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En aquest nou número de la revista hem volgut dedicar el bloc central a les
noves polítiques de promoció de l’autonomia personal i de suport a la dependència,
el que s’ha vingut a anomenar el quart pilar de l’Estat del benestar.

En un moment com l’actual, en què el debat en molts països d’Europa es
centra en la necessària reforma i reducció de l’Estat del benestar, a Catalunya i
Espanya ens trobem en una fase ben diferent, caracteritzada per l’ampliació dels drets
socials i de les polítiques de benestar.

Coincidint amb la presentació per part del Govern d’Espanya i del Govern de
Catalunya de dues iniciatives legislatives per oferir nous serveis a les persones
en situació de dependència i a les seves famílies, hem considerat oportú comptar amb
diverses contribucions tant de responsables polítics que estan treballant aquestes lleis
(Amparo Valcarce, Marina Geli, Carme Figueras) com d’acadèmics que van ajudar a
definir la problemàtica i les respostes necessàries (Sebastià Sarasa, David Casado),
per poder oferir una panoràmica dels canvis profunds que suposaran aquestes lleis en la
vida de milers de persones.

En aquest número, però, també hem volgut donar especial rellevància a
d’altres temes que centren l’actualitat política. És per això que presentem, en primer
lloc, un article de Lídia Santos que analitza la proposta d’Estatut aprovada pel
Parlament de Catalunya i publiquem una conferència de Miquel Iceta que desgrana les
característiques del projecte catalanista i federalista. 

En segon lloc, i seguint amb la reflexió sobre el projecte europeu del número
anterior de FRC, publiquem un article de Pierre Moscovici que reflexiona sobre els
camins a seguir en el procés de construcció europea, i ens preguntem també sobre el
futur de les relacions d’Europa amb els països de la Mediterrània (Pau Solanilla,
Esther Niubó), coincidint amb la cimera de Barcelona del mes de novembre, i amb
l’inici de les negociacions amb Turquia (Eduard Soler).

Completem el número amb dues ressenyes i la tradicional autopresentació
d’un think tank. La primera ressenya, de Francesc Amat, ens presenta el llibre
El nou igualitarisme, coordinat per Anthony Giddens, i la segona, de Francesc Serrano,
fa una reflexió sobre el franquisme a Catalunya. Finalment, Roby Nathanson,
president de l’Israeli Institute for Economic and Social Research, ens presenta un dels
think tanks més influents d’Israel. 
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