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23/03/2021 - El Pacte Climàtic de la UE  

 
El passat dimarts, la Fundació Rafael Campalans va organitzar el debat online "El Pacte 
Climàtic de la UE: una oportunitat per a la reconstrucció social i econòmica de la 
Catalunya Post-Covid". 
 
L'encarregat de presentar i moderar la sessió va ser el director de la fundació, Pau 
Solanilla, qui va apuntar que  "el pacte climàtic de la UE és una oportunitat per la 
reconstrucció de Catalunya en un context de pandèmia. Volem fer aquest debat perquè 
pensem que és un dels temes centrals de la reconstrucció econòmica i social del  nostre 
país en un moment en que el lideratge polític de la Generalitat té el cap en un altre lloc". 
A més, matisà com "la reconstrucció d'una economia basada en la sostenibilitat ha de 
ser un dels pilars principals d'aquest nou futur de Catalunya i del  país". Segons Solanilla, 
"la pandèmia ens ha posat nusos davant una situació cabdal com el canvi climàtic.", i 
que "estem davant d'un canvi de paradigma que molts el veuen com un problema i 
d'altres el veiem com una nova oportunitat, un nou inici". Aquesta crisi posa de relleu 
que com a societat "necessitem un nou model de ciutats, noves formes de fer negocis 
(les nostres empreses han de ser competitives basades en la sostenibilitat) i necessitem 
un nou model de política i de governança.", i que "al concepto de transición justa, de 
solidaridad, de no dejar a nadie atrás, le tenemos que dar coherencia y sentido, lo 
tenemos que desplegar en todos los sentidos". 
 
Javi López, diputat al Parlament Europeu, explicà el Pacte Climàtic des de l'experiència 
europea, comentant que "el Pacte Climàtic és fruit de la reflexió de les institucions 
europees, de que Europa necessitava una nova narrativa legitimadora del projecte 
europeu". A més, aquest pacte no és tan sols això, ja que segons López, "no només és 
una política contra el canvi climàtic i per la protecció del nostre medi ambient, també és 
una estratègia de creixement econòmic". López afirmà que des de la Unió Europea "ens 
comprometem, i ho farem amb una llei vinculant, a ser climàticament neutres l'any 2050 
en termes d'emissions d'efecte hivernacle.", però que per tal de fer això sense deixara 
enrere a ningú "hay que pensar en 3 cosas para hacer una verdadera transición justa: en 
consumidores, trabajadores e industria". 



L'assessora del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Ruth 
Carrasco, donà un prisma més centrat en Espanya. No obstant, concordà amb 
l'eurodiputat, tot dient que el Pacte Climàtic "es una de las leyes más importantes de 
esta legislatura.", ja que "va a ser el marco normativo para facilitar la adecuación de esta 
nueva realidad. El Pacto Verde Europeo es el reto de nuestro siglo". En la mateixa línia 
que els anteriors ponents, posà de rellevància la importància de que "esta transición, 
que va a generar muchas oportunidades, es fundamental que sea justa y no se deje a 
nadie atrás, ni territorios ni personas.", i que "el reto es inmenso, las oportunidades muy 
importantes, y en este reto y oportunidades los socialistas no podemos dejar atrás a los 
más vulnerables". Per acabar, Carrasco digué que "la Unión Europea ha hecho una 
apuesta fuerte en la que los gobiernos estan comprometidos, y lo que nos falta es que 
los instrumentos y la gestión de estos fondos funcione". En aquest sentit, va plantejar el 
repte al que haurà de fer front Espanya, doncs si bé els fons europeus seran molt 
quantiosos i beneficiosos, l'administració i institucions encarregades de la gestió 
d'aquests mateixos fons poden no estar a la altura i ser eficaços, pel que la gestió serà 
crucial. 
 
El diputat al Parlament de Catalunya, Jordi Terrades, va posar èmfasi en que "les 
polítiques que s'han de fer al nostre país es basen en 3 vectors: transició energètica, 
mobilitat, i el de l'agenda urbana". El diputat també va recalcar el que digué Ruth 
Carrasco, dient que "els fons europeus son una oportunitat històrica que no podem 
deixar perdre.", però que si més no, "necessitem un govern proactiu, decidit, i que no li 
tremolin les cames davant del sorgiment de les plataformes a les que estem acostumats 
a Catalunya". Terrades va posar diversos exemples de la mala gestió de la transició 
ecològica que ha dut a terme el Govern de Catalunya els últims 10 anys, i que per contra, 
"nosaltres som decidits defensors de la implementació en profunditat de les energies 
renovables a Catalunya. Ho hem defensat durant tots aquests anys al Parlament de 
Catalunya, i ho seguirem defensant". Catalunya en concret, afronta un repte enorme en 
quant a la descarbonització, pel que "o fem una aposta decidida cap a la transició 
energètica o no ens en sortirem". 

