu.", que "la segregació escolar és resultat de la
inacció política." i que "com més segregació escolar hi ha en una societat, menys possibilitat
d'ascens social màxim hi ha".

Sara Berbel, doctora en Psicologia Social per la UB i autora del capítol sobre la soledat en la gent
gran, digué que "la soledad puede ser una elección personal, vital, de realización de uno mismo.
Sin embargo, los efectos de una soledad no buscada son graves". Berbel, explicà com el creixent
individualisme que portem veient des de fa 150 anys arran del desenvolupament dels nostres
mercats, qualitat de vida i avenços tecnològics ha comportat un augment enorme dels
sentiments de soledat, enfermetats mentals, i inclús suïcidis. Així doncs, digué que "cuanto
mayores son los estándares educativos y sanitarios, más individualista es la sociedad. Está
estrechamente relacionado con factores socioeconómicos. Hemos pasado de familias extensas
a familias pequeñas nucleares y a trabajos de oficina, los llamados "de guante blanco"". A més,
aquesta soledat té nom de dona, doncs "tenemos unos índices de soledad en mujeres de todas
las edades enormes, y no es debido a la longevidad". La soledat, a més, afecta físicament en
forma de malalties, ja que "la soledad comporta efectos en la hipertensión, enfermedades
cardiovasculares, salud mental o ansiedad y depresiones". Al mateix temps, que la gent gran es
vegi discriminada i en posició de major vulnerabilitat davant el mercat laboral, entre d'altres, és
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degut a l'edadisme, el qual Berbel calificà com "la tercera gran discriminación de nuestro tiempo.
El ejemplo más claro lo vemos en el mundo laboral".

L'encarregada de tancar l'acte va ser la viceprimer secretària del PSC i directora de l'Informe
Social, Eva Granados, que començà tot puntualitzant que a Catalunya "tot i el creixement
econòmic, l'any passat la pobresa severa va augmentar en 26.000 persones". A més, fent
referència al capítol de Ferran Camas sobre el futur del treball, remarcà que "el nostre mercat
laboral continua emmalaltit. Concretament, Ferran Camas identifica 5 malalties: l'augment de
la pobresa laboral, l'heterogeneïtat en els rangs d'edat dels treballadors, l'atipicitat de les
relacions laborals, la segregació de sexes i l'atur de llarga durada". També va subratllar la
importància d'una dada que donà Xavier Martínez-Celorrio, i són els 3 cursos acadèmics de
diferència per classe social que es generen entre aquells que han accedit, o no, a l'educació
infantil. En relació a això, Granados digué que "tenim un govern a Catalunya que encara continua
posant 0 euros a l'educació infantil. Que no ens diguin que és un tema a part. És un tema
ideològic". Amb tot, Granados tancà l'acte dient que "quan situem l'Informe Social, a part de
veure la foto fixa, volem visibilitzar, volem que es quantifiqui per a poder actuar. I per això ho
fem. I d'aquí un any, ens tornarem a trobar".
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2 de març: Presentació del llibre “Moments del socialisme català” de Josep M. Sala

La Fundació Rafael Campalans ha presentat el llibre "Moments del socialisme català" de Josep
Maria Sala i Griso aquest dilluns 2 de març al Casal Socialista Joan Reventós de Barcelona amb
una sala plena de gom a gom, amb més de 300 assistents.
Esther Niubó, diputada al Parlament, ha obert l'acte i agraït la presència de tothom en el seu
darrer acte com a directora de la FRC.
Per la seva banda, José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans, ha dit que "el
projecte del PSC està plenament vigent. Perquè tenim la causa de la igualtat i la llibertat".
Després ha pres la paraula Manuela de Madre, exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet:
"Josep María Sala tiene como aficiones la política y la jardinería. Son pasiones muy nobles. El
PSC es una organización política de primer nivel. El compromiso político es algo noble. Casi un
arte".

El primer secretari del PSC Miquel Iceta, ha afirmat que "el PSC és la unió de 3 partits però
darrera hi ha molts móns. El PSC ha resistit tant gràcies als seus valors, la seva història, els seus
dirigents i els seus militants i simpatitzants. Els seus fundadors ens van deixar un llistó molt alt.
I ens hem d"emmirallar en el seu exemple. Hem heretat una organització i l'hem de deixar més
forta, més unida i més eficaç. No oblidem mai d'on venim. Honorem la memòria. El PSC és un
instrument a favor d'uns valors i al servei dels treballadors i classes populars. Va fer possible
l'ideal d'un sol poble, que hem de preservar".
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Finalment va prendre la paraula l'autor del llibre, Josep M. Sala, que va fer un exhaustiu repàs a
la història del socialisme català vista des del seu prisma personal, com a testimoni de primera
mà: "Tenim moltes coses a fer encara. Fem un bon balanç però tenim molts reptes de futur. Som
el resultat i els hereus de molts partits que es van agrupar en la unitat socialista. La nostra
capacitat d'agregació ens va fer el “pajaro verde”, en paraules d'Isidre Molas". Al finalitzar l'acte
l'autor va poder signar desenes de llibres a tothom qui li va demanar.
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16 de març: POSPOSAT-Acte de presentació a Girona de l'Informe Social de la FRC

Davant les mesures adoptades per les autoritats sanitàries, la Comissió Executiva del PSC va
recomanar la suspensió de tota activitat (actes, cursos de formació, congressos i assemblees) de
la Fundació Rafael Campalans, durant un període de 15 dies, des de la data de l’acte.
Per tant ens vam veure obligats a posposar aquesta presentació. Més endavant ja anunciarem
una nova data.
Amb aquest acte es volia parlar sobre com afectarà la revolució digital a la bretxa de gènere en
el mercat laboral i, alhora, ser un acte reivindicatiu sobre la dona treballadora i de presentació
de l'Informe Social de la Fundació Rafael Campalans.
Es volia comptar amb les intervencions de:
-

Eva Granados, viceprimera secretària del PSC i coordinadora de l'Informe Social

-

Sílvia Paneque, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona

-

Ferran Camas, professor de Dret laboral i Protecció Social a la UdG

-

Teresa Riera, catedràtica en Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
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24 de març: POSPOSAT- Acte de presentació a Sabadell de l'Informe Social de la FRC

Davant les mesures adoptades per les autoritats sanitàries, la Comissió Executiva del PSC va
recomanar la suspensió de tota activitat (actes, cursos de formació, congressos i assemblees) de
la Fundació Rafael Campalans, durant un període de 15 dies, des de la data de l’acte.
Per tant ens vam veure obligats a posposar aquesta presentació. Més endavant ja anunciarem
una nova data.
Acte de presentació del sisè Informe Social de la Fundació Rafael Campalans: “Desigualtats
davant d'un futur incert”
Presentava i Moderava:
-

Pol Gibert, primer secretari del PSC Sabadell i diputat al Parlament de Catalunya

Intervenien:
-

Josep Farrés, autor del capítol sobre integració sociosanitària

-

Ramon Vila, membre del grup motor de salut comunitària de l'Equip d'Atenció Primària
de Sabadell Sud

-

Eva Granados, directora de l'Informe Social, viceprimera secretària del PSC i portaveu al
Parlament
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28 d’abril: Acte online "Els reptes de l'educació a Catalunya davant la crisi del COVID19"

