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La Campalans en un any excepcional 
 
 
Presentem l’informe sobre l’activitat de la Fundació 
Rafael Campalans durant l’any 2020. Un any, certa-
ment, del tot excepcional en el que, malgrat les res-
triccions derivades de la pandèmia de la covid, hem 
estat capaços de fer la nostra feina: reflexionar, de-
batre, explicar, difondre... 
 
No hem pogut organitzar actes públics i presenci-
als com ens agrada fer i com esperem fer, de nou, 
ben aviat. Ens hem adaptat a les circumstàncies i, 
ajudats per les tecnologies de la comunicació, 
hem estat capaços de mantenir un conjunt d’ac-
tuacions que han permès evitar silencis massa 
prolongats. El món ha viscut l’eclosió d’aquestes 
tecnologies que s’han estès exponencialment i 
que s’han convertit en un hàbit consolidat que 
ofereix, sens dubte,  molts avantatges. Hem re-
descobert col·lectivament les seves immenses 
possibilitats, però tots sabem que el contacte fí-
sic, la conversa distesa en començar o en acabar 
un acte, la tertúlia, els debats cara a cara, la pro-
ximitat del llenguatge corporal, l’agilitat en les 
preguntes i respostes... tot això no ho poden 
substituir les pantalles ni els platós virtuals. Per 
això aspirem, com més aviat millor, a reprendre 
amb normalitat la nostra activitat. 
 
En aquest document trobareu articles de Salva-
dor Illa, de l’Eva Granados, en Javi López i en Mi-
quel Iceta, que assenyalen els temes centrals de 
la nostra Fundació: les desigualtats, el canvi cli-
màtic, el municipalisme i el federalisme. Troba-
rem també el recull de les diverses activitats i ini-
ciatives desenvolupades per la fundació al llarg 
de l’any sota l’activa coordinació del director de 
la Fundació, en Pau Solanilla. 
 
En faig un bon balanç, malgrat les dificultats.  
 
Repassar el que hem fet ens dona l’ocasió de pensar 
en tot allò que cal millorar. Volem mantenir les ac-
tivitats tradicionals de la Fundació, com ara els in-
formes socials, la convenció federalista, els mono-
gràfics, la cooperació amb altres entitats afins, com 
ara la Fundación Pablo Iglesias, la Friedrich Ebert o 
la FEPS, el treball de memòria, la divulgació... Però 
a més, volem obrir noves línies i fer un major esforç 
d’obertura i de convocatòria. La pandèmia també 
ens ha estimulat a pensar-hi. 

Deia que aquest ha estat un any excepcional. I ho és 
especialment per la pandèmia i per les seves conse-
qüències socials i econòmiques. La recuperació de 
la salut, de la seguretat sanitària, vindrà de la mà de 
les vacunes. No en tinc cap dubte. I vençuda la pan-
dèmia, les nostres societats tindran noves urgèn-
cies: refer la fortalesa dels nostres serveis públics, 
reconstruir els sectors econòmics, corregir els efec-
tes devastadors de la pèrdua d’activitat econòmica 
en la vida de tantes persones, recuperar la feina i el 
creixement econòmic.  
 
Caldrà fer front a aquestes conseqüències amb una 
nova mirada, i el conjunt de mesures adoptades en 
el marc de la Unió Europea ens dona unes oportu-
nitats que no podem desaprofitar. Per això les nos-
tres administracions públiques, sota el lideratge del 
govern d’Espanya, han d’estar a l'altura. 
 
I és en aquest context que vull assenyalar – de nou 
– la segona característica que justifica el qualificatiu 
“d’any excepcional”: la paràlisi del govern de Cata-
lunya i el bloqueig de la situació política i institucio-
nal. Els grups independentistes, que afirmen que te-
nen la majoria al Parlament, no són capaços – al-
menys fins ara – d’investir un president i d’articular 
un govern capaç de fer front a les urgències de Ca-
talunya. Tot queda subordinat a una batalla pel con-
trol de l’hegemonia en el món independentista, 
mentre que deixa de ser urgent preparar-se per re-
construir el país.  
 
Si hi hagués el coratge de reconèixer que la via de 
la independència no només no porta enlloc sinó 
que afebleix el nostre autogovern, Catalunya podria 
tenir un govern liderat per qui va obtenir més vots 
a les darreres eleccions. I, n’estic segur, s’obririen 
noves oportunitats per a la cohesió social, per a la 
convivència i per al lideratge social, cultural, polític 
i econòmic de Catalunya.  
 
 
 

José Montilla  
President de la 

Fundació Rafael 
Campalans 
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De moments històrics i oportunitats perdudes 
 
Moment històric. Durant els darrers anys hem es-
coltat massa sovint aquestes paraules. Tan sovint 
que, quan la crisi de la covid-19 ha colpejat amb 
força, bona part de la ciutadania ha constatat que 
més que moments històrics el que hem viscut a Ca-
talunya ha estat una dècada d’oportunitats perdu-
des: oportunitats d’encapçalar el lideratge de 
l’economia espanyola, oportunitats de reforçar els 
nostres serveis públics essencials, oportunitats de 
donar esperances a un jovent que ha viscut tota la 
vida en crisi i oportunitats perquè Catalunya tornés 
a ser referent a Europa en camps com la innovació 
tecnològica i la investigació científica. 
 
I fins i tot ara, en moments en què ens cal més sen-
tit comú i responsabilitat que mai, els líders polítics 
independentistes han decidit, de nou, mirar cap a 
una altra banda, com ho demostra, per exemple, la 
no assistència de cap representant del Govern de 
la Generalitat a la SEAT el dia en què s’anunciava la 
seva aposta per la fabricació de cotxes elèctrics a 
Catalunya. Quan som davant una inversió econò-
mica, industrial i social transcendent, el Govern de 
la Generalitat opta, un cop més, per la gesticulació 
estèril i per l’actitud irresponsable.  
 