 



08/05/2021 - Un nou rumb per a Europa 

 
El passat dissabte, i en motiu del Dia d'Europa, la Fundació Rafael Campalans organitzà, 
junt amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i les Joventuts Socialistes de Catalunya, 
l'acte online "Un nou rumb per a Europa". 
                                                           
Laura Ballarín, secretària de Política Europea i Internacional del PSC inaugurà l'acte dient 
que "la Unió Europea ha trobat amb aquesta pandèmia una prova de foc per a trobar el 
seu present i el seu futur". Si més no, "després d'un inici de resposta asimètrica i 
descoordinada, vam veure com la UE va saber prendre el lideratge per a donar una 
resposta comuna i poder fer front a la recuperació econòmica i social del continent". A 
més, segons Ballarín "els socialistes europeus vam veure com aquest projecte 
comunitari va fer un pas de gegant, sense precedents en el procés d'integració europea 
posant en marxa una doble mutualització de caràcter federal: financera i sanitària". Per 
acabar, Ballarín va definir "la Unió Europea com a escut. Com a escut contra la pandèmia, 
com a escut contra les desigualtats i la pobresa. Però sobretot com a procés que es creix 
davant dels reptes, que es fa més forta i resilient. Aquesta és l'Europa que els socialistes 
catalans venim reivindicant durant molts anys". 
 
Per la seva part, el diputat al Parlament Europeu, Javi  López, digué que "avui, els 
europeus, podem dir que davant aquest any tant terrible per la humanitat Europa ha 
estat a l'alçada de les expectatives, del que esperàvem els ciutadans i del que els seus 
valors representen al món", però que, si més no, "el mundo va a ser diferente después 
de la pandemia. El mundo reivindicará más justícia, bienes públicos globales, impuestos 
redistributivos más exigentes. Se va a parecer poco al neoliberalismo de las últimas 
décadas". 
 
Cristina Gallach, secretària d'Afers Exteriors i d'Iberoamèrica i el Carib, digué que "si hi 
ha un territori on, tot i la pandèmia, les coses van anar millor, va ser Europa. Vam tenir 
protecció social, inversions col·lectives per arribar a la vacuna, vam tenir una solidaritat 
que va permetre tirar endavant els nostres països i la resta del món". Altrament, va dir 
que "Europa té la voluntat i la determinació de treballar contra el repte de gestionar i 
reduir les tensions geoestratègiques, de que les institucions multilaterals funcionin 
millor, que la recuperació econòmica i social no deixi a ningú enrere, de la mobilitat de 
les persones i de les migracions, i el repte de gestionar els conflictes violents". Per 



acabar, digué que "volem que les societats vegin que el lideratge europeu és decisiu per 
les transformacions necessàries i  que tenen les persones i el planeta en el centre dels 
seus objectius". 
 
Salvador Illa, candidat a la presidència de la Generalitat i secretari d'Organització del PSC 
definí a Europa com "un model de vida amb un règim de llibertat de democràcies 
polítiques assentades, amb un règim de creació de riquesa, però combinat també amb 
un estat del benestar, amb una protecció social mirall per moltes altres parts del mon i 
que tant necessari s'ha demostrat amb aquesta pandèmia". A més, segons Illa "la 
pandèmia ens ha recordat que en el món actual no podem defensar la nostra manera 
de fer les coses sense Europa. Ens ha recordat que sense anar plegats som fràgils". 
Finalment, críticà el govern independentista per la seva ineficaç gestió i govern, i acabà 
dient: "senyor Aragonès, un nou fracàs. Senyor Aragonès, facis a un costat. Senyor 
Aragonès , accepti la realitat, i deixi que hi hagi a Catalunya un govern de servidors 
públics d'esquerres". 
 
El ministre de Política Territorial i Funció Pública, i primer secretari del PSC, Miquel Iceta, 
començà parlant sobre les eleccions a Madrid del passat 4 de maig, dient que "el 
socialismo de Madrid volverá a ser el primer partido de Madrid. Porque acertaréis, 
porque estamos con vosotros, porque tenemos materia gris y de la otra para llegar tan 
lejos como queramos". Seguint en aquesta línia, Iceta digué que "el socialismo español 
debe perseverar en la línea trazada por Pedro Sánchez. Vacunar, impulsar la 
recuperación económica, utilizar bien los fondos europeos y mantener una política 
social vigorosa". També parlà sobre la pandèmia, dient que "de la pandèmia hem après 
la importància de la ciència, el respecte cap a aquells que en saben, el respecte envers 
aquells que produeixen, envers aquells que pensen. No podem oblidar aquesta lliçó: no 
es poden retallar recursos a la recerca i la formació". Per acabar, afirmà que "Catalunya 
necessita un govern estable. Després d'haver perdut 10 anys, no en perdem 4 més. Un 
govern que sàpiga compaginar la força de l'economia amb la força de la redistribució, 
de la solidaritat i de la igualtat. I qui avui pot garantir millor això és Salvador                          
Illa".  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



21/05/2021 - Homenatge a Jordi García-Soler 

 
 
El passat divendres, 21 de maig, la fundació va organitzar l'acte d'homenatge a Jordi 
García-Soler.  
 