Dimarts 28 d'abril la Fundació Rafael Campalans va organitzar la primera edició de debats online,
per a parlar sobre els reptes de l'educació a Catalunya davant la crisi del Covid-19.
El debat el va presentar el director de la fundació, en Pau Solanilla, dient que "la Fundació Rafael
Campalans tradicionalment s'ha enfocat en l'agenda social i els col·lectius més vulnerables de la
societat", tot fent referència a l'Informe Social que la fundació publica anualment, i que "els
reptes que té l'educació a Catalunya davant la situació que patim és un dels temes més punyents
i complexos". A continuació introduí als ponents de la sessió.
El primer ponent va ser Xavier Martínez-Celorrio, assessor al Ministeri d'Educació i Formació
Professional. Celorrio digué que "estem en una situació sense precedents històrics, i el
tancament de les escoles representa una amputació, una desorientació absoluta en un context
de confinament i de pandèmia. Aquest tancament ha posat en evidència la duresa de la
desigualtat.", unes dureses que "queden privatitzades, confinades a casa de cadascú". Segons
Celorrio, un segon punt important és l'ansietat, doncs "s'ha produït un augment d'ansietat al
tercer sector del professorat que, davant la inexistència i impossibilitat de fer classe han
sobrecarregat de deures i feina als alumnes i a les famílies". En tercer lloc, posà de relleu "la
manca de recursos estructurals de l'ensenyament online. Venim d'una dècada de retallades dels
governs del PP i de Convergència, que ens han deixat un sistema educatiu infradotat i que
s'aguanta gràcies amb el sobreesforç i entrega del professorat". Celorrio digué que "l'equitat
educativa ha de ser l'objectiu central del sistema educatiu en un sistema que ja acumula moltes
desigualtats.", i que "ens hem acostumat a un sistema educatiu infrafinançat. Per això els pares
han posat als seus fills a les concertades, trencant la cohesió i unitat per la defensa i recolzament
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d'un sistema educatiu públic finançat i com cal". Va posar especial èmfasi en la necessitat
"d'articular múltiples estratègies que vagin en una direcció de canvi i de transformació del model
educatiu.", junt amb una bateria de polítiques públiques adequades a les necessitats del sistema
educatiu: "les crisis han de ser una bona oportunitat per a canviar, pel que crec que és un bon
moment per a iniciar una nova agenda potent de màxima inversió: educació, universitats, I+D,
ciència, cultura, etc". Celorrio també va afirmar que "estem fent un pla de xoc des del Ministeri
d'educació: Un pla de digitalització, amb recursos per les CCAA, també un programa específic
per a l'estiu i recursos per adequar els centres educatius i organitzar el treball docent d'una altra
manera".
Per la seva part, la diputada al Parlament de Catalunya i portaveu del grup Socialista a la
Comissió d'Educació, Esther Niubó, que digué que "el sistema educatiu és un dels que més ha
notat les conseqüències i efectes del confinament arran de la gestió d'aquesta crisi, i sobretot,
pel tancament de les escoles, per la pèrdua del que era l'element igualador més important que
tenim.", i que "és evident que no és el mateix que un infant passi el confinament en una casa
amb jardí que el que comparteix pis amb diverses famílies". A més, Niubó apuntà que "amb
dades del Departament d'Educació de Catalunya, tenim 55.000 famílies que no tenen cap tipus
de vinculació amb el seu centre educatiu, precisament perquè no tenen cap dispositiu o
internet.", doncs "el dret a l'educació s'exerceix de manera telemàtica, pel que si no abordes la
bretxa digital no estàs garantint el dret a l'educació". A més, apuntà que "Catalunya és de les
regions europees amb més segregació educativa, amb un 28,8% d'infants en situació de pobresa,
de les quals 1 de cada 2 és immigrant, i a tot això se li suma que tenim un sistema educatiu públic
infrafinançat.", ja que "hauríem de tenir una inversió del 6% per a educació, i no estem ni tan
sols al 2,5% amb els pressupostos que acaben d'aprovar al Parlament de Catalunya".

Teresa Sambola, coordinadora d'educació, esports i joventut de la Diputació de Barcelona,
explicà que "l'impacte de la crisi al sistema educatiu ningú podia tenir ni calculat ni previst".
Sambola digué que "cal ser més actius i proactius", doncs "ens hem quedat estancats en un
discurs de queixa per la manca de pressupost, de recursos i retallades, però no hi ha hagut acció
ni execució". A més, digué que "hem de tenir clar que no podrem tenir el mateix sistema
educatiu del 13 de març. És necessari que hi hagi un canvi del model de gestió, relacional i de
governança del sistema". La Teresa parlà també sobre la tornada als centres educatius, dient
que "el món local és el que ha proveït de més recursos innovadors al sistema educatiu. Els
primers mesos seran cabdals. S'ha de tenir molt clar quins són els criteris i les mesures a aplicar.
El retorn al curs escolar serà esglaonat". Sambola parlà sobre la governança dient que, per ella,
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"hi ha 3 grans principis fonamentals: proximitat, ja que és l'única manera de conèixer les
necessitats de la gent i respondre amb solucions efectives i eficients. El principi de
responsabilitat com a ciutadà però sobretot com a administració, i el principi de la participació,
ja que una governança sense participació, al segle XXI no s'entén".
La secretària d'Educació del PSC Barcelona i mestra experta en Educació Especial, Marta Sendra,
digué que "l'impacte ha sigut devastador per aquelles famílies i aquell alumnat sense recursos,
i sobretot per a l'alumnat específic". A més, plantejà els reptes que afronta l'escola concertada,
dient que "hi ha d'haver canvis significatius a les escoles concertades. No totes són iguals, hi ha
fortes diferències de pressupost. Alerta, si comencen a haver-hi famílies que no poden pagar
l'escola concertada, aquesta farà fallida". Sendra va reconèixer l'esforç i originalitat de molts
professors d'educació especial a l'hora de fer el seguiment amb els seus alumnes, i plantejà la
creació de "kits de professor" per assegurar que tinguin els recursos i capacitats necessaris per
a fer classe, doncs "igual que els alumnes, els professors també són diferents i tenen condicions
diferents". Sendra digué que "per a les escoles d'educació especial la urgència és ja, el juny.
Necessita un pla amb idees com ara visites a domicili per part dels mestres, monitors o
fisioterapeutes per tal de poder treballar amb aquest alumnat". Per acabar, digué que si bé és
difícil fer una nova llei, "la nova governança ha de ser a l'abast de les mesures en un territori
molt més petit, en un territori abastable: els municipis, els districtes, els pobles i els barris.
Descentralització amiga humana".
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5 de maig: Acte online "La resposta federalista europea davant la crisi del COVID19":

