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2019: Per una Europa social i progressista 
 

  SEMINARI 
Divendres, 15 de febrer de 2019 

 
PROGRAMA 

 
LLOC: Seu del PSC Barcelona (C/ Consell de Cent 416, Barcelona) 
 
16:00 – 16:30 Inauguració 
 

Miquel Iceta, primer secretari del PSC 

    
16:30-18:00    Sessió 1: Combatent el populisme amb respostes progressistes 

Anna Terrón, directora de la FIIAPP. Exsecretària d’Estat d’Immigració 

Mija Javornik, sociòloga. Vicepresidenta de PES Women  

Laura Ballarín, assessora d'Afers Exteriors al Parlament Europeu i 
Membre del Grup de Treball del Candidat Comú 2019 del PES  

André Krouwel, professor associat de Política Comparada i Comunicació 
Vrije Universiteit Amsterdam. 

Modera: Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans  

18:00-18:15 Pausa – Cafè 

18:30-20:00 Sessió 2: Reforçant el Pilar Social Europeu 

Javi López, diputat al Parlament Europeu. Grup S&D  

Saray Espejo, directora d’Afers Europeus a Instrategies 

Carlo d’Ippoliti, professor associat d’Economia del Departament 
d’Estadística. Universitat Sapienza de Roma 

  Modera: Ania Skrzypek, investigadora sènior a la FEPS 

20:00-20:30  Conclusions 

José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans  
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INAUGURACIÓ 

MIQUEL ICETA 
Primer secretari del PSC i membre del Patronat de la FRC 
 

 Bona tarda i moltes gràcies a tots per haver vingut avui en una jornada de 
tant nivell, és tot un plaer participar-hi amb vells amics d'Europa que feia 
temps que no veia. Abans que res, volia remarcar la importància d'un acte com 
aquest davant la notícia anunciada pel president d’Espanya de convocar 
eleccions generals el 28 d'abril, i per tant, en benefici d'inventari, però també 
perquè crec que és obligatori fer-ho, vull  comentar aquesta decisió i els reptes 
que suposa. En primer lloc, jo crec que la seva decisió és la més encertada com 
a demòcrata. És evident que en un país, quan el govern no està en condicions 
d'aprovar els pressupostos, ha de prendre nota i reaccionar de forma 
proporcionada. En segon lloc, també és la més encertada com a governant, ja 
que efectivament, el nostre país -en aquest cas, parlant d’Espanya- no es pot 
permetre perdre més temps, i ha de recuperar el camí cap al progrés com més 
aviat millor. També dir-vos que amb una sola decisió, Pedro Sánchez ha 
desmuntat els dos grans arguments que tenia la dreta contra ell: una, no 
s'aferra al càrrec, és evident; i dues, no està supeditat a l'independentisme, 
també es fa evident. Així doncs, el panorama que se’ns obre de cara a les 
eleccions del 28 d'abril és relativament senzill: o continua un govern dialogant 
i progressista, o accedeix al govern una majoria reaccionària que fomentarà la 
crispació, l'enfrontament, i polítiques regressives. L'escenari és aquest, no pot 
ser més clar  -i preocupant, sens dubte, si les forces reaccionàries guanyessin-, 
però també mostra fins a quin punt el nostre compromís, la nostra acció fins el 
28 d'abril, pot posar les coses al seu lloc i retornar a aquest camí de progrés 
obert amb la moció de censura de juny de l'any passat.  

 

Avançar o retrocedir. Una Espanya en la que hi càpiga tothom, o una 
Espanya excloent. Aquestes són les grans opcions del 28 d'abril. A més, no cal 
dir que com a socialistes catalans, no ens resignem a retrocedir; volem seguir 
treballant per a fer un país millor, recuperar la tolerància, el respecte, el sentit 
comú, la moderació, i donar l'esquena a la intolerància i a la crispació. Volem 
un país millor, amb un creixement econòmic sostenible, que creï ocupació, que 
permeti sostenir l'Estat del Benestar, amb la millor sanitat i educació 
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públiques possibles, amb un bon sistema de pensions, capaç de combatre les 
desigualtats, la pobresa i l'exclusió social, capaç d'enfortir l'estat de les 
economies, de regenerar les institucions, i d'impulsar la transició ecològica i la 
lluita contra el canvi climàtic. Nosaltres volem seguir tenint un govern 
dialogant, progressista, feminista, ecologista, i europeista. Per tant, per 
Catalunya, per Espanya, però també per Europa i pel millor país que volem 
seguir construint, el 28 d'abril ens mobilitzarem com mai per concentrar tots 
els vots progressistes en el Partit Socialista Obrer Espanyol, en el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, i en Pedro Sánchez com a candidat a la presidència 
del govern. 