La periodista Rosa M. Puig Serra va ser l'encarregada de moderar i presentar l'acte, així 
com als ponents. Com a amiga propera d'en Jordi, digué que "quan em van dir que en 
Jordi s'havia mort em vaig enfadar amb ell. Vaig dir: Jordi, això no ens ho pots fer. En 
aquests moments tant emocionants necessitem parlar amb tu, necessitem els teus 
articles, et necessitem com a persona". Puig Serra també digué que "en Jordi tenia 
credibilitat" perquè "l'avalava una llarga trajectòria de generositat, d'honestedat, de 
catalanitat i de diàleg". 
 
El primer en prendre la paraula va ser el primer secretari del PSC i ministre de Política 
Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, que definí a García-Soler com "un periodista 
partisà. Havia pres partit. I era un gran periodista. Una persona compromesa i defensora 
dels mitjans públics". Iceta afegí que " García-Soler era moltes coses. Però era, sobretot, 
un catalanista. Volia i projectava una determinada idea de Catalunya. Molt plural, molt 
diversa, però realment amarada d'una manera de ser i de fer.", i que "Jordi García-Soler 
era una persona molt coherent i lleial. A la seva gent, als seus amics, però també a les 
seves idees i a un projecte polític". Iceta va remarcar la importància de la seva figura 
dient que "hem tingut la sort de tenir grans persones al capdavant, però aquestes grans 
persones no haguessin arribat a fer tot el que van fer si no tinguessin col·laboradors de 
la talla de Jordi García-Soler". El primer secretari també va remarcar la importància 
d'aquests tipus d'actes, doncs segons ell "és important que la gent que hem perdut al 
llarg de la pandèmia i que no hem pogut acomiadar amb el rigor degut, que ho fem ara. 
Per la memòria, el temps no passa, i així com a vegades ens falla, el que no ens pot fallar 
és la memòria col·lectiva". Per acabar, en Miquel digué que "que el que va ser el seu 
ideal, el seu objectiu, no ens abandoni mai. I si mai ens abandona, que sempre ens quedi 
la seva memòria per a ser-ne dignes". 
 



El pintor i amic de García-Soler, Joan-Pere Viladecans, va fer una intervenció inspirada 
en records, anècdotes d'anys d'amistat entre els dos i des d'un punt de vista proper 
sobre la personalitat d'en Jordi. Viladecans el definí dient que "el Jordi era periodista, 
però també un activista cultural. Era un home polièdric. I avui, quan passen algunes 
coses, et preguntes: Què diria en Jordi?", ja que "era un home molt seguit i escoltat". 
 
Per la seva part, el candidat a la presidència de la Generalitat i secretari d'Organització 
del PSC, Salvador Illa, va gravar un vídeo que es va reproduir a l'acte on parlava sobre 
García-Soler. Illa digué que "era una persona que s'estimava el partit. Va crear el 
departament de Comunicació del PSC. Gent com en Jordi García-Soler són els que han 
fet gran el nostre partit, el PSC", i que "vaig tenir la sort de tenir relació amb en Jordi. 
Recordo especialment com es va enfrontar a la seva malaltia. Com fins l'últim moment 
va intentar derrotar la malaltia". 
 
Maria del Mar Bonet, amiga pròxima d'en Jordi, també va gravar un vídeo en 
homenatge al periodista, on explicà la importància i petjada que deixà en ella. Bonet 
digué que "com més el recordo és darrere el micròfon a Catalunya Ràdio, fent anàlisis 
minuciosos de tot allò que ell havia descobert en aquell nou disc, i acabàvem sempre 
parlant de la nostra mediterrània, de l'amor per altres músiques, països i de molta 
poesia.", i que "tot el que jo pugui dir ara quedarà molt petit per tants records preciosos 
que tinc i que guardaré sempre d'en Jordi. Recordo molt la seva veu i la seva forma de 
parlar. Com n'era de gran la seva tendresa, ironia i entusiasme".   
 
La periodista Margarita Sáen-Diez va dir que "com a constructor i responsable del 
gabinet de Comunicació del PSC, va destacar com a un comunicador no sectari, i ens va 
ajudar a treballar periodísticament sense sortides de to i amb la racionalitat exigida". 
Així doncs, mostrà la faceta professional d'en Jordi dins el món periodístic, i com va ser 
un referent per a molts professionals d'aquest sector. 
 
La filla de Joan Reventós (amic molt estret amb Jordi García-Soler), Laia Reventós, va fer 
una emotiva intervenció, on recordà com en Jordi va acabar sent un més de la família i 
com "en Jordi García-Soler ha format part de l'entorn familiar des dels remots temps en 
que jo creia que el meu pare era socialista per Catalunya com el que és metge o 
arquitecte". S’acomiadà dient que "en Jordi sempre deia que ell havia triat al meu pare 
de pare adoptiu, i jo avui confesso que ell ha estat el meu pare adoptiu en moltíssimes 
ocasions". 
 