El passat dimarts 5 de maig la Fundació Rafael Campalans va organitzar la segona edició de
debats online per a parlar sobre "la resposta federalista europea davant la crisi del Covid-19".
L'encarregada d'introduir i moderar l'acte va ser la secretària de Política Europea Internacional
del PSC, Laura Ballarín, la qual digué que "aquesta crisi ha posat en evidència més que mai la
globalització; com un virus nascut a Xina en dues setmanes ha infectat a tot el món, però a l'hora
l'està posant més en entredit que mai". A més, comentà que "no podrem sortir-ne per nosaltres
mateixos. Necessitem una vacuna i aquesta vacuna només l'aconseguirem si cooperem tots
conjuntament". Ballarín també apuntà com "s'ha posat en evidència la necessitat i importància
dels serveis públics, d'una sanitat pública, d'una seguretat social que pugui cobrir aturs
temporals com els que hem vist a Espanya, i per altra banda, a causa de la crisi que ens ve a
sobre i dels crèdits que haurem de demanar, hi ha risc de veure com els serveis públics es vegin
afectats".
Cristina Gallach, secretària d'Afers Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib digué que "la Unió
Europea ha reaccionat com habitualment sol reaccionar, i que és de manera desigual,
desordenada, amb una unitat de temps lenta". Si més no, també va dir que "cada país va posar
en marxa mecanismes concrets, i un dels mecanismes que va funcionar és que les delegacions
de la Unió Europea van saber coordinar-se millor que mai els retorns" dels ciutadans que eren
fora dels seus països d'origen. Gallach apuntà que "hi ha un gran desconcert en el procés de
tornar a posar en marxa l'economia i, sobretot, la mobilitat. La mobilitat que passa per les
fronteres, i l'economia que passa per veure quins estímuls s'hauran de donar, i com s'hauran
d'ajudar de manera simètrica". També parlà sobre la necessitat de cooperar entre països, tot
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dient que "(Espanya) Ha estat el país i els dirigents espanyols els qui amb més contundència han
repetit a nivell europeu que aquesta és una crisi de la qual en sortim junts. Que no hi ha solucions
individuals i que per tant, qui cregui que perquè ha tingut menys contaminació o perquè ha fet
una determinada gestió se'n sortirà millor sense treballar plegats està equivocat. No és cert".
També parlà sobre com afectarà aquesta pandèmia a diversos punts del món, i concretament a
Amèrica Llatina, on "ens hem adonat que els països d'Amèrica Llatina van prendre la mesura
que nosaltres vam prendre, que és tancar per evitar la pandèmia, però amb un risc molt alt, i és
que les conseqüències econòmiques són gravíssimes per a ells. Només cal pensar que més del
50% viu en una economia informal (sense Seguretat Social, sense assegurança d'atur...)".
L'exprimer secretari del PSC i exdiputat al Parlament Europeu, Raimon Obiols, afirmà que "la
resposta ha estat una resposta més decidida que la que es va produir després de la crisi del 2008.
És una resposta més decidida. Ara, encara és una resposta insuficient i incompleta. Per acabarla de completar s'han de trobar acords sobre qüestions que estan completament a l'aire". A més,
Obiols plantejà "quin caràcter tindrà el fons de recuperació econòmica? Ajudarà a reduir la
distància entre països del nord d'Europa i del sud, o tal i com va succeir amb la crisi del 2008
encara augmentarà més la distància entre nord i sud? La segona gran qüestió és sobre si els
objectius de transició ecològica a Europa, sobre un pacte verd, es quedaran subsumits en la
necessitat d'omplir la nevera". A més, digué que "ara més que mai veiem els efectes de les
retallades, les privatitzacions, la manca d'inversió a la sanitat pública. Aquesta situació de
gravetat ha de fer reaccionar les esquerres, amb nous plantejaments. Tant de bò aprenguem del
passat". Obiols també va reflexionar sobre com "abans de la pandèmia hi havia senyals
inequívoques de que l'esgotament del cicle neoliberal s'estava produint, i que el neoliberalisme
estava mutant cap a un plantejament més nacionalista i autoritari. L'esgotament del
neoliberalisme causa una mutació que retorna a la idea de nació i sobirania de l'Estat, però front
a això hi ha una majoria de gent que creu que és un camí catastròfic.", responent que "cal un
camí més sensat, una recuperació de l'economia i de la cohesió social sobre la base de noves
polítiques i de nous plantejaments que reivindiquin el caràcter democràtic de les nostres
societats".
El diputat al Parlament Europeu del grup S&D, Javi López, va començar la seva ponència
responent a en Raimon tot deixant clar que "tothom té clar que el que hauríem de fer és
mobilitzar una gran quantitat de recursos públics de l'Estat i de nova creació de caràcter
europeu. Aquest és el paper que hauria de tenir el fons per la recuperació. Que pugui reactivar
la nostra economia però també empènyer-la cap el futur.", afegint que la futura economia
"haurà de ser una economia més verda, més digital, més competitiva. Sabem que volem reforçar
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la musculatura de la nostra indústria, especialment en els sectors estratègics". Tot i així, va
aportar "tres intuïcions sobre futurs riscos:
-1) Acabarem atrapats en una visió d'egoisme nacional i dogmatisme d'algunes posicions
polítiques sobre l'economia, el deute i la despesa.
-2) La gestió del deute. Acumularem, a tot arreu, grans quantitats de deute.
-3) És evident que la crisi comportarà un reforçament de l'Estat front el mercat i legitimitat vers
la societat. Però si no es té en compte la cooperació internacional, poden haver-hi tensions".
López també parlà sobre l'àmbit de la Salut dient que "una de les coses que ha quedat clar és
que Europa no ha tingut eines per a fer front a una crisi com aquesta". No obstant, apuntà que
"pel que fa a la pandèmia, l'errada no ha estat dels estats europeus, sinó d'occident en general".
Per acabar, remarcà com "Europa ha de preguntar-se quin paper juga en l'escenari internacional
de confrontació entre els EEUU i Xina. Amb Rússia el perill és un element disruptiu cap a les
democràcies occidentals".
El secretari d'Economia i Hisenda del PSC, Francesc Trillas, va matisar que "el federalisme
europeu no és un esdeveniment, no és una cosa que passarà un dia i Europa serà federal. No, és
un procés que, a més, no és lineal. Però crec que el vent bufa a favor nostre. És difícil pensar
com ens en sortirem d'això sense una Europa més federal". Al mateix temps, digué que vers els
pensaments de reclusió nacional i tancament de fronteres causats per la globalització, "no hem
d'abandonar la globalització, l'hem d'arreglar. No hem de deixar Europa, no hem de tornar als
nostres països i tancar-nos, hem de millorar Europa. Aquesta ha de ser l'actitud". Així doncs,
segons Trillas "hi ha cruïlles històriques on els passos endavant poden ser més accelerats, i els
passos enrere també. Aquesta serà una cruïlla històrica important, per tant, dependrà una mica
de tots que empenyem el vaixell cap endavant i que fem un salt important cap a una Europa
més federal". Trillas també va dir que "això no és un joc de suma zero. Tots hi podem sortir
perdent. La pandèmia és global, el canvi climàtic afecta a tot el món. Són problemes globals. O
ho arreglem junts, o no serà suma zero, serà una suma negativa, restarem per a tothom". Per
acabar, en Francesc digué que, davant el desconfinament i la tornada a la normalitat "no podem
només reobrir els negocis i l'economia i ja està. Hem de construir sobre bases noves. No pot ser
que tornem a fer el mateix, ja que sinó, tornarem a tenir una crisi. Hem d'anar cap a una
economia més cooperativa, verda, amb un sector públic potent però amb un sector privat que
treballi pel bé comú. El PSC està disposat a liderar i col·laborar en la sortida de la crisi, però no
ho podem fer sols".
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15 de juny: XIè Fòrum Progressista Euromediterrani