 
Aquests objectius depenen, també, d'una política Europea, d'una Europa 

Social i Progressista. D'alguna manera hem d'aconseguir alinear les polítiques 
que es fan a nivell local, les polítiques a nivell regional, estatal, i europees amb 
un eix diferent al que, per desgràcia, hem hagut de patir els darrers anys. 
Precisament, el tema del seminari que avui ens convida és parlar d'aquesta 
Europa Social i Progressista, i aprofundir en els eixos del Manifest del Partit 
dels Socialistes Europeus; manifest que haurà de ser aprovat en el congrés que 
se celebrarà a Madrid la setmana vinent i en el qual molts socialistes catalans, 
encapçalats per Javi López, participaran.  

 
Què ens diu aquest Manifest? Jo crec que primer cal felicitar al Partit dels 

Socialistes Europeus perquè ha fet un manifest relativament breu. Moltes 
vegades, massa sovint, els nostres programes electorals són pràcticament 
vademècums que difícilment la gent es pot acabar de llegir. Aquest no. Deixeu-
me que us comenti els títols principals: una Europa justa i igualitària; una 
Europa per la majoria; i no per uns pocs; una Europa lliure i democràtica; una 
Europa feminista amb igualtat de drets per a tothom; una Europa sostenible 
que salvi al nostre planeta; una Europa progressista amb un pla pels joves, la 
joventut; una Europa forta, motor d'un món millor. Aquests són els títols dels 
capítols d'aquest manifest, que acaba marcant el que pot ser l’orientació del 
conjunt dels socialistes, socialdemòcrates i laboristes europeus en aquesta 
propera campanya electoral del 26 de maig. Amb això, volem escriure un nou 
contracte social amb els ciutadans i ciutadanes d’Europa. Una Europa de 
protecció de drets i de solidaritat, que garanteixi una vida millor per a tots els 
ciutadans i ciutadanes. Estem lluitant per l'ànima d'Europa  i pel nostre destí 
polític. Jo crec que no és una exageració aquesta crida: estem lluitant per la 
nostra ànima en el sentit més profund de l’expressió. 

 
Potser ho trobareu un xic esquemàtic, però a vegades parlo de la 

importància que té Europa si tenim present el món en el que vivim, en el que 
bàsicament conviuen tres models polítics, econòmics i socials. Un és l'europeu, 
en el que es pot conjuminar la democràcia i la llibertat, una economia 
competitiva i l'Estat del Benestar, i dos altres models ben diferents. Un d'ells, 
que podríem anomenar neoliberal, on hi ha llibertat i democràcia, hi ha 
economia competitiva però no hi ha Estat del Benestar, no hi ha preocupació 
pel conjunt de la societat, no hi ha una xarxa de protecció ni una dedicació dels 
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poders públics per la igualtat d'oportunitats; i un altre que podríem anomenar 
"sistema neocomunista", aquest que ens arriba des de l'Àsia, en el qual no hi 
ha llibertat ni democràcia, tampoc hi ha Estat del Benestar, però sí que té una 
economia competitiva sobre la base de desconèixer drets socials, drets 
laborals, i qualsevol criteri mediambiental. Per tant, si aquests són els tres 
models, i el nostre és el primer que descrivia, tenim l’obligació de lluitar 
aferrissadament per la preservació i l'extensió d'aquest model per Europa. 
Això requereix una Europa cada cop més unida, cada cop més forta, i 
arrenglerada amb aquests objectius, i per tant, fidel als seus valors 
fundacionals. Certament, la llavor inicial del projecte europeu tenia molt a 
veure amb l'habitació dels conflictes bèl·lics. 