El passat 14 de febrer, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya va guanyar les eleccions al Parlament. 
No va ser un moment històric, però sí un gir impor-
tant en la deriva dels últims anys, com ho demostra 
la tria de molts catalans i catalanes per recuperar 
el camí del seny, de la concòrdia i de la bona gestió.  
 
Aquesta crisi, sens dubte, ens ha posat davant del 
mirall, amb les nostres virtuts i els nostres defec-
tes, amb les nostres potencialitats i les nostres 
mancances. I ara, a les portes de l’era postcovid, 
apareixen noves necessitats que requeriran  noves 
polítiques, més eficaces, més eficients i, sobretot, 
dirigides a tota la ciutadania, sense deixar ningú 

enrere. El reforç dels nostres serveis públics essen-
cials, la reducció de les desigualtats, agreujades 
per la pandèmia, proporcionar seguretat davant la 
creixent incertesa. Tornar a la normalitat i allunyar-
nos d’extravagàncies és el camí per fer front a 
aquests nous reptes. I el projecte dels socialistes 
catalans és, sens dubte, la palanca de canvi per re-

trobar els consensos necessaris per recuperar la 
millor versió de Catalunya, la Catalunya rica i plena 
en la qual cabem tots i totes, perquè, com deia Tar-
radellas, “Catalunya és suficientment petita per-
què no hi sobri ningú i suficientment gran perquè 
hi càpiga tothom”. 
 
Catalunya ha d’encetar una nova etapa, i aquest 
2021 ha començat a transitar el camí que ens durà 
a recuperar la política útil amb altura de mires i re-
cuperar la prosperitat compartida que tant hem 
trobat a faltar aquests darrers anys. Amb la victòria 
del passat 14 de febrer, els catalans i les catalanes 
hem iniciat, amb força, aquest camí del canvi.  

 
 
 

Salvador Illa  
Secretari 

d’Organització 
del PSC 

 
  

“El passat 14 de febrer, el Partit 
dels Socialistes de Catalunya va 
guanyar les eleccions al Parla-
ment. No va ser un moment histò-
ric, però sí un gir important en la 
deriva dels últims anys” 
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Cal un nou temps polític a Catalunya  
 
El federalisme és, a parer meu, un dels objectius po-
lítics més nobles i més eficients si s’és capaç d’asso-
lir-lo. És la millor manera d’organitzar i reconèixer la 
diversitat en democràcia, i volem acostar-nos a 
l’ideal de convivència, d’unió i de llibertat que ofe-
reix a través de solucions pràctiques.  
 
El 2017 vaig escriure “La Tercera Vía: Puentes para 
el acuerdo”. Allà explicava quatre elements centrals 
de per què som federalistes, i que crec que val la 
pena recordar: primer, perquè és coherent amb uns 
valors que ens són propers i estimats: llibertat, 
igualtat, fraternitat i solidaritat. Segon: el federa-
lisme s’ajusta perfectament en el món en què vivim, 
un món d’interdependències creixents i de sobira-
nies compartides. Tercer: perquè evita el xoc 
d’identitats i que es divideixi la societat en funció 
dels sentiments de pertinença, i quart: perquè es 
basa en el diàleg, la negociació i el pacte. 
 
La pandèmia ha posat en relleu una realitat: hi ha 
problemes que sobrepassen les fronteres, que 
transcendeixen divisions administratives. Aquests 
problemes també ens recomanen organitzar els go-
verns de forma federal, ja que el federalisme és au-
togovern, però també govern compartit. Ho hem 
vist durant la pandèmia amb la gestió del govern 
d’Espanya i la competència de les Comunitats Autò-
nomes, però això requereix voluntat i lleialtat. 
 
Una voluntat i lleialtat que l’independentisme no ha 
tingut. No creu en això, creu que no hi ha altra sor-
tida que la separació, i ha produït una divisió a l’in-
terior de Catalunya. Nosaltres creiem que aquest 
projecte independentista ha sigut perjudicial per al 
poble de Catalunya, i que davant d’això s’obre una 
necessitat evident: retrobar objectius polítics com-
partits. Primer: la lluita contra la pandèmia. Segon: 
la reactivació econòmica, la necessitat de donar una 
nova empenta a l’economia catalana. Tercer: la re-
construcció social, la garantia de drets, d’una xarxa 
potent de serveis públics, universals i de qualitat, 
d’un Estat del benestar que resisteixi les pressions 
econòmiques i que sigui capaç de donar resposta als 
ciutadans que ho necessiten. I també bon govern, 
perquè a Catalunya els darrers 10 anys no hem tin-
gut bons governs.  
 

Cal superar les divisions del procés, perquè volem 
un millor i més sòlid autogovern i un millor finança-
ment de les comunitats autònomes, tot el contrari 
del que han defensat els governs independentistes, 
que han arribat a dir que l’estratègia és la confron-
tació. Nosaltres estem en total desacord amb això. 
L’estratègia és la cooperació. 
 
Necessitem un ampli acord a Catalunya i, després, 
necessitem negociar i assolir un ampli acord amb les 
institucions espanyoles. Necessitem un canvi, un 
nou temps polític que canviï les prioritats equivoca-
des i que encerti les solucions. Tenim l’oportunitat 

que ens dona el tenir a Espanya un govern progres-
sista, respectuós amb la diversitat i disposat al dià-
leg, la negociació i el pacte. Nosaltres proposem a la 
societat catalana que aprofiti aquesta oportunitat, 
no només amb els fons europeus, que també, sinó 
per resoldre problemes que s’han anat enquistant 
amb el temps i abordar també el finançament de les 
comunitats autònomes. 
 