Per tancar l'acte parlà el president de la fundació, José Montilla, que el va definir dient 
que "en Jordi era cabut, no es donava per vençut. Era una persona que no s'arronsava, 
que plantava cara, que defensava les seves idees. No es mossegava la llengua defensant 
allò que pensava". Segons Montilla, "aquests actes son importants. Els que fan 
referència a la memòria de les persones que comparteixen i han compartit trajecte, 
idees i projecte amb nosaltres.", i que "les persones, malgrat ens deixin, continuen 
estant entre nosaltres mentre hi hagi persones que se'n recordin d'elles. I en Jordi 
continua viu entre nosaltres, perquè el seu exemple ens continuen acompanyant". 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



20/07/2021 - Homenatge. Josep Pallach, 100 anys 

 
 
Dimarts, 20 de juliol, la fundació va organitzar l'acte d'homenatge a Josep Pallach que 
l'any anterior, any del seu centenari, no va poder celebrar arran de la pandèmia de 
covid-19. L'acte es va fer a Figueres, ciutat natal de Pallach, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Figueres i el PSC, i es va presentar la publicació que la fundació va 
editar l'any passat: Josep Pallach, 100 anys, i que podeu trobar al nostre web fent 
click aquí. 
 
L'encarregat d'innaugurar l'acte va ser el president de la fundació, José Montilla, que 
digué que "recordem per respecte, per gratitud i per convicció. També volem recordar 
per interès, perquè necessitem aprendre de les seves experiències, per una societat més 
justa i més igualitària. Des de la Fundació Rafael Campalans treballem per mantenir viva 
la flama dels homes i dones que ens han precedit en aquesta fita d'eixamplar el 
socialisme democràtic i que han deixat petjada. Cal recordar-los i també llegir-los". A 
més, fent referència a Pallach, digué que "Pallach, amb aquesta intel·ligència pràctica 
heretada de la seva experiència i lucidesa, fou tant conscient dels reptes globals de 
l'esquerra que va conrear amb tenacitat les relacions de tota la família socialista 
Catalana, Espanyola i Europea, així com amb altres famílies ideològiques". 
 
Per la seva part, Joan Armangué, exalcalde de Figueres, reconegué a la fundació que "la 
fundació Campalans té una trajectòria molt lloable en la preservació de la memòria de 
la història del socialisme català. Un treball molt important que evita que passi allò que 
Raimon Obiols alertava: el socialisme que talla les arrels només acompleix el somni d'un 
idiota". També comentà com "avui, Pallach, se sentiria satisfet del model educatiu del 
país. Recordant sempre a Campalans, sempre deia que Pedagogia era política, i Política 
era Pedagogia. Se sentiria satisfet amb el model d'escola democràtica i inclusiva que 
tenim avui dia". Per acabar, digué que "el llegat de Pallach pot contribuir a resoldre el 
conflicte català. Un conflicte que passa per trencar els dos blocs i donar vida al projecte 
federalista, tal i com l'entenia ell, Campalans o Pasqual Maragall, dins el concepte del 
catalanisme inclusiu". 

https://fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/frc_memoria_11_josep_pallachpdf.pdf


Silvia Paneque, diputada al Parlament de Girona, digué que "el seu ideari polític ha 
tingut una gran importància durant tots aquests anys de Catalunya democràtica. Les 
idees de Pallach varen configurar una de les grans esferes de pensament polític de 
Catalunya: el socialisme, humanisme, federalisme i europeisme de Pallach varen ser i 
son avui una referència des del partit dels socialistes de Catalunya". En aquesta línia, el 
vicealcalde de Figueres i primer secretari del PSC Figueres, Pere Casellas digué que 
"l'evolució del pensament de Josep Pallach cap a posicions socialdemòcrates, el que 
defensava Pallach, és el que ha acabat defensant el PSC a partir del 1978". 
 
Per tancar l'acte, va parlar la filla de Josep Pallach, Antònia Pallach, que recordà al seu 
pare dient que "el meu pare sempre considerava que als socialistes serien jutjats no pels 
seus discursos o pel que pensaven, sinó pel que feien. Això va ser lo més vertebrador de 
tota la seva vida". 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09/09/2021 - Cimera Social: Per una Catalunya social i 
progressista 
 

 
 
Dijous 9 de setembre la fundació va organitzar la seva primera "Cimera Social", 
conjuntament amb la viceprimera secretaria del PSC, i que suposa un acte de 
presentació de la orientació i continguts del propera edició del tradicional Informe Social 
de la FRC, que té previst  que es pugui presentar a finals d'aquest any. 
 
L'encarregat de donar la benvinguda va ser el president de la fundació, José Montilla, 
que va obrir l'acte esmentant com "és rellevant que aquesta cimera que celebrem a les 
portes de l'11 de setembre ho faci amb la denominació de "Per una Catalunya social i 
progressista". És una manera ben plàstica de recordar que hem de celebrar la diada 
nacional pensant en la totalitat del país". A això li va afegir que "avui, a Catalunya no hi 
hauria d'haver cap missió més important pel govern del país que focalitzar els seus 
esforços en la recuperació social i econòmica del país. Ens convé deixar enrere la retòrica 
del procés i prioritzar de debò la governació del país." fent referència a l'apropiació que 
ha fet l'independentisme de la Diada Nacional. Va presentar les temàtiques de les dues 
taules que formarien la jornada, i posà especial èmfasi en la de FP, dient que 
"necessitem més oferta de Formació Professional, millor planificació que pugui absorbir 
les noves necessitats de la demanda, millor connexió entre l'activitat estrictament 
formativa i la pràctica laboral, i també una relació entre cicles superiors i els estudis 
universitaris més adequada".   
 