 
A mi em van explicar fa molt de temps, i suposo que deuria ser veritat, que 

no és casual que el primer nucli de la unitat europea fos la Comunitat del 
Carbó i de l'Acer, perquè precisament, el carbó i l'acer eren les matèries 
primeres que servien per la creació de canons, avions, d'armes... i precisament, 
hi havia la clarividència d'europeistes que van dir: "si els europeus ens posem 
d'acord en unificar els nostres criteris i els nostres interessos sobre aquestes 
matèries primeres, fem més difícil que esclatin conflictes bèl·lics que les 
necessiten de forma radical". Posteriorment, recordo que també es va crear 
l'Euràtom, precisament també amb una doble idea: garantir progrés sobre la 
base del control de l’àtom i de l'energia nuclear, però també amb una voluntat 
molt clara d'evitar que hi hagués la temptació d'utilitzar el poder nuclear per a 
imposar els seus interessos a països que no en disposaven. Per tant, si aquesta 
preservació del model social europeu és la nostra prioritat, quines haurien de 
ser les línies i polítiques de treball? En aquest sentit, i per acabar la meva 
intervenció, permeteu-me que recordi molt breument una de les coses més 
interessants d'aquesta legislatura al Parlament Europeu: l'Informe López. A 
Javi López, membre del Parlament Europeu, li ha correspost impulsar un 
informe sobre la lluita contra les desigualtats per a impulsar la creació de 
l'ocupació i el creixement, i per tant, per a nosaltres, en el centre d'aquest 
combat per una Europa que sigui fidel als seus valors fundacionals està, 
precisament, la lluita contra les desigualtats, la creació d'ocupació, i el 
creixement econòmic que els faci possibles. Des d'aquest punt de vista, a 
l'informe de Javi López -creat i impulsat per ell- hi ha moltes idees i propostes 
concretes que el Parlament Europeu ha fet seves i que ha proposat al conjunt 
dels Estats membres, per a què puguin avançar plegats de la forma més 
coordinada, més eficient i de la forma més decidida possible. Quins són 
aquests temes? No ho faré en caràcter exhaustiu, però primer: situant la lluita 
contra les desigualtats com la veritable prioritat, com a condició prèvia a la 
recuperació econòmica, la creació de treball de qualitat, i la cohesió social. 
Direu que sembla senzill, les expressions de l'informe que fa el Parlament 
Europeu són, a vegades, molt concises, però volen anar molt en 
profunditat.  Fins ara, nosaltres havíem dit: cal créixer per a reduir les 
desigualtats. Doncs ara estem capgirant la lògica dient: si no reduïm les 
desigualtats, no creixerem, o el nostre creixement no serà un creixement 
sostenible i sa. 



VO#8               8 

8 
 

 
 
Un segon: un element bàsic, que és lluitar contra la desregulació laboral i 

l'increment de les desigualtats en el lloc de treball, i sobretot, l'aflorament del 
treball en negre i de la precarietat i els sous baixos, com per exemple l'abús de 
determinades figures contractuals o fins i tot laborals, com la dels falsos 
autònoms.  

 
Un tercer element i que crec que ha estat al centre de la batalla dels 

socialdemòcrates els darrers anys: la lluita contra la idea que la solució a tots 
els problemes era l'austeritat, l'austeritat com a recepta per equilibrar els 
comptes públics i per sanejar l'economia.  

 
El quart: els temes relatius a l'educació amb una especial atenció a 

l'educació de 0 a 3 anys, amb l'objectiu de generalitzar-la, d'universalitzar-la 
com a forma de garantir la igualtat i la consideració d'una veritable etapa 
educativa, i per tant, rebutjar qualsevol idea de veure les escoles bressol com a 
instrument que afavoreix la igualtat entre homes i dones -perquè 
efectivament, les dones tenen una sobrecàrrega de treball domèstic i de cures 
dels nens-, ja que la gent pot pensar que les escoles bressol alliberen 
d'aquestes tasques de cura. No, tots els estudis coincideixen en què les 
desigualtats que es produeixen des del moment zero són desigualtats que 
s'arrosseguen al llarg de la vida, i que tendeixen a ampliar-se i a reproduir-se.  

 
Cinquena qüestió: la pobresa infantil com a element central de les 

polítiques públiques des d'una perspectiva progressista i socialista. Quan un 
llegeix les xifres, la primera impressió és d'incredulitat: la pobresa infantil ha 
arribat al nivell de que un 28% dels nens i nenes espanyoles estiguin en 
situació de pobresa, al mateix nivell que Bulgària o Romania. D'aquí sorgeix la 
decisió de crear un Alt Comissionat per la lluita contra la pobresa infantil amb 
l'objectiu de detectar un problema tan seriós com aquest, i dotar-nos 
d'instruments eficaços per impulsar polítiques públiques que tendeixin a 
erradicar aquesta xacra.  

 
Per últim, un augment que té a veure amb l'ingrés, i que és la lluita i 

coordinació en la lluita contra el frau fiscal, les mesures contra els paradisos 
fiscals, i el treball clandestí.  

 
Us recomano la lectura de l'Informe López, el qual la Fundació Rafael 

Campalans ha fet l'esforç de traduir-lo i de posar-lo a disposició amb una de 
les seves publicacions, junt amb aportacions d'experts de l'esquerra europea 
sobre aquestes qüestions. Per a nosaltres ha estat un motiu de satisfacció, i un 
honor que hagi estat, precisament, l'únic eurodiputat que té en aquests 
moments el PSC, el que s'hagi encarregat de coordinar i impulsar aquest 
estudi. A més, demà el Consell Nacional del partit proclamarà, de nou, Javi 
López com a candidat a les eleccions europees del 26 de maig en 
reconeixement a la feina feta.  
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Amb tot, he volgut donar-vos la benvinguda, agrair a la Fundació d'Estudis 

Progressistes Europeus el seu ajut permanent i que ens permet connectar-nos 
amb el debat europeu des del PSC, a tots vosaltres la vostra presència, i als 
ponents les seves contribucions d'avui.  