El passat dilluns 15 de juny, la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb la Friedrich
Ebert Stiftung, la XIena edició del Fòrum Euromediterrani per a parlar sobre "El posicionament
de Barcelona i Espanya a la Mediterrània". Si més no, degut a la situació en la que ens trobem
arran de la pandèmia, l'acte es va fer a través d'una conferència online retransmesa per
streaming.
María Pallares, representant de la Friedrich Ebert Stiftung, inaugurà la jornada presentant
aquesta XIena edició, dient que "estos 10 Foros Euromed han sido muy valiosos para identificar
cuáles eran las nuevas fuerzas políticas y retos que han ido emergiendo por el mediterráneo
frente el creciente desinterés que estamos viendo los últimos años sobre éste". Per altra banda,
el director de la fundació, Pau Solanilla, feu una ronda d'agraïments i de presentació dels
ponents de la sessió, explicà el funcionament d'aquesta i digué que davant el creixent desinterès
per part de la societat pels temes relacionats amb el mediterrani, des de la fundació i el món
socialista "somos activistas por el mediterráneo, para volver a poner este debate encima de la
mesa frente este creciente desinterés que María comentaba".
La tercera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, explicà com "Barcelona
es mediterránea no sólo por geografía, sino también por militancia, por convicción. Por eso des
de el ayuntamiento intentamos estar presente en todos los temas posibles sobre el
mediterráneo". A més, Bonet defensà que "Barcelona es una ciudad mediterránea, pero
también una ciudad global. Por eso nos preocupamos por todas esas temáticas que nos
preocupan, como la desigualdad o cambio climático, tanto a nivel local como internacional". Al
mateix temps, apuntà com "25 años después del inicio del proceso de Barcelona se debería de
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seguir trabajando por un sistema regional que nos permita trabajar de forma efectiva para
luchar contra los retos que tendremos delante.", i que "des de el Ayuntamiento de Barcelona
tenemos dos herramientas muy útiles para afrontar de forma más efectiva los retos globales y
locales: la Agenda 2030 global y el municipalismo". En aquesta línia, Bonet també digué que
"disponemos de un marco institucional que ofrece un paraguas bajo el que impulsar iniciativas
de codesarrollo. Estamos hablando de una agenda 2030 que interpela a todos los estados por
igual a pesar de que se encuentran en momentos distintos. Es una agenda que nos obliga a todos
por igual y que nos da una oportunidad en la aplicación de los objetivos de desarrollo
sostenible". Finalment, matisà que "la cooperación entre estados se encuentra algo estancada
por la inestabilidad política y económica.", però com davant d'això, "el rol que pueden jugar las
ciudades es crucial. Pueden ser espacios de diálogo y de cooperación".
Haizam Amirah, investigador principal del Real Instituto Elcano, aportà una visió més detallada
i crítica de la situació al mediterrani al llarg dels últims anys, doncs si bé "el proceso de Barcelona
fue revolucionario puesto que aportaba una visión del ámbito pública nueva.", al mateix temps
"en 50 años de politicas y acuerdos europeos de cooperación con el mediterráneo sólo ha
surgido 1 solo sistema democrático, y no ha sido justamente por las políticas europeas". A més,
mirant de cara al futur, digué que "me preocupa que ésta crisis sanitaria haya propiciado que
nos estemos avocando a un sistema multiemergencia de conflictos que ya existían. Esta
multiemergencia está llevando a una caída en picado de los ingresos de los estados y de la fuente
de generación de ingresos de éstos". Per altra banda, fent referència als paísos que conformen
el mediterrani, matisà que "ya había sociedades y estados con muchas debilidades y falta de
capacidad de dar respuesta a éstas. Se nos pueden juntar muchos factores, tanto viejos, como
nuevos. Se puede generar la tormenta perfecta". Per acabar, digué que "hay que tener firmeza
contra aquellos que vienen a crear problemas en el mediterráneo. Países que vienen de lejos o
que vienen con malas intenciones, que están creando guerras civiles, que están financiando
grupos extremistas por intereses monetarios o de petróleo. Si Europa no tiene una idea de qué
hacer, de aportar soluciones, cada vez tendremos más problemas en el mediterráneo".
Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB, va diferenciar els problemes i reptes de fa uns anys
amb els d'avui dia, dient que "si hace 25 años nos hubiéramos reunido, habríamos hablado
exclusivamente de la desigualdad entre norte-sur. En el contexto de 2020, cuando hablamos de
desigualdades, no podemos sólo hablar de ejes norte-sur, sino de desigualdades dentro de cada
territorio". A més, a això se li ha d'afegir que "tenemos hoy un mediterráneo más fragmentado,
más desunido. Sólo una parte de los países del mediterráneo han avanzado hacia mejores
condiciones, y otros se han quedado en situaciones brutalizadas". Amb tot, "en este momento,
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la idea del mediterráneo y de mediterraneidad compite con otras dimensiones. Hay que volver
a reivindicarla a través de contenido, mostrar que sirve, que puede conseguirse algo mejor con
lo cual sentirse identificado". En aquesta línia, digué que per a fer això possible "se necesita un
buen relato que cumpla la triple A: Ambición, traducida con la cantidad recursos movilizados
para dar soluciones; Agenda, que no puede ser la del 1995, tiene que ser relevante y ver cómo
tenemos que hablar de aquello que importa a los ciudadanos y a los ministros y ministras; y
Alianzas, que tienen que ser multinivel".
Finalment, la secretària d'Estat d'Afers Exteriors i Iberoamèrica i el Carib, Cristina Gallach,
aportà la seva visió dient que "estamos fragmentados y lejos de tener la estabilidad y
prosperidad que teníamos hace 25 años. En el fondo, la visión sigue siendo la misma, pero la
realidad ya no es la misma que entonces". Gallach, amb trajectòria i coneixement de l'àmbit
Europeu, digué que "una de las funciones que tenemos es la de que la Unión Europea se ponga
gafas mediterráneas. Tenemos una confluencia de instrumentos que hay que sobreponerlos y
asegurarnos de que estén bien enfocados. Nuestra misión es asegurarnos de que esta política
de vecindad sea una que se corresponda al reto que tenemos con respecto a estos países: retos
económicos, climáticos y sociales". Seguint amb això, segons Gallach "hay que asegurar una
política de vecindad centrada y enfocada a los y para los países del sur que esté bien
subvencionada para construir transversalidad entre todos los países mediterráneos". També
comentà que "hay que impulsar que España vuelva a ser el agitador de políticas mediterráneas
en la Unión Europea dotadas, pensadas y ejecutadas de forma en que se hagan de forma
conjunta con los países que forman parte". Per acabar, i fent referència a això últim esmentat,
defensà que "ésta política mediterránea en positivo, en unas circunstancias más complejas que
las de hace 25 años sólo se pueden hacer con éxito si lo hacemos en red. Ciudades, empresas,
organismos de la sociedad civil, centros de pensamiento, gobiernos, ministerios... Tenemos que
ser capaces de impregnar a los actores principales la imagen de mediterraneidad".
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22 de juny: Assemblea General FEPS
El passat dilluns, 22 de juny, el director de la fundació, Pau Solanilla, va participar a l’Assemblea
General de la Foundation for European Progressive Studies, la qual degut a la pandèmia actual
es va fer online.
L’objectiu de l’assemblea va ser el de replantejar els projectes de les fundacions per tal
d’adequar-los amb les mesures de seguretat i prevenció sanitària, així com fer-ne també sobre
els efectes, reptes i conseqüències de la Covid-19 a Europa.

2 de juliol: Patronat de la Fundació Rafael Campalans
El passat dijous, 2 de juliol, la Fundació Rafael Campalans va dur a terme una reunió online amb
tots els patrons de la fundació per tal de que aquests aprovessin el Pla de Treball anual, el qual
va ser actualitzat a les noves circumstàncies que la pandèmia ha generat.
Al mateix temps, es varen els pressupostos i els comptes de la fundació.

21

9 de setembre: “L’Espanya Federal”

El passat dimecres dia 9 de setembre la fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb
l'Escola Xavier Soto, el debat online "España federal", amb Miquel Iceta, Ramón Jáuregui i
Sandra Guaita. Podeu trobar l'acte sencer al canal de Youtube del PSC.
Sandra Guaita, diputada al Congrés, va moderar la sessió, tot presentant als dos ponents per, a
continuació, plantejar tres preguntes per tal de que en Ramón i en Miquel les responguessin i
debatessin al respecte. La primera pregunta va ser sobre la cogovernança i la resposta federal.
Miquel Iceta, primer secretari del PSC, digué que "el federalismo es la única manera de
compaginar autogobierno con gobierno compartido". En relació a això, digué que "el
federalismo es la forma más racional de organizar bien la gobernanza cuando existen diversos
niveles de administración y siempre con la mirada puesto en la mayor eficacia y el mejor servicio
a la ciudadanía". També digué que el federalisme "requiere de mucha lealtad recíproca, requiere
de hacerse cargo de tus competencias, pero estar también dispuesto a compartirlas con otros".
Sobre el nacionalisme català, el primer secretari va dir que "si el nacionalismo catalán -que es el
que impugna la unidad de España- no acepta una solución que no sea la ruptura difícilmente
avanzaremos hacia el federalismo", com també digué que "ni independencia ni referendum,
pero sí autogobierno, gobierno compartido y respeto a las diferentes identidades. Las
sociedades son cada vez más complejas. El federalismo es unión en libertad y hace compatible
el autogobierno y la cogobernanza." A més, matitzà com "en España no se puede gestionar la
sanidad sin o contra las Comunidades Autónomas, y al mismo tiempo, no se puede gestionar
una pandemia que desborda fronteras sin que el gobierno de España ejerza un cierto liderazgo
en la coordinación".
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Per la seva banda, Ramón Jáuregui, president de la fundació Euroamérica, digué que "Cogovernanza es, expresamente, lo que siginifica el federalismo. Macron no co-gobierna, Merkel i
Pedro Sánchez sí, y la pandèmia lo ha puesto de manifiesto" A més, digué que "hay que hacer
posible que Catalunya acepte la posibilidad de la reforma federal, por la vía del acuerdo y a
través de la ley", ja que "aislarse en este mundo interdependiente, de soberanías finitas, de
soberanías compartidas, es ahogarse". En relació a l'independentisme, Jáuregui apuntà que
""¿qué libertad se respeta cuando se impone unilateralmente una sola solución? La naturaleza
uniformizadora del nacionalismo quiere imponer el nacionalismo en quienes no lo somos. El
modelo que proponemos es el de unión federal, unión en libertad". Per acabar, Jáuregui digué
que "la palabra coogobernanza significa cooperación y lealtad. Todos los retos que se plantean
en el futuro tienen aspectos relacionados con el Federalismo y la cooperación institucional".
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30 de setembre: “El futur de l’economia digital”

