Ara, Catalunya
Amb l’horitzó de dues cites electorals, moment de balanç i perspectiva, ens ha
semblat adient dedicar el gruix d’aquest número de FRC a la realitat i a les
expectatives dels territoris i les ciutats de Catalunya.
En un primer bloc d’articles hi ha contribucions sobre el model territorial (Oriol
Nel·lo), l’articulació del territori (Carme Miralles), l’organització del territori (Josep Mir) i
l’aspiració de tenir un país endreçat i de qualitat (Joan Ganyet). En totes aquestes
aproximacions trobem la constatació que l’important és tenir una visió del país realista i
ambiciosa alhora, que en faciliti la definició d’un model i de les polítiques necessàries
per fer-lo realitat, i no tant la preocupació pels aspectes organitzatius que, al cap i a la
fi, tenen un valor instrumental. Ras i curt: l’important de debò és la capacitat de
proposar al país un projecte global d’excel·lència que estimuli les millors energies
durant els pròxims anys.
I al costat de la política territorial no hem volgut oblidar-nos de dues polítiques
clau: l’estratègia d’implantació de la societat del coneixement i la política de benestar
social. Polítiques clau en la mesura que han de garantir el progrés econòmic, d’una
banda, i la cohesió social, d’una altra.
En el segon bloc d’articles es tracten diversos aspectes de la «Ciutat del
Coneixement»: infraestructures (Miquel Barceló), telecomunicacions (Ricardo Ruiz de
Querol), educació (Joan Majó) i administracions públiques (Ernest Maragall i Tere
Serra). Manuel Castells, en la introducció, ens convida a entrar en la quarta fase
d’Internet amb l’esperança que la nova societat que en sorgirà s’organitzi en funció
dels interessos i valors de la gran majoria de la societat catalana.
El tercer bloc està dedicat a la «Ciutat de les Persones», la ciutat convivencial de
la que ens parla Albert Serra en el seu article, i presta especial atenció a les polítiques
de famílies de nova generació (Marina Espinosa) i a les noves necessitats socials
derivades del progressiu envelliment de les persones (Julio Pérez).
Tanquem la nostra proposta amb una mirada a la realitat diversa dels territoris de
Catalunya, a les aspiracions i les possibilitats de les Terres de l’Ebre, el Pirineu, la
Plana de Lleida, la Regió de Girona, la Catalunya central, el Camp de Tarragona i la
Regió Metropolitana de Barcelona. Ho fem recollint les principals conclusions de la II
Conferència Nacional del PSC que, celebrada el passat novembre de 2002, es va
dedicar a «Estratègia Econòmica i Territori».
El gran impacte polític, social i mediàtic de la guerra de l’Iraq i les seves
conseqüències entre nosaltres ens obliga a fer-nos-en ressò en aquest número, amb
el propòsit d’anar més enllà dels sentiments i cercar comprendre algunes claus de la
nova situació. Ho fem de la mà de Mary Kaldor, que ha sapigut copsar com ningú el
dilema bàsic de les noves relacions internacionals amb l’afortunada frase «fes la llei i
no la guerra». Hi afegim un comentari de Lluís M. de Puig al recent llibre de Manuel
Castells i Narcís Serra sobre la perspectiva europea de la situació internacional creada
després de l’11-S, on s’aposta per una Europa activa i oberta a assumir plenament les
seves responsabilitats globals.
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Finalment, el traspàs de John Rawls no ens podia deixar indiferents. El seu
mestratge intel·lectual travessa la reflexió i l’acció del socialisme democràtic de les
darreres dècades, amb la seva teoria de la justicia de la democràcia social. Ens en
sentim tributaris. Victòria Camps el recorda i ens recorda la necessària humilitat
intel·lectual per seguir progressant en la comprensió imperfecta dels individus i de les
societats.
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