 
Realment, hi ha gent que no li dona la importància que jo crec que cal 

donar-li a la reflexió sobre la Unió Europea que volem, que desitgem, i per la 
que treballem. Tots els nostres esforços -que són importants- tant a nivell 
municipal, regional o espanyol, es quedarien molt coixos si no aconseguim que 
la Unió Europea reprengui amb força els seus ideals fundacionals. És amb 
aquest esforç que el socialisme català i espanyol hi estem compromesos, i que 
persistirem perquè creiem que aquesta línia és imprescindible i nosaltres, des 
de la nostra modèstia, humilitat i millor voluntat del món, hi pensem 
participar de forma molt activa. 
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COMBATENT EL POPULISME AMB 
RESPOSTES PROGRESSISTES 
 
ESTHER NIUBÓ 
Directora de la Fundació Rafael Campalans i diputada al Parlament de Catalunya 

 
Bé, doncs moltes gràcies, Miquel, per aquesta intervenció inaugural que 

situa molt bé en el mapa el debat que tindrem aquesta tarda, ja que tindrem 
ocasió de parlar detingudament de moltes qüestions que el primer secretari 
ens subratllava. Jo volia començar agraint sobretot a la Fundació Europea 
d'Estudis Progressistes el suport que ens ha donat en els últims anys a l’hora 
de fer aquest tipus de debats; a l'Ania, a l'Helena... i que tant de bo que puguem 
continuar treballant juntes en un futur.  

 
Com deia en Miquel, avui és un dia especial ja que venim d'unes setmanes 

de debat d'uns pressupostos molt importants, uns pressupostos generals 
importants pel què ens hi juguem, ja que són uns pressupostos socials com 
probablement no hi ha hagut en els últims anys. Aquests pressupostos 
representaven importants avenços per a moltes persones, el retorn de la 
dignitat a alguns col·lectius, de persones que en aquests anys de crisi han patit 
especialment, de revertir les retallades, incrementar les polítiques socials, 
recuperar inversió en clau catalana, etcètera. Si més no, com sabeu tots, el vot 
dels partits independentistes, de la dreta, del PP i de Ciutadans, han impedit 
que aquests pressupostos tirin endavant i per tant, han obert la porta 
novament a aquesta incertesa, a aquesta inestabilitat. Com ha dit en Miquel, 
s'han convocat eleccions arran d'aquesta negativa als pressupostos, i trobem 
que és la primera vegada que VOX pot entrar amb relativa força a les 
institucions, a Andalusia, i esperem a veure què passarà en un futur.  

 
En tot cas, des del socialisme, des de la socialdemocràcia europea hem de 

fer un esforç, potser més gran que mai, per veure quines receptes i què podem 
proposar davant d'aquest auge de forces extremistes i populistes que estem 
veient des de fa anys al continent. Creiem que probablement, l'Europa Social, 
aquesta Europa progressista, seria el millor antídot. Una Europa que reforcés 
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molt més els drets socials, que reforcés els serveis públics del model de 
benestar que ens ha caracteritzat i que el Miquel diferenciava.  

 
Aquest reforçament del Pilar Social Europeu seria el millor antídot contra 

aquest auge dels extremismes arreu d'Europa. De la mateixa manera que hem 
assumit, en uns quants anys i de manera bastant natural, que la Unió Europea 
limiti el dèficit públic, doncs potser podríem treballar per una Europa que 
imposés als Estats uns mínims d'inversió social. Això seria una de les coses 
que aquest Pilar Social Europeu reforçat podria fer, i que segurament podria 
contribuir a recuperar la malmesa confiança, o com a mínim, malmesa per a 
una part de la ciutadania, ja que en els últims anys la UE es pot haver allunyat 
d'aquesta aspiració original amb aquests últims anys d'austeritat i de 
polítiques que han resultat ser injustes i ineficients. D’això ens dedicarem a 
parlar avui, tal i com s’ha posat de manifest, de com en aquests temps de 
polarització, de fragmentació política, com des de la socialdemocràcia podem 
combatre i podem tenir aquesta majoria progressista per fer front a l'auge 
populista i extremista.  

 
Per parlar de tot això, comptarem amb tres expertes i un expert. En primer 

lloc, la companya Anna Terrón. Ella és directora de la Fundació Internacional 
per Iberoamèrica d'Administració i Polítiques Públiques des de setembre del 
2018, ha estat secretària d'Estat de Migracions d'Espanya entre el 2009 i el 
2011, també va ser secretària per la Unió Europea de la Generalitat de 
Catalunya, i membre del Comitè de les Regions i eurodiputada. És, per tant, 
experta en temes de migració.  

 
També ens acompanya la Mija Javornik, que és vicepresidenta del PES 

Women, és membre de la presidència dels Socialdemòcrates d'Eslovènia, 
secretària general del Fòrum de Dones Socialdemòcrates d'Eslovènia, i a més, 
treballa com a assessora en polítiques al Ministeri d'Educació, Ciència i Esport, 
a banda que és llicenciada en Sociologia. 