La inauguració la van fer Salvador Illa, president del Grup Parlamentari Socialistes - 
Units per Avançar i Cap de l'Oposició, i Alejandro Tiana, secretari d'Estat d'Educació del 
Govern d'Espanya. Per la seva part, Illa digué que "una de les lliçons d'aquesta pandèmia 
és la necessitat de reforçar els serveis públics, de reforçar la sanitat pública i constatar 
com aquells països que tenen una sanitat publica i universal responen amb més 
efectivitat als greuges causats per la pandèmia". A més, va afegir que "la pandèmia 
també ens ha ensenyat la rellevància de la dimensió comunitària de la nostra vida. Hi ha 
coses que si no les abordem conjuntament no tenen solució. No hi ha solució individual 



a una pandèmia". Davant d'això, segons Illa "tots els països tenen 3 prioritats: acabar de 
vèncer la pandèmia, recuperar i transformar la nostra economia i, sobretot, a no deixar 
ningú enrere". En el cas d'Espanya, Illa recordà que "30.000 millones de euros ha puesto 
el gobierno de España a fondo perdido para las Comunidades Autónomas para 
garantizar que nadie se queda atrás. Que se despliegan todos los mecanismos de ayuda 
que garanticen que todo el mundo puede reconstruir su actividad profesional y tiene 
unos mínimos dignos para hacer frente a esta situación".  
 
El secretari d'Estat, Alejandro Tiana, va recalcar que, si bé la pandèmia ha provocat una 
aguda crisi, al mateix temps "estamos en un momento muy importante para hacer 
cambios en nuestro sistema educativo. Estamos en unas circunstancias que son 
especialmente favorables y en las que nos jugamos mucho del futuro. Tanto para la 
escala española como catalana". Sobre les millores en el sistema educatiu també va dir 
que "los avances han sido muy importantes, pero aún tenemos muchos pasos y tareas 
que hacer. Seguimos teniendo deficiencias a las que hay que dar respuesta. 
Desgraciadamente, muchos jóvenes siguen sin estudiar después del periodo obligatorio 
y tenemos un sistema que a veces es excesivamente rígido y que parece que cierra 
puertas en vez de abrirlas". Front això, va defensar que "los avances normativos no son 
suficientes. Hay que incidir en el cambio en la práctica, y esto tiene dos vertientes: que 
haya recursos y que haya voluntad de cambio". 
 
La primera taula de la jornada, focalitzada en "Formació Professional: qualificació, 
especialització, oportunitats i futur" va estar moderada per Pol Gibert, diputat al 
Parlament i secretari de Treball i Formació Professional del PSC, que va introduir als 
ponents i iniciar el debat formulant preguntes a aquests. 
 
La primera en parlar va ser Esther Niubó, diputada al Parlament, secretària d'Educació 
del PSC i exdirectora de la fundació, que començà dient que "malauradament, hi ha 
hagut un problema de planificació, de prospecció i una gestió ineficient de la Formació 
Professional. En aquests moments poden expulsar a milers de joves catalans del sistema 
educatiu o truncar la seva continuïtat formativa". Això, entre d'altres problemàtiques en 
les que es troba el sistema educatiu català, és degut a la mala gestió de l'actual govern, 
del qual "paguem la deixadesa de molts anys en matèria de Formació Professional. Fa 
molts anys que no es prioritza. El 2015 es va aprovar una llei, i es va posar a un calaix.", 
i que "ha quedat clar que no és un problema de recursos. No hem vist cap pla contra 
l'abandonament escolar prematur (tenim taxes per sobre de la mitjana europea), cap 
pla per millorar competències (fa 10 anys que no hi ha cap millora), no s'ha fet cap 
menció a l'etapa educativa de 0-3 anys que és tan important, la inclusió la trobem 
oblidada a un calaix, no hi ha cap pla de país i cap pla de xoc social". Per tant, segons 
Niubó, "comencem aquest curs escolar sense la feina feta i amb masses deures 
pendents, i per tant, amb una nova decepció d'aquest govern".   
 
El president del Consell Econòmic i Social de Barcelona, Francesc Castellana, va 
començar formulant una reflexió: "hem de tenir molt clar per a què treballem: Per la 
competitivitat de les persones o per la seva integració, inclusió social i realització 
personal en igualtat i en un sentit de cooperació?". Castellana digué que "els orígens 
socials no són iguals per a tothom, els sistemes no aporten a tothom per igual.", i que 



"la Formació Professional és la forma de poder incloure a més del 50% de la població 
que té un accés difícil al mercat laboral, i que a més, hi estan en condicions que no 
afavoreix al seu creixement personal i laboral". Per tant, segons el Castellana, "la 
Formació Professional pot ajudar, però la formulació de la FP no ha de ser només la 
formulació d'oferta i de provisió de coneixement. Ha de ser quelcom més, i ho ha de fer 
junt amb la comunitat educativa, els agents socials i les institucions".  
 