La pandèmia ens ho ha tornat a posar en l’ordre del 
dia: nosaltres volem superar els nacionalismes, que 
són l’expressió col·lectiva de l’egoisme individual i 
també un mur en el qual s’amaguen els que tenen 
por a la diferència. Nosaltres volem ponts per al di-
àleg, cooperació entre governs, amb la vista posada 
sempre en el millor servei per als ciutadans. Tot això 
és per a nosaltres el federalisme. 
 

Miquel Iceta 
Primer Secretari del PSC i 

Ministre de Política 
Territorial i Funció 

Pública

“Hi ha problemes que sobrepassen les 
fronteres, que transcendeixen divisions 
administratives. Aquests problemes 
també ens recomanen organitzar els go-
verns de forma federal, ja que el federa-
lisme és autogovern, però també go-
vern compartit” 
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No hi ha millor inversió per al nostre futur 

 
Dos mesos abans del confinament i sense poder 
imaginar la magnitud del que estava per venir i com 
seria d’incert el present i el futur, el gener de 2020 
presentàvem l’Informe Social de la Fundació Rafael 
Campalans 2019 sota el premonitori títol “Desigual-
tats davant d’un futur incert”. Un futur, llavors, que 
vindria marcat pels efectes devastadors de la pan-
dèmia de la covid-19 i que ara, un any més tard, co-
mencem a veure el seu final amb el programa de 
vacunació públic i en el gir en les polítiques de res-
posta a la crisi per part de la UE i del Govern d’Es-
panya.   
 
La crisi de la covid-19 ha eixamplat les desigualtats 
presents en la societat catalana. La darrera dada 
d’atur registrat a Catalunya, el març de 2021, su-
posa un increment de gairebé el 30 % respecte a 
l’any anterior, amb 505.900 persones aturades. Se-
gons l’informe de la UGT de Catalunya del passat 
mes de març, Un any de covid-19: impacte laboral, 
econòmic i social, s’han destruït 81.831 llocs de tre-
ball en un any i afortunadament gairebé 4 de cada 
10 persones han estat afectades per un ERTO, me-
sura estrella del Govern Sánchez que ha evitat un 
ajust laboral encara més gran. Un any després de 
l’esclat d’aquesta crisi, ens trobem amb un escenari 
fortament fragmentat amb un increment exponen-
cial de velles i emergents desigualtats, pobresa, cro-
nificació i diversificació de formes d’exclusió social, 
en un context de polarització de rendes i de debili-
tament de les estructures de protecció so-
cial. Aquesta crisi s’ha acarnissat especialment amb 
els i les més vulnerables, però també n’ha incorpo-
rat d’altres que s’han quedat sense ingressos. Un 30 
% de les persones que han recorregut a les entitats 
socials no ho havien fet mai abans.  
 
Tenim la confiança que amb el programa de vacu-
nació podrem controlar la covid-19, però tot i man-
tenir a ratlla la crisi sanitària, els efectes socials i 
econòmics de la pandèmia poden perdurar anys si 
no s’actua decididament i s’aprofiten oportunitats 
històriques com els fons procedents d’Europa. En 
efecte, el convenciment i la determinació dels po-
ders públics és cabdal per mitigar els efectes socials 
de la desigualtat i avançar cap a una veritable 

recuperació social i una reactivació econòmica in-
clusiva, que no deixi ningú enrere. El sector públic 
ha d’actuar decididament, com ho estan fent la UE 
i el president Biden als EUA, sobre les  desigualtats. 
Una societat avançada és la que aconsegueix capa-
citar al nombre més gran de persones per trobar 
una ocupació amb drets garantits i, al mateix 
temps, té els serveis públics que permeten a tota la 
població mantenir una vida digna sense discrimina-
cions i no quedar a expenses d'adversitats i contra-
temps sobrevinguts.  
Aquesta crisi no ha fet sinó adonar-nos de la impor-
tància de reforçar el que ja tenia una bona base i 
entomar d’una vegada les reformes estructurals 
que ens permetin assegurar i avançar en el progrés 
econòmic i el benestar dels ciutadans i les ciutada-

nes. La societat ja està convençuda del valor que 
aporta allò que és públic i ara és imprescindible una 
actuació decidida per garantir la seva efectivitat en 
una societat de necessitats canviants: no hi ha mi-
llor inversió per al nostre futur.  
 
Des de 2013 en què vaig assumir la responsabilitat 
de coordinar els informes socials, aquest és el pri-
mer any que no hem pogut fer l’informe quan cor-
respondria, però volem seguir contribuint a fer pos-
sible un món més just i igualitari, a imaginar-lo i co-
mençar a construir-lo. Comencem a treballar en el 
pròxim informe!  

 

 
Eva Granados Galiano  
Viceprimera Secretària 

del PSC 

 

“Un any després de l’esclat d’aquesta 
crisi, ens trobem amb un escenari forta-
ment fragmentat amb un increment ex-
ponencial de velles i emergents desi-
gualtats, pobresa, cronificació i diversi-
ficació de formes d’exclusió social” 
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La resposta a la pandèmia: lliçó en la 
lluita contra el canvi climàtic  

 
 
Aquest darrer any ha estat marcat per una pandè-
mia mundial que ha transformat de forma pro-
funda la nostra manera de viure, treballar o relaci-
onar-nos. La vacunació massiva que s’està duent a 
terme des del passat 27 de desembre serà clau a 
l’hora de salvar vides, protegir els sistemes sanitaris 
i ajudar a recuperar l’economia. Ens fa albirar amb 
esperança el retorn a la normalitat, però cal fer-ho 
sota uns nous paràmetres que serveixin com a punt 
d’inflexió cap a una nova realitat. 
 
Aquesta crisi ha mostrat com la Unió Europea ha 
tingut, i ha de tenir, un paper rellevant a l’hora de 
la recuperació després de la covid-19. La gestió con-
tra la pandèmia ha provocat una recessió econò-
mica fruit de la reducció dels ingressos fiscals i 
l’augment de la despesa dels governs per donar su-
port a les empreses i la ciutadania. Per això, és pri-
mordial posar en marxa programes d’estímul que 
rellancin l’economia i recuperin l’ocupació. 
 