 
També tenim l'André Krouwel, que és professor associat de Política 

Comparada i Comunicació a la Universitat Lliure d'Amsterdam, i és fundador i 
director acadèmic del KiesKompas. 

 
Finalment comptem amb Laura Ballarín, que és companya militant de 

Barcelona, assessora d'Afers Exteriors al Parlament Europeu, és membre del 
grup de treball del candidat comú 2019 del PES.  

 
Els hi donarem 10 minuts aproximadament per a què facin una intervenció 

inicial, i a més a més, després obrirem un torn de preguntes i intervencions del 
públic per tenir l’oportunitat de fer un debat fructífer i participatiu.  
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ANNA TERRÓN 

Directora de la Fundació Internacional per Iberoamèrica d’Administració i 
Polítiques Públiques (FIIAPP) 

 
Gràcies. Intentaré ser breu i cenyir-me a aquests 10 minuts. A mi avui m'han 

demanat que parli sobre populisme i immigració. Podria fer-ho exposant primer 
els resultats d'un treball sobre percepcions en relació a la immigració en una sèrie 
de països, ara explicaré quins, per després treure’n algunes conclusions 
personals. El primer que ens diu un treball fet amb 22.000 enquestes, i que per 
tant, té una mostra relativament àmplia,  és que el context en el que es produeix 
avui al debat migratori està fortament marcat per una alta desinformació, 
alimentada i impulsada per l'arena política i uns mitjans de comunicació 
convertits en purs béns comercials, i que tenen tots els incentius per reproduir les 
percepcions esbiaixades i els prejudicis de la pitjor manera possible. En matèria 
sobre immigració, ens veiem retornats a una societat absolutament fragmentada 
que genera incentius perquè aquesta fragmentació es converteixi en un 
replegament, i amb una clara idea que la solidaritat, quan va més enllà del que 
percebem com el propi demos dins la gestió, no és desitjable. 

 

Hi ha algunes dades en aquest estudi que són molt interessants. Sabem que 
tenim prejudicis contra la gent que ve de fora, sabem que tenim percepcions 
distorsionades, però el que impressiona és veure la seva dimensió. El treball  
té en compte que els migrats són persones nascudes fora del país, no 
nacionals, i residint amb un títol que els debilita per fer-ho, és a dir, el que se'n 
diu "migrats en situació regular". La mostra és de 22.500 individus, i 
l'enquesta està feta a França, Alemanya, Itàlia, Suècia, Regne Unit i Estats 
Units. Jo deixaré a Estats Units a part, i em centraré en l'àmbit europeu. És 
molt interessant veure com les respostes són idèntiques, però com els països 
tenen polítiques migratòries diferents, tenen nivells de benestar diferents, i 
polítiques socials i polítiques laborals diferents. Què és el que tenen en comú 
tots aquests països, i per què els han seleccionat per a l'estudi? Perquè a la 
darrera contesa electoral la migració ha estat el centre del debat polític, i per 
tant, ha estat el que ha articulat aquest debat.  

 
Les diferències entre la realitat i la percepció són brutals. A tot arreu es 

sobreestima àmpliament la xifra d'immigrants. Àmpliament vol dir que a Itàlia, on 
hi ha un 10% real d’immigració, la resposta immediata és dir que hi ha un 
26% d'immigrants. A Suècia, que és el més ajustat, la diferència és de 7 punts 
entre el 10% real i el 17% estimat. Algú podria dir: la gent està pensant en 
immigració regular. Això només diu com d'increïblement errònia és la percepció 
que es té, ja que el lloc on hi ha més immigració irregular és a Estats Units, on 
suposa un 3%,  i a la resta d'Europa està entre el 0,5 i el 0,8%.  A l'Estat espanyol, on 
ho podem mesurar fàcilment gràcies al padró municipal, està en aquest 0,5%. Si fos 
el doble, igualment no arribaria a l’1%, lluny, doncs, d'aquest 10% o 26%. 
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Una altra possibilitat és que la gent confongui migració amb persones 
diferents; com havent explicat a què es refereixen amb immigrants, seguim 
pensant que tot aquell diferent no forma part del demos, i que per tant no és 
com nosaltres.  