La segona taula de debat, centrada en com fer front a les desigualtats des d'Europa i 
Catalunya, la va moderar el diputa al Parlament i secretari de Polítiques Socials i Igualtat 
del PSC, Raúl Moreno, que va plantejar com "la crisi de la covid-19 ens ha agreujat 
moltes de les desigualtats que existien abans. Algunes són noves però la majoria les 
portem arrossegant des d'anys anteriors". A continuació donà la paraula 
a Guillem Vidal, investigador del Centro Común de Investigación de la Comissió 
Europea, que explicà en detall la varietat d'eixos i de variables que formulen les 
desigualtats i la pobresa. Vidal explicà com "Catalunya és la segona regió més desigual 
d'Espanya.", i que "amb la pandèmia, les taxes de desigualtat i del risc de pobresa han 
augmentat encara més".   
 
Laura Ballarín, secretària de Política Europea i Internacional del PSC, explicà quins 
processos i accions s'estan prenent des de la Unió Europea en matèria de fer front a les 
desigualtats creixents, ja que "l'impacte de la pandèmia de la covid-19 ha sigut diferent 
entre els països europeus en matèria de desigualtats. Els països del sud són els que més 
afectats s'han vist". Si més no, i tot i les grans dificultats a les que s'ha hagut de fer front, 
"Europa ha fet una aposta per la doble transició: la transició verda i la transició digital.", 
però que aquests "poden tenir enormes costos socials, i des del partits socialdemòcrates 
hem de veure com abordem aquests temes".  
 
La codirectora de l'àrea de desenvolupament de serveis de SUARA, Esther Mateu, va fer 
una diagnosi detallada de les diferents desigualtats i problemàtiques principals que 
afecten a la societat catalana, com ara l'edadisme, la bretxa salarial entre homes i dones, 
la soledat en la gent gran, la precarietat i difícil futur que tenen els joves o el canvi 
climàtic. Davant de tot això, segons Mateu, "hem de poder invertir en polítiques de 
forma potent. No ens hem de quedar només amb una diagnosi, la diagnosi ja la tenim. 
Hem d'actuar i establir mesures per a poder fer front aquesta crisi de desigualtats que 
ja existien i de les noves que s'estan generant". 
 
L'encarregada de clausurar l'acte va ser Eva Granados, directora de l'Informe Social i 
viceprimera secretària del PSC, que davant de totes aquestes aportacions i previsions de 
futur tant desiguals, digué que "nosaltres sempre diem que volem que tothom tingui les 
mateixes oportunitats hagi nascut on hagi nascut. No pot ser que el codi postal dels nens 
i les nenes marquin el seu futur. Des d'Europa i el socialisme, la nostra funció és fer que 
les oportunitats siguin iguals per a tothom. Per això és tan important parlar de formació 
i FP, així com de la mobilització de recursos". Així doncs, segons Granados, "és moment 
de fer una recuperació justa, i quan parlem de recuperació justa, del que volem parlar 
és de més i millors ocupacions, de més i millor FP, de més i millor Estat del Benestar i de 
més esperança i orgull col·lectiu, ja que si això està sent possible és perquè ho estem 
fent entre tots i totes".  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



18/10/2021 - XIII Seminari sobre populisme i xenofòbia 

 
El passat 18 d'octubre, la Fundació Internacional Olof Palme va organitzar, junt amb la 
Fundació Rafael Campalans i l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), el XIII 
Seminari sobre populisme i xenofobia. 
 
Aquest any, la jornada es va fer sota el lema "França davant el mirall". L'acte es realitzà 
a les 16h a la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Ramón 
Llull, al carrer Valldonzella 12 de Barcelona. 
 
Anna Balletbò, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, i Josep Mª 
Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació i Reacions Internacionals Blanquerna-
URL, van ser els encarregats de donar la benvinguda als assistents i als ponents de l'acte.  
 
Pascal Perrineau, professor de l'Institut d'Estudis Polítics - Sciences Po París, va oferir 
una classe magistral sobre política francesa, i especialment sobre l'impacte de l'extrema 
dreta i el populisme a nivell social, polític i electoral, així com del seu funcionament. 
Perrineau parlà sobre la creixent fragmentació política i social a França i a Europa, així 
com també sobre la deriva dels partits polítics a postures més radicals i extremistes, per 
què certs discursos guanyen cada vegada més votants, i com la societat musulmana 
francesa té majors dificultats d'integració i major marginació social.  
 