La Unió Europea ha respost amb l’aprovació del 
Fons de Recuperació, un braç fiscal de 750.000 mi-
lions d'euros. Un paquet d’inversió molt elevat ori-
entat de forma clara en la transformació de la nos-
tra economia a través de les transicions verda i di-
gital. Estem davant d’una gran responsabilitat en la 
gestió i una oportunitat única de reconstruir l’eco-
nomia tan mediambiental com socialment, per tal 
de poder donar suport a les persones més necessi-
tades i no deixar ningú enrere. 
 
El Pacte Verd Europeu ha de ser l’estratègia de crei-
xement i inversió que ajudi a la recuperació econò-
mica d’Europa, i alhora, abordar l’emergència cli-
màtica mundial. La pandèmia que estem patint, ha 
mostrat la fragilitat del món. Hem sigut testimonis 
de com una petita acció, pot desencadenar de 
forma descontrolada amb conseqüències d’una 
magnitud que no havíem previst. Si no actuem de 
forma

 enèrgica en matèria climàtica, el proper cataclisme 
que viurem en l’era postcovid serà el canvi climàtic. 
La nostra supervivència com a espècie va lligada a 
la nostra capacitat d’actuació en aquest àmbit i en 
l’establiment d’un nou procés de producció i con-
sum més sostenibles. Les forces progressistes hem 
de ser garants que aquest procés compti amb una 
forta palanca pública que permeti establir amorti-
dors socials per a la indústria, treballadors i consu-
midors per poder garantir el succés en la transició.  

 
La crisi de la covid-19 ha demostrat els límits com a 
humanitat, però també la seva capacitat per reac-
cionar davant una amenaça existencial i prendre 
mesures dràstiques en un temps rècord; ha posat 
de manifest el paper dels governs, les polítiques pú-
bliques i la ciència en la gestió de la crisi. La solida-
ritat ha aparegut com una de les principals formes 
de resposta davant d’una disrupció com la viscuda. 
Aquesta experiència ens ha fet repensar la nostra 
relació amb el planeta i ens ha de proporcionar el 
pla i l’oportunitat per fer front a la crisi climàtica. 
Només així, podrem encarar el procés de descarbo-
nització, que serà la carrera espacial del segle XXI.  
 

 
 

Javi López 
Diputat al 

Parlament Europeu 

“Aquesta crisi ha mostrat com la Unió 
Europea ha tingut, i ha de tenir, un pa-
per rellevant a l’hora de la recuperació 
després de la covid-19” 
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José Montilla: "Catalunya necessita un go-
vern 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 amb l’Informe So-
cial." 

 

Cristina Gallach: “L’agenda global 2030 és 
buscar mecanismes, palanques i mobilitzaci-
ons per abordar el principal problema que te-
nim aquesta dècada: acabar amb les desi-
gualtats, en plural. S’ha de fer d'aquesta qües-
tió un tema d'acció publica". 

 
Eva Granados: "Tenim un govern a Catalunya 
que encara continua posant 0 euros a l'edu-
cació infantil. Que no ens diguin que és un 
tema a part. És un tema ideològic". 

 
 

 
Presentació de l'Informe Social: "Desigualtats 

davant d'un futur incert" 
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Miquel Iceta: "El PSC ha resistit tant grà-
cies als seus valors, la seva història, els  
seus dirigents i els seus militants i simpatit-
zants. Els seus fundadors ens van  deixar un 
llistó molt alt. I ens hem d’emmirallar en el 
seu exemple. Hem heretat una organitza-
ció 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 instru-
ment a favor  d'uns valors i al servei dels 
treballadors i classes populars. Va fer pos-
sible l'ideal d'un sol poble, que hem de pre-
servar". 

 
Josep M. Sala: "Tenim moltes coses a fer en-
cara. 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 ser el 'pajaro verde', en paraules d'Isidre 
Molas" 

 
 
 

 

 
Èxit de la presentació de “Moments del socialisme        

català” de Josep M. Sala 
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Xavier Martínez-Celorrio: “Les crisis han de ser 
una bona oportunitat per a canviar. És un bon mo-
ment per a iniciar una nova agenda potent i de 
màxima inversió: educació, universitats, I+D, cièn-
cia i cultura”. 

 

Esther Niubó: “Tenim un sistema educatiu públic 
infrafinançat. 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 Par-
lament de Catalunya". 

 
 

Teresa Samboia: "Hem de tenir clar 
que no podrem tenir el mateix sistema 
educatiu     que teníem abans del confina-
ment del 13 de març. És necessari que 
hi hagi un canvi del model de gestió, re-
lacional i de governança del sistema". 

 
 

 
 

 
Acte online "Els reptes de l'educació a Catalunya 

davant la crisi del COVID19" 
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Laura Ballarín: "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". 

 

Cristina Gallach: “Espanya ha estat el país 
que més ha repetit a nivell europeu que 
aquesta és una crisi de la qual en sortim 
junts. No hi ha solucions individuals i qui cre-
gui que se'n sortirà millor sense treballar ple-
gats està equivocat". 

 

Raimón Obiols: "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 ca-
ràcter democràtic de les nostres societats". 

 

Francesc Trillas: "El federalisme europeu no 
és un esdeveniment. 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". 

 

"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”. 

 
 
 

 
D’esquerra a dreta: Raimón Obiols, Francesc Trillas, Laura Ballarín, Javi López i Cristina 
Gallach durant l’acte fet per videoconferència online. 

 
"La resposta federalista europea davant la crisi 

del COVID19" 
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Laia Bonet: "Barcelona es mediterránea no 
sólo por geografía, sino también por militan-
cia, por convicción. Barcelona es una ciudad 
mediterránea, pero también una ciudad glo-
bal” . 