Ahir dimecres, 30 de setembre, la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb l'Escola
Xavier Soto, la xerrada online "El futur de l'economia digital".
L'encarregat de presentar i moderar l'acte va ser el director de la fundació, Pau Solanilla, el qual
va obrir l'acte tot plantejant "quins són els grans vectors de canvi i de transformació que tenim
davant nostre?". A més, també va apuntar com ens trobem "en un moment molt difícil, amb
moltes urgències econòmiques", però que al mateix temps, "la Comissió Europea ja ha advertit
que s'hauria d'evitar anar a "los viejos buenos tiempos", les receptes del passat per a atacar els
problemes del present i del futur no funcionaran".
Carme Artigas, secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial va fer una explicació
acurada i detallada sobre el funcionament i projectes que estan desenvolupant en matèria de
digitalització, afegint que "aquest executiu, si es diferencia de la resta, és perquè per primera
vegada ha posat els temes digitals d'una manera transversal a tota l'acció de govern". Artigas
digué que "la reconstrucció econòmica del país passa per ser digital. A Espanya estem ben
posicionats en alguns aspectes però queden reptes històrics: digitalització de pimes, la inversió
en I+D+I i millorar les competències digitals de ciutadania". En aquesta línia, digué que "el gran
repte que té aquest país és elevar les competències digitals a nivell dels treballadors, dels
aturats, i de la ciutadania en general. A nivell europeu, el nivell de l'alfabetització digital de la
nostra ciutadania és dels pitjors." A més, defensà que "la digitalització és el futur de l'economia
del país. Si consideréssim que l'economia digital fos un sector, seria actualment el 19% del PIB,
just darrere de la construcció. La crisi del Covid ha fet que això que ja sabíem que era important
s'hagi tornat urgent.", i que "l'agenda digital és transversal, afecta a tots els sectors de
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l'economia i empreses. Té capacitat de transformació dels sectors, i és inclusiva; orientada a
trencar les escletxes de gènere, digitals, de vertebració territorial i desigualtats
socioeconòmiques". Així doncs, Artigas opinà que "en aquest moment cal fer 2 grans
transformacions ja que el repte és social, econòmic i mediambiental. Aquestes transformacions
es combinen: la transició ecològica i la transformació digital. L'avantatge és que es
complementen, no es pot fer l'una sense l'altra" i que això és una gran oportunitat. Per acabar,
Carme Artigas criticà la gestió del govern de Catalunya, dient que si bé "la gestió de la pandèmia
és difícil. Espero que Catalunya es sumi a la gestió del Radar Covid. És una eina que hem posat a
disposició de les CCAA, que han de gestionar internament com usen els codis i a quin telèfon ha
de trucar la ciutadania.", però que encara no ha posat en marxa.
Per la seva banda, Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, digué que amb aquesta pandèmia "hem descobert que hem de fabricar més a prop,
i hem de fabricar amb noves tecnologies. Això té relació amb la digitalització de les empreses".
I que "quan parlem del futur de l'economia digital, jo simplement parlaria del futur de
l'economia". Això és així, segons Navarro, perquè "l'economia digital és adaptativa, té capacitat
d'adaptació davant de situacions noves." i que "aquesta pandèmia ens ha demostrat que davant
de situacions noves ens hem d'adaptar tots plegats, però també la indústria". Amb tot, matisà
la importància d'actuar des del municipalisme i els ajuntaments, doncs "és important que els
alcaldes i alcaldesses tinguin ambició. Que tinguin projectes amb empreses i entitats i també
amb altres municipis. Catalunya és un pol important a nivell espanyol i internacional pel que fa
a l'economia digital.", i que a més, davant la creixent desconfiança per part de la ciutadania cap
a les institucions públiques i la gestió de les dades personals, criticà com se'ls dóna informació a
les grans empreses però es tenen reticències a l'hora de fer-ho amb les administracions
públiques. Davant d'això, opinà que "hem de fer una explicació potent des dels sectors públics:
si donem les nostres dades a empreses, crec que les administracions públiques democràtiques
controlades pels representants de la ciutadania també han de poder utilitzar aquestes dades".
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27 d'octubre: XIè Fòrum EUROMED "Una nova agenda econòmica i social per a la
Mediterrània"

El passat dimarts 27 d'octubre la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb
la Fundació Friedrich-Ebert, la segona sessió del XIè Fòrum Euromediterrani: "Una nova
agenda econòmica i social per a la Mediterrània". Podeu veure l'acte complet fent click aquí.
La inauguració va anar a càrrec de la delegada de la Friedrich-Ebert-Stiftung a Espanya, Luise
Rürup, la qual començà dient que "podemos resumir nuestro trabajo en cuatro conceptos: la
cultura democrática, la economía innovativa y participativa, la cohesión social y la globalización
solidaria". Rürup repassà també alguns dels projectes i iniciatives que la FES i la Fundació
Campalans han dut a terme de forma conjunta al llarg dels anys, i recalcà la importància del
tema a tractar durant aquest XIè Fòrum Euromediterrani.
El director de la Fundació Rafael Campalans, Pau Solanilla, va centrar la seva intervenció
d'inauguració en tres temes principals. El primer tema és que "pese a que Europa, España,
Cataluña y Barcelona están viviendo una situación de pandemia y que estemos mirando hacia
nosotros mismos para salir de esta crisis sanitaria, económica y social, no podemos solo
mirarnos a nosotros mismos, hemos de ser capaces de mirar a nuestro entorno, el
Mediterráneo, los países del sur. El Mediterráneo no es política exterior. Para los socialistas
catalanes y europeos es política doméstica". En segon punt, digué que "en pocas semanas vamos
a celebrar el aniversario de la cumbre de Barcelona, en la cual teníamos muchas esperanzas de
construir un Mediterráneo nuevo. No ha sido posible, pero somos utópicos, seguimos pensando
que los propósitos de la cumbre de Barcelona siguen vigentes 20 años después". Per acabar,
Solanilla digué que els socialistes segueixen militant per la causa mediterrània perquè
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"Barcelona es la capital mediterránea, y tiene la responsabilidad de seguir liderando el debate
mediterráneo. La actual situación lo hace todo más complicado, pero esta crisis pasará, y cuando
pase Barcelona y el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo volverán a liderar el diálogo y
la cooperación política, social y económica en el Mediterráneo. Por ello, tenemos que seguir
impulsando esta agenda mediterránea. Tenemos que desconfinar el futuro".
María Pallares, coordinadora de projectes de la Friedricht-Ebert-Stiftung a Espanya, moderà la
sessió. Així, començà tot plantejant "cómo ha afectado a la ribera sud del Mediterráneo la
COVID-19, una zona especialmente frágil".
Roger Albinyana, director de Polítiques regionals mediterrànies i desenvolupament humà de
l'IEmed, va respondre al plantejament de la María dient que "los efectos de la COVID-19 están
siendo nefastos. La pandemia está agravando una crisis estructural que estos países llevan
arrastrando desde el 2011, cuando las primaveras árabes, por la ausencia de reformas por parte
de los gobiernos de estos países, los cuáles no siempre son gobiernos fuertes". A més, aportà
dades per tal de plasmar això, dient que "las proyecciones de crecimiento económico para 2020,
si excluimos Siria y Libia, van a ser funestos para la región, siendo Egipto el único país de la región
con crecimiento previsto positivo de entre el 2 y el 3%, pero el resto de los países caerán con
fuerza, como Marruecos o Túnez, que caerán un 7%. El resto de países oscila entre el 3 y el 5%.
Líbano caerá un 25%". Segons Albinyana això és degut a "un desarrollo económico que no ha
sido inclusivo en los últimos años". Per acabar, Albinyana indentificà quatre crisis estructurals a
la regió: "la incapacidad de estos países de crear suficiente empleo sostenible y de calidad,
especialmente de los jóvenes de la región, que ocupan la tasa de paro juvenil más elevada de
todo el mundo. En segundo lugar, el porcentaje elevado de economía informal que perpetúa un
sistema de exclusión social con sectores muy amplios de la población sin protección social. En
tercer lugar, el papel de la mujer en la economía y la sociedad, con tasas de empleo laboral
femenino de las más bajas del mundo. Por último, un tejido económico que está constituido
principalmente por PyMES, formando el 95% de todo el tejido económico en la región y que casi
no tienen acceso a financiaciones o ayudas".
Alejandra Ortega, responsable de Països Àrabs, Àfrica, Àsia i OIT de CCOO aportà una visió
sindical a la jornada, explicant com "el trabajo de la OIT está atravesado por la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas, específicamente por el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que
habla sobre trabajo decente y crecimiento económico". Fent referència a l'informe que elabora
anualment la Confederación Sindical Internacional, Ortega aportà informació sobre les
principals violacions de drets que es generen a la regió: "Una no se dice, pero que existe, es las
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condiciones de esclavitud de miles de personas. También tenemos la denegación absoluta de
derechos básicos para trabajadores y trabajadoras, conflictos bélicos y la desintegración del
Estado de Derecho, dejando a la clase trabajadora sin garantías de defensa de sus derechos.
Encontramos también situaciones de ocupación militar... Estos elementos se agravan,
obviamente, con la pandemia".
Finalment, Marc Sánchez, director adjunt i conseller diplomàtic en el gabinet del secretari
general de la Unió per la Mediterrània, va fer una descripció detallada dels principals reptes que
afronta la regió: "los tres retos más críticos de la situación socioeconómica de la región son el
económico, el desempleo juvenil y la nula integración económica y regional en la zona". En quant
al primer repte, Sánchez digué que "la región llamada MENA del norte de África y Oriente Medio
presenta un PIB per cápita que no alcanza los 8.000 dólares. Y eso teniendo en cuenta a los
países del Golfo. Si no los tenemos en cuenta, prácticamente ningún país llega a los 4.000 dólares
de PIB per cápita". En quant al segon repte, matisà que "no sólo llevan 30 años siendo la región
que más desempleo juvenil tiene, sino que además, el 50% de la población tiene menos de 24
años". Finalment, el tercer repte és que "del conjunto de flujos comerciales que circulan en la
zona mediterránea, el 90% lo hacen únicamente entre países de la Unión Europea. El 9% entre
países de la UE y la vecindad sur, y un 1% entre países de la vecindad sur entre ellos". Per acabar,
també mencionà el repte climàtic, doncs com digué Sánchez, "la región del Mediterráneo es la
segunda región del mundo que más rápidamente sufre el calentamiento global; hasta el punto
de que es un 20% más elevado que en ninguna otra región del mundo, excepto el ártico, que es
el primero. Estamos hablando, por lo tanto, de un horizonte en el cual en el año 2040 habremos
aumentado la temperatura en 2,2 grados".
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23 de novembre: Homenatge a Ernest Lluch