 
L'altra xifra impactant és la diferència entre la percepció en relació als 

orígens dels migrats. Els musulmans estan extraordinàriament representats 
en les percepcions de la gent, quan en canvi no ho estan en la realitat. A Suècia, 
per exemple, la gent creu que hi ha un 45% de migrats d'Orient Mitjà i Nord-
Àfrica, quan la realitat és que és el 27%. Al Regne Unit la diferència és de 28 
punts , i així successivament. A tots els països, la diferència entre la xifra real 
de musulmans en el seu país, i la xifra que dona la gent té una diferència 
mínima del 12%. L'enquesta es divideix en diferents grups desagregats per 
edat, sexe nivell d'ingressos, existència d'ascendents migrats a la família, nivell 
formatiu, ocupació en sectors amb una mitjana de migrats superior als 
nacionals, lloc de residència i ubicació en l'espectre polític. Per la resposta de 
"quants musulmans hi ha?", les persones que declaren haver votat a la dreta 
són les que identifiquen com a més gran la xifra de musulmans que hi ha en el 
seu país, i els que estan a més distància de la realitat.  

 
Podríem veure clarament que l'impacte de les notícies falses llençades en els 

mitjans típicament de dretes es fa notar en aquest camp. La gent que vota a la dreta, 
tendeix a hipertrofiar els musulmans de la seva societat. No obstant, també hi ha 
altres respostes interessants: el nivell educatiu dels migrats i la seva pobresa 
relativa es magnifica moltíssim. Les diferències entre percepció i realitat en relació a 
la xifra de desocupats, d’aturats a Alemanya arriba als 30 punts percentuals, és a dir, 
la gent creu que els migrats no treballen, que estan desocupats en 30 punts 
percentuals més que el que és en realitat. A Itàlia el número és del 27%. 

 
Per altra banda, i diferent a l'anterior, trobem que són les fake news les que 

ens fan interioritzar idees com que tots els migrats són pobres, que els hem 
d'ajudar, o que són subjectes que mereixen la nostra solidaritat i que acaben 
sent importants com veureu després. Amb tot, l'efecte real de la idea que tots 
són pobres és que tothom a qui primer se li preguntava per les seves 
percepcions sobre immigració i després se'ls hi pregunta pel seu suport a les 
polítiques redistributives tenen una resposta radicalment contrària a les 
polítiques redistributives. Veiem, doncs, com aquesta idea de "pobres migrats" 
genera que hi hagi una percepció molt més inflada respecte a les ajudes que 
reben, arran d'aquesta suposada situació de vulnerabilitat i pobresa. El grup 
que dona pitjors respostes, les respostes més allunyades de la realitat i 
radicalment contràries a la redistribució -i això vol dir que donen respostes 
contràries a quelcom que els beneficiaria- és aquella gent que treballa en 
sectors on la proporció d'immigrants és més alta que la de nacionals. És a dir, 
aquella gent que conviu diàriament amb els immigrants. 

 
Què passa amb les persones que treballen en aquests àmbits? Trobem que 

la seva situació ha empitjorat. Són treballadors que han vist com, malgrat el 
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que diem a l'esquerra -no en relació al treball, sinó a elements com la 
diversitat-, els seus salaris disminueixen, han vist com les seves condicions 
laborals han empitjorat. Són xenòfobs perquè diuen això? No. Estan parlant de 
la seva realitat, i aquesta realitat no s’interpreta de la forma que podríem 
imaginar, sinó sempre dintre d'un espai que té més a veure amb les identitats, 
en si ells són nacionals i els altres immigrants, que en la seva realitat material. 
Això també passa des del punt de vista de l'esquerra, però. No parlem de 
mercat de treball, parlem d'identitat mentre aquesta gent ha vist un canvi 
important en les seves condicions de treball i de vida. Aquells que reaccionen 
així, són populistes? L’origen d'aquest tipus d’actitud és populista? La culpa 
d'això la té la immigració? Hem de fer, com van dir als anys 90, que ja n'hi 
havia prou d'ignorar la temàtica de la immigració? Des del meu punt de vista, 
això seria com dir que la culpa del Ku Klux Klan la tenien els negres d'Amèrica. 

 
      En el nostre país, la suposada pujada de l'extrema dreta està molt poc 
fonamentada en la migració. Espanya és una excepció, ja que trobem que el 
debat sobre Catalunya està operant com el debat sobre la immigració està 
operant a França, a Gran Bretanya amb el Brexit, o a altres països europeus. El 
replegament identitari, la idea de col·locar fora allò que no ens agrada, està 
succeint aquí d'una manera bastant similar però relacionada amb una altra 
temàtica. Així, com a altres països els migrats es confonen amb tot allò que és 
creixentment problemàtic a les nostres societats, i n'exagerem les 
característiques les seves característiques religioses o culturals que ens 
resulten més inquietants, estrangeritzem la pobresa. Des de l'esquerra, 
aquesta idea dels "nosaltres" i "ells" també l'hem fet servir alguna vegada, 
però el que sí que és veritat és que en aquesta política de la identitat i de les 
condicions materials l'extrema dreta guanya. Guanya  sempre.  