 

Eduard Soler: "En este momento, la idea del 
mediterráneo y de mediterraneidad compite 
con otras dimensiones. Hay que volver a rei-
vindicarla a través de contenido, mostrar que 
sirve, que puede conseguirse algo mejor con 
lo cual sentirse identificado" 

Cristina Gallach: “Hay que impulsar que Es-
paña vuelva a ser el agitador de políticas me-
diterráneas en la Unión Europea dotadas, 
pensadas y ejecutadas de forma en que se ha-
gan de forma conjunta con los países que for-
man parte".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

María Pallares, Pau Solanilla, Haizam Amirah, Cristina Gallach, Eduard Soler i Laia Bonet 
durant la videoconferència feta per Zoom. 

 
XIè Fòrum EUROMED "El posicionament de 

Barcelona i Espanya a la Mediterrània" 
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Miquel Iceta: "El federalismo es la única ma-
nera de compaginar autogobierno con gobi-
erno compartido”. 

 

"Ni independencia ni referéndum, pero sí au-
togobierno, 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 auto-
gobierno y la cogobernanza”. 

Ramón Jáuregui: "La palabra cogobernanza signi-
fica cooperación y lealtad. Todos los retos que se 
plantean en el futuro tienen aspectos relaciona-
dos con el Federalismo y la cooperación instituci-
onal". 

  

 

Xerrada “L'Espanya Federal” 

https://twitter.com/hashtag/Federalismo?src=hashtag_click
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Carme Artigas: "La digitalització és el futur 
de l'economia del país. Si consideréssim que 
l'economia digital fos un sector, seria actual-
ment el 19% del PIB, just darrere de la    cons-
trucció. La crisi de la Covid ha fet que això 
que ja sabíem que era important s'hagi tor-
nat urgent”. 

Pere Navarro: “Amb aquesta pandèmia hem 
descobert que hem de fabricar més a prop, i 
hem de fabricar amb noves tecnologies. Ens 
hem d’adaptar tots, també  la indústria, i això 
passa per la digitalització de les empreses”. 

 
 
 
 
 
 
 

` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xerrada online amb Pau Solanilla, Pere Navarro i Carme Artigas.

 
 

Xerrada “El futur de l'economia digital” 
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Pau Solanilla: "La crisi de la política té molt 
a veure amb la crisi del llenguatge polític. 
S'ha degradat d'una forma extrema, es fan 
discursos de violència de baixa intensitat. 
Quan el llenguatge de la política reforça el 
marc mental de la violència i l'odi, accelera la 
radicalització, xenofòbia i l'aparició de grups 
d'odi”. 
 

“Necessitem recuperar referents ètics i res-
catar el llenguatge de la política, plural i 
transversal, i reivindicar una altra forma de 
fer les coses. Si deixem que la política quedi 
en el fangar de les solucions simples o dico-
tòmiques estem perduts". 

 

 
 

Jaume Lanaspa:  "És necessari des de l'es-
querra reivindicar la gestió de l'emoció sense 
caure al populisme en els moments difícils i 
d'incertesa. Quan no s'han repartit bé els cos-
tos de la globalització som presa fàcil dels dis-
cursos d'extrema dreta. Ens trobem en una si-
tuació de deshumanització del contrari, d'in-
tolerància.  

 

“Per tant, l'esquerra ha de donar esperança. 
Necessitem col·laborar més, cal més intersec-
cionalitat, construir espais de trobada de gent 
que pensa diferent però amb coordenades 
comunes, humanistes i democràtiques". 

 

 
XI Seminari sobre Populisme i Xenofòbia 

(Col·laboració) 
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Pau Solanilla: "Pese a que Europa, España, 

Cataluña y Barcelona están viviendo una situ-
ación de pandemia, hemos de ser capaces de 
mirar a nuestro entorno, el Mediterráneo, 
los países del sur. El Mediterráneo no es po-
lítica exterior. Para los socialistas catalanes y 
europeos es política doméstica". 

 

“Barcelona es la capital mediterránea, y tiene 
la responsabilidad de seguir liderando el de-
bate mediterráneo. Por ello, tenemos que 
seguir impulsando esta agenda medi-
terránea. Tenemos que desconfinar el fu-
turo". 

 

Roger Albinyana: "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 prima-
veras árabes, por la ausencia de reformas por 
parte de los gobiernos de estos países, los 
cuáles no siempre son  gobiernos fuertes". 

 

Alejandra Ortega: “El trabajo de la OIT está 
atravesado por la Agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas, específicamente por el objetivo 
de desarrollo sostenible número 8, que habla 
sobre trabajo decente y crecimiento econó-
mico". 

 

Marc Sánchez: "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". 

 
 

 
Les representants de la FES Madrid, Luise Rürup i María Pallares, junt amb els ponents 
Marc Sánchez, Alejandra Ortega, Roger Albinyana, i el director de la fundació, Pau So-
lanilla, durant l’acte online. 

 
XIè Fòrum EUROMED "Una nova agenda 

econòmica i social per a la Mediterrània" 
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Homenatge a Ernest Lluch 
 

 

José Montilla: "Quan l'Ernest clamava pel 
diàleg i la convivència el que feia era legiti-
mar la democràcia i deslegitimar la barbà-
rie". 

 

"Ernest va morir. Molts d'altres també. Però 
la democràcia va guanyar el combat i ETA va 
ser derrotada. El govern democràtic d'Espa-
nya va ser capaç d'acabar amb el terrorisme 
i obrir el camí llarg i lent per la pau i la recon-
ciliació". 

 
Laia 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". 

 
Cristina Gallach: "Mai tanta gent a Barce-

lona havia compartit un silenci tan profund. 
Que sigui el silenci de tots els congregats el 
que ens porti a escoltar i a  dialogar com l'Er-
nest ens va ensenyar". 