Dilluns 23 de novembre la Fundació Rafael Campalans va organitzar, en col·laboració
amb la Fundació Ernest Lluch, un acte d'homenatge a Ernest Lluch per la commemoració dels 20
anys del seu assassinat.
El president de la fundació Campalans, José Montilla, donà la benvinguda i presentà als ponents
de l'acte per, a continuació, parlar sobre l'Ernest. Segons Montilla, "quan l'Ernest clamava pel
diàleg i la convivència el que feia era legitimar la democràcia i deslegitimar la barbàrie". Amb
tot, "Ernest va morir. Molts d'altres també.", però "la democràcia va guanyar el combat i ETA va
ser derrotada. El govern democràtic d'Espanya va ser capaç d'acabar amb el terrorisme i obrir el
camí llarg i lent per la pau i la reconciliació".
Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, començà recordant a l'Ernest des de la
proximitat i escalf, lamentant-se que hagués d'estar fent aquest acte commemoratiu. Si més no,
digué que "tenim la voluntat que el seu llegat es pugui aplicar en el futur. Aquesta
commemoració està servint perquè la figura i el record de l'Ernest siguin de totes i tots, del
conjunt del país".
Laia Bonet, tercera tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, recordà com "a la massiva
manifestació de Passeig de Gràcia de condemna per l'assassinat de Lluch, es van sentir les
paraules de Gemma Nierga: 'Ustedes que pueden, dialoguen por favor'. Es va convertir en un
símbol, una manifestació a favor del diàleg". Per Bonet, " l'Ernest representa com molts pocs al
nostre país els valors de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat. Representa els valors del
socialisme democràtic".
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La secretària d'Estat d'Afers Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib, Cristina Gallach,
commemorà la figura d'Ernest posant especial èmfasi a la necessitat que hi ha avui dia de
dialogar per tal d'afrontar els reptes que el futur ens depara i la defensa aferrissada que
Ernest feia de la via del diàleg. En referència a això, Gallach acabà tot dient que "mai tanta gent
a Barcelona havia compartit un silenci tant profund. Que sigui el silenci de tots els congregats el
que ens porti a escoltar i a dialogar com l'Ernest ens va ensenyar".
Sandra León, politòloga, va fer una explicació en detall sobre els moments que vivim i com la
polarització i fragmentació social i política està en auge. Així doncs, digué que "la polarització
efectiva com la ideològica a Espanya d'aquests últims anys, en termes comparats, destaca per
damunt de casos com el d'Estats Units. Espanya és un dels països amb més polarització
ideològica. Aquesta polarització té efectes molt negatius per a les democràcies.", i que "en un
clima com el que tenim avui dia, amb alta polarització i fragmentació, amb tants reptes per
afrontar, es fa més necessari que mai un discurs com el de l'Ernest, un discurs d'equilibri que
compensi aquestes forces".
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va voler remarcar la importància que va tenir Ernest Lluch a
l'hora d'aconseguir el sistema sanitari públic i de qualitat que tenim avui dia: "Lluch va tenir la
clarividència de posar en marxa un sistema nacional de salut que ha arribat fins als nostres dies.
També va ser l'home que té posició, que sap plantar clara i que és lleial a la militància socialista,
portant aire fresc del debat acadèmic.", com també que "20 anys després, en plena pandèmia,
es posa de relleu el valor del llegat d'Ernest Lluch en diferents camps, en particular en matèria
sanitària. Posa en valor la clarividència de l'Ernest i el seu equip per desplegar un sistema de
salut pública, el coratge de fer-ho i l'habilitat de sortejar les resistències que van trobar". A més,
Illa qualificà a l'Ernest com "un polític vocacional. Allà on anava ho exhibia, i sempre amb la
millor eina política, la del diàleg". Per acabar, doncs, digué que "el seu llegat és tant vigent que
es relaciona amb dos dels principals problemes que tenim avui al nostre país, el sanitari i el
territorial".
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, començà la seva commemoració dient que "han passat
20 anys i encara està vigent el que l'Ernest ens deia. Encara l'enyorem, i molt. I precisament
perquè alguna de les coses de les que va defensar son permanents, gairebé eternes; el diàleg, el
coneixement, l'actuar, el voler saber, l'atrevir-se a anar contracorrent". Iceta afegí que ""els
valors de l'Ernest són permanents.", i també parlà del catalanisme d'Ernest, qualificant-lo de
"catalanisme obert i inclusiu, cosa que ens fa falta, hauríem de recuperar aquesta dimensió.
Recuperar la idea de compromís per la unitat civil entre els catalans, evitar qualsevol divisió, i
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per tant, la idea de que el catalanisme és allò que ha de lligar una societat molt diferent". En
quant als valors socialistes, Iceta digué que era un dels exemples més clars, doncs "l'Ernest ens
ha llegat la idea de que el socialisme és portar la màxima llibertat, la màxima igualtat i la màxima
fraternitat possible a les persones que viuen en societat". Si més no, "l'Ernest ens portava la
contraria moltes vegades, però sempre és d'agrair quan persones amb una personalitat tant
forta, amb un compromís polític i un pensament tant determinats son capaços d'incorporar-se
a un projecte col·lectiu". Amb tot, Iceta acabà dient que "avui el trobem a faltar. Ens el van
arrabassar perquè era un home perillós. Perillós perquè volia convèncer. Perquè defensava la
paraula. Perquè defensava el diàleg. Fins i tot amb aquells que l'amenaçaven".
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24 de novembre: COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA: INTERÈS GENERAL I EFICÀCIA