 
El que ens diu aquesta enquesta en relació a la immigració és que els partits 

mainstream poden tenir incentius a utilitzar aquesta agenda de la identitat, de 
la immigració, per tal de fer avançar posicions que són purament contràries a 
la recepta socialdemòcrata. Si més no, des de l'esquerra, des de la 
socialdemocràcia, sempre hem sabut defugir d'aquest discurs. Des de la 
socialdemocràcia sabem parlar de condicions materials, de pilar social –crec 
que és un error que estigui configurat com una llista de drets i no com un pla 
d'acció, tot i que sé que és l'única manera de fer-ho passar-. La mala notícia és 
que no ho podem fer nacionalment. Als anys 90 i 2000 ja vam cometre un 
error històric des de l'esquerra i dels sindicats al no entendre que l'única 
discussió que podia donar suport a un canvi real de les condicions dels 
treballadors estava en articular una acció internacional forta. Si més no, 
primer s'ha de fer a nivell de la Unió Europea, ja que és d'on traiem la idea 
d'un benestar social important. Per acabar, citaré Pasqual Maragall, quan deia 
a la Joventut Socialista que "cal treballar sabent que les cartes sempre estan 
marcades", i en el marc internacional sempre ho estan, i els que treballen amb 
el capital tenen les cartes molt al seu favor. Si més no, l'únic que val la pena és 
treballar en aquest àmbit i treballar per les nostres pròpies cartes. 
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MIJA JAVORNIK 
Sociòloga i Vicepresidenta de PES Women 

 

Bona tarda a tothom, i moltes gràcies. No és gens fàcil fer una intervenció 
que estigui a l'altura quan tens ponents com els amics que tinc al meu costat. 
L'última vegada que vaig venir aquí, Carme Chacón encara estava entre 
nosaltres, i sempre és un honor estar aquí. Per què? perquè represento una 
generació que no va haver de lluitar per drets socials, els drets ens van ser 
donats. A més, com la ponent anterior deia, la lluita social no es pot fer només 
a nivell nacional, ja que els reptes i dubtes avui en dia són globals, pel que hem 
de lluitar globalment per tal de trobar solucions.  

 
Quan em preparava aquesta sessió vaig decidir que començaria plantejant 

preguntes, ja que no estic del tot segura que la nostra família política, tant a 
nivell nacional com a nivell europeu tinguin la mateixa definició de diferents 
problemàtiques. Per exemple, tenim el mateix significat i comprensió sobre 
què significa "majoria progressista"? Per començar diria que, certament, no és 
quelcom donat, sinó que és quelcom que sempre ha de ser creat per una visió 
compartida d'una acció política organitzada per al canvi social. Aquesta és la 
meva definició. Si aquesta visió es torna borrosa i les accions ineficaces, la 
majoria progressista s’ensorra, donant pas a que l'escenari polític sigui pres 
per l'anomenada "majoria regressiva". Altrament, la meva visió de la 
socialdemocràcia és socialista, o com ens autodenominem, progressistes. 
Vàrem ser l'espina dorsal d'aquesta lluita, així que, què ha passat? A què es 
deu aquest augment de la fragmentació i polarització, del nacionalisme, el 
feixisme, i el racisme que estem veient últimament? Qui ha permès que això 
passi?  

 
Al meu parer, la fragmentació és l’etapa posterior a la pèrdua de la majoria 

progressista; és un signe del desplaçament de l'equilibri de poder entre el 
treball i el capital, sent aquest últim el que va en augment. De fet, l'única i 
inevitable polarització en les societats capitalistes seria una polarització entre 
el treball i el capital. La resta de polaritzacions que estem intentant afegir en 
aquest escenari polític són, per a mi, cortines de fum. Cortines de fum amb un 
objectiu: fer invisible la polarització veritable i, al mateix temps, lluitar pel 
benestar de les classes treballadores de la societat de manera ineficaç. 
Nosaltres estem lluitant per la classe treballadora, per les minories, per les 
majories... però, qui són les majories? Qui són les minories? Qui eren en el 
passat? Les majories progressistes són construïdes al voltant de les classes 
socials, i aquestes són les millors creadores dels nous sistemes de producció, 
intercanvi i distribució.  

 
Crec que podríem estar d'acord en què la classe treballadora industrial, el 

proletariat del que parlava Karl Marx, ja no existeix, és quelcom diferent. Marx 
creia que el proletariat posaria fi al capitalisme, però ho farà? Si més no, penso 
que també podem concordar en què el capitalisme, a dia d'avui, està endinsat 
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en una crisi important, i que el sistema en el que vivim s'alimenta de la 
negació dels reptes vitals als que s'enfronta la humanitat.  

 
Podem dir que una nova majoria progressista, sigui el que sigui això, 

necessita ser construïda al voltant de les respostes i les accions socials 
que donin solució a aquests reptes. També penso que l'Agenda 2030 va 
encaminada en la bona direcció, és un molt bon document, però una altra 
vegada, veiem com hi ha un augment del feixisme, racisme, etcètera, 
independentment d’això. Tornant al principi, doncs, com construïm aquesta 
majoria progressista que materialitzarà el canvi, el farà real? Tenim les 
respostes?  