Salvador Illa: "Lluch va tenir la clarividència 
de posar en marxa un sistema nacional de sa-
lut que ha arribat fins als nostres dies. 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. 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.” 

 

Miquel Iceta: "Han passat 20 anys i encara 
està vigent el que l'Ernest ens deia. Encara l'e-
nyorem, i molt. I precisament perquè alguna 
de les coses de les que va defensar son per-
manents, gairebé eternes; el diàleg, el conei-
xement, l'actuar, el voler saber, l'atrevir-se a 
anar contracorrent". 

 

"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". 

2 
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Durant l’acte van intervenir José Montilla, Joan Majó, Laia Bonet, Cristina Gallach, Sandra León, 
Salvador Illa i Miquel Iceta. 
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Francesc Trillas: "Els fons Next Generation  EU 
són una gran oportunitat per a Catalunya, no la 
podem deixar passar. Hem de tenir totes les 
energies centrades en fer una bona gestió d'a-
quests fons per crear llocs de treball, renovar les 
relacions de coneixement, tecnologia i indústria". 

 
Marc Mutra: "S’ha d’utilitzar  a força del      publico-
privat per afrontar alguns dels nostres reptes, 
com el desplegament de recursos europeus per 
combatre la crisi, renovar infraestructures turís-
tiques o potenciar la Intel·ligència Artificial". 

 
 
Alicia Romero: “El sector públic necessita 
col·laborar amb el sector privat per a poder 
proveir millor els bens i serveis públics que 
ofereix als ciutadans". 

Emiliano López Atxurra: "La pandemia nos ha he-
cho ver a los europeos que la política económica 
estrictamente centrada en política de competen-
cia no tiene sentido si no hay detrás una política 
industrial y tecnológica”. 
 
"El sector privado tiene que ser un colaborador del 
sector público. La gran  asignatura pendiente de la 
transformación administrativa en España es que 
esté al servicio de la dinámica socioeconómica e 
industrial". 
 

 

 

COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA: INTERÈS 

GENERAL I EFICÀCIA 
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Jaume Collboni: "Barcelona está decidida 
a colaborar en el diálogo y la cooperación en 
el área mediterránea. Los objetivos que se 
trazaron hace 25 años siguen siendo plena-
mente vigentes”. 

 

Laura Ballarin: "La frontera entre la Unión 
Europea y el sur del Mediterráneo es la fron-
tera más desigual y mortífera. Tenemos 
unos retos muy importantes que abordar 
desde los diferentes niveles gubernamenta-
les de Europa, España y Cataluña". 

Javi López: “No hay mejor objetivo para Cata-
lunya que convertir Barcelona en la Bruselas 
del Mediterráneo. Barcelona tiene la vocación, 
la capacidad, las herramientas y  la semilla para 
serlo". 

 

Miquel Iceta: “Hoy en día las diferencias se 
han agrandado. Tenemos que hacer todo lo 
posible para reducirlas. Para que el Medi-
terráneo no separe, sino que una. Para que 
no sea frontera o muro, sino puente. Ese es 
el compromiso de los socialistas". 

 

  

 
 

Quina Mediterrània volem? (Col·laboració) 
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  V Convenció Federalista 

 
 
 
 

Alfredo Sánchez Monteseirín: “Nuestra 
propuesta como socialdemócratas es pen-
sar que se puede hacer mucho desde la so-
lidaridad y la cohesión social. Y qué mejor  
instrumento para ello que el estado fede-
ral". 

 
José Montilla: "Reformes en perspectiva fe-
deral són urgents i necessàries per superar 
la situació política i institucional de    Catalu-
nya, però també per l'arquitectura instituci-
onal d'Espanya". 

 
Pau 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 ma-
duros, que han ido encauzando problemas 
relativamente bien". 

 
Maria Antònia Monés: "España es uno de 
los países más descentralizado del mundo, 
especialmente en términos de competen-
cias de gasto. No obstant, este intenso pro-
ceso de descentralización de las últimas 
décadas no ha venido acompañado de la 
consolidación de Instituciones de coordina-
ción adecuadas a esta nueva realidad". 

 
Vicent Soler: "La cogovernança ha vingut 
per necessitat i hem fet de necessitat vir-
tut". 
 
 

Sandra León: "La gestión intergubernamen-
tal es, si cabe, más importante en España que 
en otros países como Alemania, porque nu-
estro senado, por composición y por funcio-
nes legislatives  tiene un papel muy limitado. 
La capacidad de las CCAA de incidir en la le-
gislación nacional es a través de mecanismos 
de  cooperación". 
 

 
Ramón Jáuregui: “Europa ha dado un paso de 
gigante en la construcción de su integración. 
Comenzamos la pandemia de manera atolon-
drada, pero al final la respuesta ha sido extra-
ordinaria. Europa ha  salido muy reforzada". 

 
"Nuestro modelo autonómico tiene que for-
talecer los instrumentos federales para que 
funcione mejor. El modelo es casi federal, 
pero debe articularse mejor". 

 
José Manuel Garcia-Margallo: "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". 

 
Miquel Iceta: "Tenim una oportunitat que ens 
dona tenir a Espanya un govern progressista, 
respectuós  de la diversitat i disposat al diàleg, 
la negociació i el pacte. Proposem a la socie-
tat         catalana que aprofiti aquesta oportuni-
tat". 
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In Memoriam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN ANY EXCEPCIONAL 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 

Part III 
In Memoriam 

28 

 

 

 
 

20è aniversari de l’assassinat d’Ernest Lluch 
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Núria Gispert, in memoriam 
 

 
El setze de setembre de 2020 ens colpia la notí-
cia. Ens havia deixat la companya Núria Gispert. 
Resulta difícil escriure en poques ratlles sobre el 
seu mestratge. Potser el que el faci més palès 
sigui poder dir, sense exagerar en absolut, que 
la Núria Gispert segueix sent un referent no no-
més pels qui hi van coincidir en alguna de les 
moltes facetes en les quals va desplegar la seva 
incansable activitat i el seu insubornable com-
promís social, sinó que ho és també per la gene-
ració de socialistes que no vam tenir ocasió de 
treballar directament amb ella. De fet, ho és per 
moltes altres persones, que mai s’han adscrit a 
la idea del socialisme democràtic, però que sí 
que admiren els valors i actituds davant la vida 
que traspuen dels seus actes. 