A continuació, el director de la Fundació Rafael Campalans, Pau Solanilla, el professor 
de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Facultad de Dret de la UB, Pere Vilanova, 
i Gabriel Colomé, Director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, formularen un 
seguit de reflexions i preguntes cap a Perrineau, generant així un petit debat i intercanvi 
d'opinions i punts de vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28/10/2021 - XII Fòrum EUROMED: “Digitalizació i New Green 
deal: implicacions per als països de la riba del Mediterrani” 

 
El passat dijous, 28 d'octubre, la Fundació Rafael Campalans va organitzar, junt amb 
la Friedricht Ebert Stiftung, el seu anual Fòrum Euromediterrani, aquest any, amb la XII 
edició, el lema va ser "Digitalització i New Green Deal: implicacions per als països de la 
riba del Mediterrani". 
 
La benvinguda a l'acte la donà José Montilla, president de la fundació, que parlà sobre 
com un cop passada la pandèmia "no ens podem permetre passos enrere, i per avançar 
necessitem un major esforç polític i institucional dels europeus i dels estats que la 
conformen, però també de les institucions subestatals, dels ajuntaments i municipis". 
No obstant, segons el president "la Unió Europea ha reaccionat a la crisi provocada per 
la pandèmia d'una manera clarament diferent a com va reaccionar davant la crisi 
financera del 2008. Aleshores es va imposar una sortida basa en polítiques d'austeritat, 
ara la resposta es basa en la solidaritat, la descarbonització i la digitalització". Amb tot, 
"Europa pretén liderar una doble transició: cap a una neutralitat climàtica i cap a la 
transformació digital de la seva economia. I ho necessita fer per a contribuir amb la 
protecció del medi ambient, però sobretot per poder competir en aquest món global i 
no quedar-se enrere.", però que "diem sovint que en aquest context de canvis, molts 
altres sectors corren el risc de quedar-se fora i que la transició energètica ha de ser justa 
i inclusiva. Doncs bé, ens hem de preguntar quines són les polítiques europees 
necessàries per tal de que els nostres veïns de la riba sud també formin part d'aquests 
canvis i no es quedin al marge". 
 
El director de la fundació i comissionat de Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de 
Barcelona, Pau Solanilla, va ser l'encarregat d'inaugurar la jornada, defensant que 
"Barcelona és la seu de moltes institucions internacionals i de xarxes que fan de 
Barcelona el centre vibrant d'una regió que ja no ocupa la centralitat del món, però que 
hauríem de tornar a reivindicar-la, perquè la mediterrània concentra pràcticament tots 
els reptes i oportunitats del món d'avui". Solanilla aportà 3 reflexions: La primera és que 
"tenim 2 reptes: el Green Deal i la Digitalització. La mediterrània és una de les regions 
que es veurà més afectada pel canvi climàtic. Necessitem acció, sentit d'urgència per 



atacar el canvi climàtic. L'Ajuntament de Barcelona ha adoptat un full de ruta anomenat 
Green Deal: totes les polítiques han d'estar dins del concepte del desenvolupament 
sostenible". Per tant, segons Solanilla "el primer repte es fer que totes les ciutats de la 
mediterrània apostin per una política Green Deal. Barcelona ha d'obrir el camí, però hem 
de ser capaços de que altres ciutats vagin darrere". La segona va ser que "la digitalització 
ens obre una nova oportunitat per a donar resposta a alguns dels reptes que tenim 
damunt la taula. Es diu Tech and Climate: la tecnologia al servei del clima, on les noves 
tecnologies són una nova aliada". Per acabar, davant la creixent relocalització 
d'empreses a altres països, el director digué que "si els països europeus i els del sud de 
la mediterrània fem una estratègia intel·ligent de generar noves aliances, noves 
complicitats i complementarietats serem, capaços de respondre al nou repte de la 
relocalització de les empreses". 
 
Maria Pallares, coordinadora de programes de la FES a Espanya, va tancar la inauguració 
parlant sobre la continuïtat d'aquests fòrums anuals, dient que "seguimos empeñados 
en poner el foco sobre este espacio que consideramos un espacio compartido. Un 
espacio compartido con desigualdades muy marcades de una ribera a otra però que 
comparte una serie de características comunes y que se enfrenta a retos globales.", i 
plantejant 4 preguntes per als ponents i presentant-los, donant així pas a la taula rodona 
de debat. 
 
El primer en parlar va ser Senén Florensa, president executiu de l'Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMED), segons el qual "la pandemia ha acelerado procesos disruptivos 
que ya estaban en curso y, por lo tanto, acentuado los retos a los que ya nos 
enfrentábamos, pero también ha acelerado las posibles vías de solución". Segons Senén, 
"la alianza y la asociación de los países árabes con Europa y con sus socios de la UE es lo 
que mejor les puede ayudar a salir adelante en lo que se trata, como piden sus 
poblaciones, un proceso de democratización y modernización de sus sociedades, 
instituciones, sistemas educativos o sanidad". 
 