Dimarts 24 de novembre la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb la Secretaria
d'Economia i Hisenda del PSC, l'acte "Col·laboració publico-privada: interès general i eficàcia".
Francesc Trillas donà la benvinguda a l'acte, presentant als ponents de la sessió i plantejant els
primers temes a debatre. Trillas començà explicant en què consisteix la col·laboració publicoprivada, per, posteriorment, matisar que "no és una panacea, no totes les experiències han sigut
positives". Si més no, segons Trillas "hi ha moltes lliçons a aprendre. Hem de ser capaços de
crear aquest tipus de col·laboracions amb noves àrees i infraestructures". A més, davant les
subvencions europees que s'estan plantejant per tal de fer front a la crisi que s'aproxima, Trillas
diu que "els fons Next Generation EU són una gran oportunitat per a Catalunya, no la podem
deixar passar.", però que per tal de que funcioni "hem de tenir totes les energies centrades en
fer una bona gestió d'aquests fons per crear llocs de treball, renovar les relacions de
coneixement, tecnologia i indústria".
El president de Petronor, Emiliano López Atxurra, es centrà en la importància de les polítiques
industrials i económiques, doncs "la cooperación publico-privada está detrás de todos los
proyectos de recomposición tecnológica e industrial que estamos viendo en Europa". A més, "la
pandemia nos ha hecho ver a los europeos que la política económica estrictamente centrada en
política de competencia no tiene sentido si no hay detrás una política industrial y tecnológica.
Política industrial y tecnológica es igual a competencia económica, y política tecnológica y
política industrial significa política con mayúsculas". Atxurra també matisa com aquesta crisi
"en la casa común europea ha hecho aflorar una mayor cooperación de los países europeos,
pero también la consciencia de que estamos en un escenario muy delicado por las
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connotaciones del impacto del Covid en términos sociales, económicos y geopolíticos". Si més
no, i a mode de tall, el president de Petronor defensa que "el sector privado tiene que ser un
colaborador del sector público, pero el sector público tiene que entender que no hay que solo
predicar, sino que hay que dar trigo en su propia casa. La gran asignatura pendiente de la
transformación administrativa en España es que esté al servicio de la dinámica socioeconómica
e industrial".
Segons Alicia Romero, diputada al Parlament de Catalunya i fundadora del Tecnocampus de
Mataró, "es rellevant que l'administració es transformi per donar força a aquesta col·laboració
publico-privada, que és més que necessària en els temps que vivim". Això és necessari perquè
"el sector públic ha diversificat tant l'oferta, està produint tants bens i serveis als seus ciutadans
que es fa molt difícil produir-los i donar sortida al nivell de necessitats que la societat necessita".
Un segon punt que posà sobre la taula és que "el nivell de coneixement i la millora tecnològica
que demanen aquestes necessitats són tant altes que és impossible que l'administració pública
pugui donar aquesta maduració amb la innovació". Finalment, el tercer punt a tenir en compte
són els volums, ja que "un Ajuntament no té prou mercat per donar sortida a aquests serveis o
productes". No obstant, i davant alguns debats que tenen lloc avui dia sobre el publico-privat,
Romero matisa que "moltes vegades caiem en el debat ideològic sobre aquest tema, i el podem
fer si volem, però hi ha un element clau, i és que el sector públic necessita col·laborar amb el
sector privat per a poder proveir millor els bens i serveis públics que ofereix als ciutadans".
Marc Mutra, Managing Partner a Closa Investment Bankers, va fer una explicació detallada
sobre els avantatges i desavantatges de la col·laboració publico-privada en diversos camps com
la salut, l'educació o la descarbonització, ja que "el sector públic té unes característiques que el
privat no té: la capacitat de recursos i la capacitat de planificar a 20, 30 o 40 anys vista. A més,
l'administració pública té la capacitat de regular legalment i la capacitat coercitiva. No obstant,
el sector privat té la capacitat d'assumir riscos i la rapidesa de desplegar-se". Per Murtra, un bon
exemple d'això va ser "la Barcelona Olímpica del 92.", que "va ser brillant. Els JJOO es van
conceptualitzar des del sector públic però es van fer amb una cooperació publico-privada
extraordinària". Murtra proposa "utilitzar la força del publico-privat per afrontar alguns dels
nostres reptes, com el desplegament de recursos europeus per combatre la crisi, renovar
infraestructures turístiques o potenciar la Intel·ligència Artificial, entre d'altres".
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27 de novembre: Quina mediterrània volem?

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, explicà com
"Barcelona había jugado un papel fundamental en la diplomacia de ciudades, cosa que en los
gobiernos del PP se perdió". No obstant, "Barcelona está decidida a colaborar en el diálogo y la
cooperación en el área mediterránea". Això és així perquè "los objetivos que se trazaron hace
25 años siguen siendo plenamente vigentes, como la lucha contra las desigualdades sociales
dentro de nuestras sociedades, pero especialmente entre los países, que genera los
movimientos migratorios que vemos hoy en día".
Laura Ballarin, secretària de Política Europea i Internacional del PSC apuntà com "la frontera
entre la Unión Europea y el sur del Mediterráneo es la frontera más desigual y mortífera.", pel
que "tenemos unos retos muy importantes que abordar desde los diferentes niveles de la
administración, Europa, España y Cataluña".
L'Eurodiputat socialista Javi López plantejà que "no hay mejor objetivo para Catalunya que
convertir Barcelona en la Bruselas del Mediterráneo". Segons López, "Barcelona tiene la
vocación, la capacidad, las herramientas y la semilla para serlo".
La ministra d'Exteriors, UE i Cooperació del govern d'Espanya, Arancha González Laya, va
recalcar la necessitat de que hi hagi "energía política, ganas de mojarse por la región
mediterránea para cumplir los principales objetivos.", com ara "el cambio climático, tenir
economías más digitalizadas y descarbonizadas, no dejar a nadie atrás y aconseguir la igualdad
entre el hombre y la mujer".

34

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i davant la problemàtica de que "hoy en día las
distancias se han agrandado, las diferencias se han agrandado." digué que "tenemos que hacer
todo lo posible para reducirlas. Para que el Mediterráneo no separe, sino que una. Para que no
sea frontera o muro, sino puente. Ese es el compromiso de los socialistas". A més, segons el
primer secretari "Barcelona tiene una clara vocación euromediterránea. Nosotros vamos a
seguir predicando esa cooperación, esa suma. No es momento de confrontación. La prioridad
es la paz y el desarrollo compartido. La UE debe mostrar ese compromiso".
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11 de desembre: V Convenció Federalista
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El passat divendres 11 de desembre la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb la
Friedricht Ebert Stiftung i la Fundación Pablo Iglesias, la V Convenció Federalista.
Podeu recuperar l'acte sencer fent click aquí.
Luise Rürup, delegada de la Friedrich Ebert Stiftung a Espanya, va ser una de les encarregades
de donar la benvinguda i inaugurar l'acte. Rürup ressaltà la importància de fer actes com aquest
en un moment com en el que ens trobem, ja que "los desafíos son enormes". Segons Luise, els
principals reptes als quals haurem de fer front són "superar la crisis sanitaria, estabilizar la
situación económica y social de los ciudadanos y ciudadanas, luchar contra el cambio climático,
domesticar la globalización, avanzar hacia la transformación ecológica y social, y fortalecer el
estado

de

derecho

y

la

democracia

a

través

de

reformas

estructurales".