 
Davant una trajectòria com la de l’andreuenca i 
barcelonina Gispert, no es pot fer altra cosa que 
celebrar la vida. Una vida, la seva, de profund 
compromís per la transformació social, des 
d’una arrel cristiana i unes sòlides conviccions. 
Des del treball amb les persones més desafavo-
rides a Can Tunis, passant per les lluites veïnals 

a Sant Andreu i la seva militància al PSUC pri-
mer, i al PSC després, fins a la seva tasca com a 
mestra. Des de la seva contribució a la lluita 
obrera, ajudant a organitzar la vaga de les do-
nes de Motor Ibérica, fins al compromís amb 
entitats esportives, o en la fundació del Grup de 
Drets Humans de Sant Andreu. Des de l’escol-
tisme a la seva tasca a Càritas, i a multitud de 
fundacions, passant per la seva contribució a la 
transformació de la ciutat, com a regidora de 
Barcelona entre 1979 i 1995, amb el PSUC i amb 
el PSC.  
 
Més enllà del reconeixement institucional a 
aquest iter cívic admirable, que es concretà en 
la concessió de la Creu de Sant Jordi, de la Ge-
neralitat de Catalunya, de la Medalla d’Honor 
del Parlament de Catalunya, i en la seva invita-
ció a fer el pregó de les festes de la Mercè del 
2014, a Barcelona, entre d’altres, el cert és que 
l’estima i l’afecte que tantes persones li profes-
saren en vida, i el record que mantenim viu ara 
que ens manca, suposen el millor testimoni 
d’una vida fecunda en compromís i esperança.  
  
 

Ferran Pedret 
Secretari de Movi-

ments socials i Me-
mòria del PSC. Se-

cretari Primer de la 
Mesa del Parlament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“segueix sent un referent no només 
pels qui hi van coincidir en alguna de les 
moltes facetes en les quals va desplegar 
la seva incansable activitat i el seu insu-
bornable compromís social” 
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En la mort de Jordi García-Soler, amic i company 
 

"Com estàs, Jordi?". Aquest era el patró quoti-
dià de les últimes converses que manteníem: 
"Raonablement bé. Ja és l'última químio. Sem-
bla que va com ha d'anar. És molt pesat, però té 
el seu cantó bo. Entre aquesta merda i el confi-
nament, escric més que mai. Estic content per-
què publico molt. Hem callat massa!" Ho feia de 
manera incansable, acaronant el teclat amb te-
nacitat, per omplir els buits que considerava 
clamorosos, potser perquè després d'un infart i 
un càncer de pulmó, valorava més que ningú un 
temps preuat. Amb passió, amb aquell arre-
mangar-se per guarir ferides i alhora cantar les 
veritats necessàries per curar-les, a favor de 
l'enteniment i l'acostament de posicions apa-
rentment inconciliables. "Hem callat massa!". 
 
La mort va sorprendre el periodista i escriptor 
Jordi García-Soler quan treballava en molts pro-
jectes, il·lusionat perquè semblava que final-
ment venceria en la seva lluita contra el càncer. 
Militant antifranquista, home sempre compro-
mès amb la socialdemocràcia, va començar a 
escriure amb 17 anys, a la revista Serra d'Or. 
Ben aviat es va convertir en un especialista de 
la Nova Cançó -ell s’autodefinia com a “militant 
de la Nova Cançó”- i va publicar dos llibres de 
referència sobre el fenomen, La Nova Cançó 
(1976), i Crònica apassionada de la Nova Cançó 
(1996). 
 
Nascut a Barcelona el 1947, defensava la cul-
tura, base de la llibertat personal i col·lectiva, 
com a eina democràtica contra tota dictadura, 
principi que va quedar patent en la seva trajec-
tòria professional. Home polifacètic, conegut i 
respectat, García-Soler va destacar, deixant de 
banda la seva especialitat en la crítica musical, 
en diferents camps –crònica política, societat, 
cultura, gastronomia, viatges...– Les nombroses 
mostres de condol provinents de diversos 
camps polítics i socials que vam poder llegir 

arran la seva desaparició recollien amb ampli-
tud les distintes facetes que va cultivar. 
 
Al llarg de més de cinquanta anys va treballar en 
els mitjans de comunicació escrits, audiovisuals 
i radiofònics de més prestigi del país, amb una 
honestedat insubornable. Mai es va tallar. 
Home de principis femrs, no va deixar de de-
nunciar les pràctiques massa habituals de paga-
ments encoberts o favors de tots tipus a canvi 
d'articles favorables a qualsevol causa. 
 
La seva activitat contra la dictadura no la va 
exercir únicament a través del periodisme. A 
mitjans dels anys setanta, en les seves anades i 
tornades a Lisboa com a  enviat especial del Di-
ari de Barcelona, a petició de Juli Busquets i Ga-
briel Cardona, feia d'enllaç entre la clandestina 
Unió Militar Democràtica (UMD) i dirigents del 
Movimento das Forças Armaes (MFA) de Portu-
gal, que serien impulsors de la Revolució dels 
Clavells. És en aquests anys quan va ser detingut 
a Madrid per “Billy el Niño” al costat del seu 
amic, el cantant Daniel Viglietti, en l'escala que 
va fer entre Barcelona i Lisboa per assistir al seu 
concert. Aquell dia amagava a l'hotel una 
maleta plena de documents, per sort no tro-
bats, que l'haurien inculpat de diversos delictes. 
Delictes de voluntat democràtica. 
 