Per la seva part, el coordinador de programes , Projecte Regional i Clima i Energia MENA 
de la Friedrich-Ebert-Stiftung, Abdallah Alshamali, parlà sobre com "los viejos desafíos 
como la digitalización o el Green Deal forman parte de un proceso de transición", i que 
"por lo tanto, el enfoque durante este periodo de transición tiene que ser basado en la 
justicia social, que haya justicia para la orilla sur y la orilla norte. Para que sea una 
transición exitosa hacia este nuevo futuro, todo el mundo tiene que salir ganando". A 
més, segons Alshamali "si existe margen para la cooperación en ambas orillas del 
mediterráneo, habrá también incentivos para alcanzar una estabilidad económica que 
nos conduzca a una estabilidad de gobernabilidad que beneficie a ambas partes".   
Hannah Abdullah, investigadora sènior al CIDOB, basà la seva intervenció al voltant de 
"3 temas claves: el fortalecimiento de la gobernabilidad transfronteriza para tratar 
distintos desafíos a la vez, como la digitalización y el New Green Deal sean transiciones 
gemelas, también fortalecer la gobernanza e implicar más a los ciudadanos en el proceso 
de toma de decisiones". Segons Abdullah, "la mayoría de desafíos como la 
carbonización, digitalización, desigualdad, etc, se concentran mayoritariamente en las 
ciudades.", pel que "si queremos que las ciudades puedan afrontar estos temas ya no 



podemos percibirlo como socias de arriba a abajo. Las ciudades tienen que ser socias 
activas de forma horizontal y solidaria". 
 
El cap de gabinet adjunt de la Unió pel Mediterrani (UpM), Marc Sánchez, va fer una 
aportació més crítica, recordant que "lo primero que tenemos que hacer si queremos 
mejorar la situación de ahora en adelante en los próximos 25 años es dar con la 
constatación de que los últimos 25 años no han conseguido todo el progreso que nos 
habíamos planteado en 1995". En aquesta línia, Sánchez digué que "no hemos avanzado 
mucho en materia de economía sumergida, ni de igualdad de género, ni en acción 
climática". Per tant, "ante esta realidad, hay que darse cuenta que estos objetivos 
socioeconómicos de crear una prosperidad compartida siguen sobre la mesa y son más 
urgentes que nunca". Si més no, també s'ha avançat en altres camps, ja que "en el 95 se 
quería crear un partenariado social y cultural entre sociedades civiles. Este ha avanzado 
más, lo de hoy es una prueba de ello, con speakers de ambos lados del mediterráneo. 
Aquí sí que podemos estar orgullosos de haber avanzado para que sea posible". 
 
Els encarregats de fer la cloenda de l'acte van ser Laura Ballarín secretària de Política 
Europea i Internacional del PSC, que digué que "hem de ser molt conscients de reduir al 
màxim les externalitats negatives que pugui tenir aquesta transició, i fer-ho de manera 
que les classes més vulnerables no siguin les que paguin la factura d'aquesta transició.", 
i que "la transició digital és un repte global i també una oportunitat per ambdues ribes 
del mediterrani per a reforçar les nostres relacions, però cal fer-ho d'una manera que 
posem la tecnologia al servei de les persones.", i Salvador Illa, cap de l'Oposició, segons 
el qual "la dimensión mediterránea e internacional siempre ha sido importante para los 
socialistas. Socialismo es solidaridad, todo lo contrario a encerrarse, de mirarse el 
ombligo, de las actitudes egoístas y de levantar fronteras en lugar de abrir caminos". En 
aquesta línia, Illa digué que "la pandemia nos reclama un ejercicio de solidaridad, de 
pensar en los demás. Si no se soluciona la pandemia a nivel global, no se soluciona del 
todo. Por eso este año, más que nunca, es importante este foro euromediterráneo". Així 
doncs, "hay que volver a pensar en el mediterráneo. Ese mar que fue un espacio de 
encuentro entre culturas en la antigüedad tiene que volver a reforzar sus lazos.", i "el 
mediterráneo tiene hoy la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación, de 
reforzar el mediterráneo como un espacio político de cooperación, de trabajo conjunto 
para afrontar retos que nos afectan a todos y a todas".  
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29/10/2021 - Presentació del llibre "Moments del socialisme 
català", de Josep Mª Sala 

 
 
El passat divendres 29 d'octubre la Secretaria de Ciutadania i Cooperació del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) va organitzar l'acte de presentació del llibre de Josep Mª 
Sala, "Moments del socialisme català". 
 
Durant l'acte intervingué: 
- Salvador Illa, president del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar i Cap de 
l'Oposició 
- Josep Mª Sala, autor del llibre.  
 
L'acte es va fer a la Sala Ernest Lluch del Casal Socialista Joan Reventós, seu del PSC, 
situat a C/Pallars 191 de Barcelona, a les 18:30 de la tarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMACIÓ  

Aquest any 2021, hem seguit col·laborant en l’organització de: 

- Postgrau  UB en E-Leadership & Digital Management empresarial i institucional 

- Postgrau UAB en comunicació i lideratge polític 

 

PUBLICACIONS 

- Papers 169. Col·laboració publicoprivada: Interès general  eficàcia – F. Trillas i M. 

Murtra 

 

 