Alfredo Sánchez Monteseirín, director de la Fundación Pablo Iglesias, continuà la presentació
dient que "los socialistas veníamos advirtiendo de la necesidad de reforzar nuestra carta magna
de 1978 con propuestas muy concretas.", i que "gracias a foros como este se fueron recogiendo
muchos de los análisis o preocupaciones que si se hubiesen implementado nos habrían evitado
buena parte de los disgustos que luego hemos tenido que afrontar". A més, advertí que "la crisis
y sus salidas nos exige, hoy, que nos preocupemos más en pensar en lo que está ocurriendo
aguas arriba.", fent referència a Europa. Seguint en aquesta línia, digué que "nuestra propuesta
como socialdemócratas es pensar que se puede hacer mucho desde la solidaridad y la cohesión
social. Y qué mejor instrumento para ello que el estado federal".
Per a tancar la inauguració parlà el president de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, el
qual parlà sobre l'actual pandèmia dient que "tenim un bon sistema sanitari del qual ens n'hem
de sentir orgullosos". Si més no, afegí que "no obstant, té punts febles: una manca de recursos
important provocada per la crisi del 2008, problemes estructurals d'atenció a la gent gran i una
escassa atenció que prestem als serveis de prevenció i salut pública". En aquesta línia, Montilla
digué que "la cogovernança sanitària brandada pel govern d'Espanya no és altra cosa que l'intent
de posar en marxa instruments federals que encara no estan prou establerts en el nostre
ordenament jurídic.", i que "les dificultats de coordinació entre les administracions demostra
com són de necessàries i urgents les reformes de l'organització territorial d'Espanya". Montilla,
seguint amb el fil del federalisme, digué que "reformes en perspectiva federal són urgents i
necessàries per superar la situació política i institucional de Catalunya, però també per
l'arquitectura institucional d'Espanya". Amb tot, Montilla digué que "els danys a la nostra
economia ens obligaran a accelerar els canvis en el sistema productiu que tenim a l'horitzó:
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sostenibilitat, digitalització, economia social...", i que "aquests objectius ens donen noves
oportunitats que hem de saber aprofitar".
Pau Solanilla, director de la Fundació Rafael Campalans, va ser l'encarregat de moderar la
primera taula rodona, on es parlà sobre "cogovernança federal per a sortir de la crisi". Solanilla
digué que des de la socialdemocràcia, des de la fundació, "volem donar resposta als principals
reptes que se'ns plantegen amb una triple mirada: amb una mirada des del territori, de les
comunitats autònomes; una mirada més des de l'Estat; i amb una mirada més europeista." Així
doncs, segons Solanilla "tenemos que mirar más allá de nuestra realidad, de la realidad española
y fijarnos en las buenas prácticas y lecciones de países con sistemas federales más maduros, que
han ido encauzando problemas relativamente bien".
La primera a parlar a la primera taula rodona fou Maria Antònia Monés, catedràtica d'Economia
a la UNED. Monés va explicar els principals desequilibris existents quant a gestió econòmica i
territorial d'Espanya, dient que "España es uno de los países más descentralizado del mundo,
especialmente en términos de competencias de gasto.", però que no obstant això, "este intenso
proceso de descentralización de las últimas décadas no ha venido acompañado de la
consolidación de Instituciones de coordinación adecuadas a esta nueva realidad". A més, afegí
que "en el ámbito sanitario y a raíz del reto que está suponiendo la gestión de la pandemia, se
ha puesto en evidencia como antes los claroscuros de nuestro estado compuesto", ja que "por
una parte, el gobierno central y los autonómicos han hecho un gran esfuerzo de coordinación
con las reuniones de presidentes y sectoriales, pero por la otra ha fallado la cultura y la práctica
federal".
La politòloga i investigadora Talento Sénior de la Universidad Carlos III, Sandra León, va fer una
explicació en profunditat sobre la gestió dels governs davant situacions com la generada per la
Covid-19, així com la gestió d'Espanya amb el model territorial i legislatiu que té. Així doncs, León
digué que "la ventaja principal de una gestión coordinada frente a la pandemia tiene que ver
con la capacidad de tener un sistema descentralizado para conocer y tener un aprendizaje
colectivo en menor tiempo sobre cuáles eran las medidas más oportunas para combatir la
pandemia". A més, comparant amb altres països León digué que "la gestión intergubernamental
es, si cabe, más importante en España que en otros países como Alemania, porque nuestro
senado, por composición y por funciones legislativas tiene un papel muy limitado.", pel que "la
capacidad de las CCAA de incidir en la legislación nacional es a través de mecanismos de
cooperación". Si més no, i davant el plantejament que s'havia formulat abans sobre la necessitat
i dificultat de reformar la Constitució, León ressaltà que "no hace falta esperar a una reforma de
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la constitución, la cual puede ser complicada políticamente", ja que "se puede reformar lo que
tenemos para mejorar las funcionalidades, la cooperación intergubernamental, la cooperación
horizontal (que ha estado ausente en la gestión de la pandemia), y mejorar la rendición de
cuentas con mayor transparencia sobre la responsabilidad de cada nivel de gobierno".
Vicent Soler, conseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Comunitat Valenciana seguí en aquesta
línia per comentar des de l'experiència valenciana com aquest model territorial i de gestió afecta
la CCAA, però com al mateix temps "la cogovernança ha vingut per necessitat i hem fet de
necessitat virtut". Segons Soler, "és molt important fer coses conjuntament, però s'ha
d'articular bé a una geografia tan diferenciada com la que tenim. Hem de plantejar una cultura
federal de simetries".
La segona taula rodona, "Reforma federal a Espanya i Europa", va ser un diàleg entre el
president de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui i José Manuel García-Margallo, diputat
al Parlament Europeu.
Jáuregui, partidari d'una reforma federal, començà dient que "Europa ha dado un paso de
gigante en la construcción de su integración. Comenzamos la pandemia de manera atolondrada,
pero al final la respuesta ha sido extraordinaria. Europa ha salido muy reforzada". Si més no, "la
unión europea es una unión supranacional.", pel que "el camino hacia el federalismo es un
camino difícil. Quizás aspiramos a ello, pero el camino es largo y no estará falto de obstáculos".
Pel que fa a Espanya, "nuestro modelo autonómico, si tiene que hacer algún tipo de avance es,
precisamente, fortalecer los instrumentos federales para que el funcionamiento funcione
mejor.", ja que "el modelo es casi federal, pero debe articularse mejor".
Per altra banda, Margallo, no tant a favor del plantejament federalista, reconegué que l'actual
model no és perfecte, y que "ha llegado el momento de repensar y reformar el sistema de
organización territorial de la constitución del 78, puesto que tiene defectos de diseño y de
funcionamiento". Respecte a Europa, digué que l'actual situació política és deguda al fet que
"los movimientos populistas nacen siempre cuando los partidos tradicionales no dan respuesta
a las necesidades de los ciudadanos.", fent referència a la crisi que portem veient a Europa i al
món durant l'última dècada.
La cloenda de l'acte va anar a càrrec del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que començà
dient que "som federalistes perquè és coherent amb uns valors que ens són ben propers i
estimats: llibertat, igualtat, fraternitat i solidaritat. Segon: el federalisme s'ajusta en el món en
què vivim, un món d'interdependències creixents i de sobiranies compartides. Tercer: Evita el
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xoc d'identitats, i quart: perquè es basa en el diàleg, la negociació i el pacte". Segons Iceta, "el
federalisme és la millor manera de reconèixer la diversitat. La diversitat de les identitats
nacionals, regionals, diverses. És reconeixement, és autogovern però també govern compartit".
A més, digué que "la pandemia nos ha puesto frente a nosotros una realidad: hay problemas
que trascienden las fronteras, y son esos problemas los que nos recomiendan organizar los
gobiernos de forma federal". Pel Miquel "és perfectament compatible un sentiment catalanista
amb la pertinència en un estat democràtic i en evolució cap al federalisme. En canvi,
l'independentisme no creu en això i creu que no hi ha altra sortida que la separació, provocant
una divisió a Catalunya". Una Catalunya on en "els últims 10 anys no hem tingut bons governs.
Nosaltres volem que Catalunya tingui un bon govern i superar les divisions del procés
independentista. Això sí, amb un autogovern més sòlid i amb un millor finançament de les
CCAA". Malgrat això, en Miquel no nega la dificultat d'això: "serà difícil reconstruir una concòrdia
àmplia entre els catalans, però nosaltres hi seguirem insistint: necessitem un ampli acord a
Catalunya per després negociar i assolir un ampli acord amb les institucions espanyoles". Amb
tot, segons Iceta "necessitem un canvi a Catalunya, un nou temps polític que canviï les prioritats
equivocades i que encerti amb les solucions. Tenim una oportunitat que ens dóna tenir a
Espanya un govern progressista, respectuós de la diversitat i disposat al diàleg, la negociació i el
pacte. Proposem a la societat catalana que aprofiti aquesta oportunitat".
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FORMACIÓ
Aquest any 2020, 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

PUBLICACIONS
-

Josep Pallach, 100 anys

-

Moments del socialisme català – Josep M. Sala

-

EUROMED 2020: una nova agenda econòmica i social per a la Mediterrània

-

Col·laboració publico-privada – Francesc Trillas i Marc Murtra

-

Memòria 2020
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