Es va incorporar al Moviment Socialista de Ca-
talunya a principis dels setanta, començant a 
construir el que seria el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, sempre al costat de Joan Reventós, 
figura que seria com un pare per a ell. En dema-
nar-li Reventós que l'ajudés a bastir les estruc-
tures del nou partit, no va dubtar gens i va im-
plicar-se en la creació de l'oficina de comunica-
ció del PSC. Més tard, va representar el Partit en 
el si del Consell d'Administració de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió, tot implemen-
tant i defensant les seves idees sobre què havia 
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de ser un servei de radiotelevisió públic. Ell i el 
Partit van madurar junts i mai es van desenten-
dre l'un de l'altre, aportant la seva veu a la coral 
de veus de milers i milers de militants que han 
fet possibles els progressos assolits i que, amb 
la seva millor voluntat, continuen avançant a 
pas ferm cap a la justícia social. Ell i el partit van 
caminar junts tots aquests anys i es van fer com-
panyia en els bons i els mals moments. En els 
millors i en els pitjors. 
 
Perquè Jordi García-Soler va ser fidel al PSC fins 
a la seva mort. Mai no va amagar la seva mili-
tància, però va exercir la professió amb criteris 
propis i amb rigor. Els últims anys de la seva vida 
havia defensat de manera aferrissada, tossut 
com era, la necessitat de diàleg, de crear ponts, 
de l'enteniment raonable entre la ciutadania, 
fos d'on fos i pensés com pensés. Impulsor de la 
plataforma Tercera Via, propugnava un catala-
nisme integrador, buscant sempre el que Re-
ventós definia com "la unitat civil del poble de 
Catalunya". Li sabia greu que aquesta unitat, 
bastida amb temps i voluntat política ferma, es 
trenqués per motius netament partidistes.

Apassionat tertulià, polièdric, de mirada ampla, 
humanista, culte, catalanista de la Catalunya de 
tots, advocat de la pluralitat en qualsevol camp 
i amant de la conversa, ens deixa el record 
d'una persona entusiasta i generosa, en la que 
l'amistat i la lleialtat sempre van ser fets palpa-
bles i accions concretes. 
 
La nit del 14 de febrer, amb el triomf del PSC i 
del seu amic Salvador Illa, gent molt diversa, 
sense una convocatòria prèvia, vàrem manifes-
tar públicament a través de les xarxes com ens 
dolia no poder compartir amb ell l'entusiasme 
que hagués sentit i manifestat, enyorant el seu 
article de l'endemà, i tots els altres que segui-
rien. Va ser un homenatge espontani cap a 
l’amic i cap al company que una mort injusta 
ens va arrabassar sense tenir en compte que te-
nia molts projectes. “Hem callat massa!” 
 
 
 
 
Rosa M. Puig Serra 
Periodista. Respon-

sable de Cultura 
d’UGT Catalunya
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Som  una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1979 que, a través de la recerca i l'anàlisi, té com a 
objectiu principal la difusió del pensament socialista democràtic. El think tank del PSC. 
 
El Patronat de la Fundació dirigeix les línies generals de l'activitat de la Fundació, i està format per un 
màxim de 50 persones, triades per la Comissió Executiva del PSC. Els membres del nostre patronat són: 
 
Albert Aixalà Blanch / Oriol Bartomeus Bayés / Meritxell Batet Lamaña / Jaume Bellmunt Padró / Laia 
Bonet Rull /Josep Maria Carbonell Abelló / Enric Casas Gironella/ Gabriel Colomé Garcia / Francesc 
Esteva Massaguer/ Marta Farrés Falgueras / Raúl Moreno / Pilar Figueras Bellot / Jordi Font Cardona / 
Rocío García Pérez / Cristina González / Eva Granados Galiano / Miquel Iceta Llorens / Salvador Illa Roca 
/ Javier López Fernández / Joaquim Llach Mascaró / Joan Marcet Morera / Carles Martí Jufresa / Victoria 
Eugenia Martínez-Fraile   /   Rocío   Martínez-Sampere   Rodrigo /   Manuel   Mas   Estela   / José   Montilla 
Aguilera / Immaculada Moraleda Pérez / Josep M. Obiols Germà / Núria Pey de la Iglesia / Carles Prieto 
Gómez / Antonio Ruiz Serrano / Josep M. Sala Griso / Lídia Santos Arnau / Isaias Taboas Suárez / Ana 
Maria Tenza Graells / Lluïsa Moret / Esther Niubó / Francesc Trillas Jané 
 
La Comissió Executiva de la Fundació és la responsable d'aplicar les decisions preses en el Patronat, i 
està integrada pel president, el secretari, el tresorer i els vocals, membres del Patronat, així com el 
director. 
 

President: José Montilla Aguilera Vocals: Oriol Bartomeus 
Director: Pau Solanilla Franco  Victoria Eugenia Martínez-Fraile 

Secretària: Laia Bonet Rull  Jordi Font 

Tresorera: Núria Pey de la Iglesia  Carles Martí 

 
Director i relacions institucionals : 

Pau Solanilla pau.solanilla@fcampalans.cat 

 

Coordinació, relacions internacionals i comunicació: 

Jordi Santandreu jordi.santandreu@fcampalans.cat 

 

Projectes: 

Ferran Cabo ferran.cabo@fcampalans.cat 

 

Twitter de la fundació: https://twitter.com/FCampalans 

Instagram: https://www.instagram.com/fundaciocampalans/ 

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbw15NLqloASFVgUgb_7xMw 

Facebook: https://www.facebook.com/fundaciocampalans 

 

Adreça: C/Pallars 191, 08005, Barcelona. 
Telf. +34 933 195 412 
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