 
A tot això se li ha de sumar el fet que vivim en temps de cinisme, en temps 

d'una gran desil·lusió. També vivim en una època i sistema on les nostres 
democràcies parlamentàries i els partits polítics tradicionals estan en crisi, la 
gent ja no confia en aquests, no s'hi sent representat. El que hem de fer, doncs, 
és reconèixer els errors, fer una anàlisi de la situació i d'allò fonamental, per 
tal de tornar a convèncer la gent que som la solució. Si no, com ho farem? 

 
Les visions científicament estructurades de les possibles futures societats 

estan, avui en dia, segellades. Convé recordar les classes d'història sobre la 
revolució francesa i la revolució russa, i com de cautelosa va convertir a la gent 
respecte a les conseqüències reals de les accions radicals. Així doncs, la 
socialdemocràcia progressista necessita trobar una forma en la que convertir-
se part de les lluites principals, com dotar-les d'enfocament, d'efectivitat, però 
el més important, com fer-les servir. No només com fer que el capitalisme 
funcioni millor, sinó proveir una alternativa. Però la tenim aquesta 
alternativa? 

 
També m'agradaria comentar que és necessari debatre sobre com bastir ponts 
entre la divisió de les disperses, i diverses, classes treballadores. Si més no, i 
com bé deia el primer secretari, estem lluitant per l'ànima d'Europa, però al 
final del dia, suposo que acabem lluitant per les nostres ànimes i les de les 
nostres societats en general.  

 
 

 

 

  



VO#8               17 

17 
 

ANDRÉ KROUWEL 
Professor associat de Política Comparada i Comunicació a la Vrije Universiteit 
d’Amsterdam 

 
Moltes gràcies a tothom per venir, i per haver-me convidat a una de les 

meves ciutats preferides. Sempre és un plaer visitar Barcelona. 
 
Bé, al meu parer, ara mateix Espanya és com l’Àustria de 1999, quan Jörg 

Haider va ascendir al poder. Espanya és el 2002 a França quan Marine Le Pen 
va aconseguir arribar fins la segona ronda de les eleccions presidencials. És el 
2002 en termes holandesos quan Pim Fortuyn va entrar amb força dins 
l’escenari polític del país, convertint-se en la segona força política sense tenir 
tan sols un partit polític propi. Espanya és 2016, en termes americans, quan 
Trump pren el poder del GOP, el Partit Republicà.  

 
Aquí, a Espanya, encara no heu vist res. Vox va rebentar el vostre sistema 
bipartidista. Pensareu que podríem parlar una mica sobre moure's cap a una 
Europa més social i progressista, però de cap manera: el que està venint és 
una tempesta de l'anomenada majoria regressiva, i destrossarà gran part dels 
èxits i reformes que han costat tant de guanyar per la majoria progressista des 
dels anys 60. Llavors, la generació que es va alçar contra les cadenes de la 
postguerra  va veure un nou món, sense guerra i on la Unió Europea lluitarà 
per a un món millor. Aquella generació -la generació del Baby Boom com són 
anomenats habitualment- és la que ara està conduint les forces d'aquests 
partits antiimmigrants, populistes i nacionalistes que estan intentant dir: “els 
immigrants no pertanyen a aquí, Europa no és positiva”. Nosaltres, els 
socialdemòcrates i socialistes, tot i dir "nosaltres no destruïm, nosaltres 
construïm", hem fallat, ja que estem veient com arreu d'Europa augmenta la 
gent que vota aquests partits populistes. Per tant, per això deia que encara no 
hem vist res. Vox assaltarà l'escenari nacional a nivell polític. Si més no, no hi 
ha cap mena de dubte que en les pròximes eleccions el PSOE, junt amb Unidos 
Podemos, guanyaran amb una majoria però per poc marge.  

 
La meva família viu a Andalusia, on durant 36 anys sempre ha governat el 

PSOE, però mireu què ha passat ara allà! Vox ha sorgit del no res amb una 
força impressionant i dient en el seu programa electoral que la unitat familiar 
és més important que l'Estat. Imagineu-vos la ideologia política que prové de 
la dreta en aquests moments. El problema, si més no, recau en que no se'ls pot 
fer front directament dient-los que són feixistes, ja que molta de la gent que fa 
uns anys votava a la socialdemocràcia, ara vota aquests partits 
antiimmigrants. Això passa a la meva pròpia família! Vinc d'una família 
treballadora que sempre ha votat als socialdemòcrates, però que en aquests 
darrers anys ja comencen a dir: "bé, aquests partits antiimmigrants no estan 
tan equivocats...".  
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Per tant, no crec que sigui bona idea atacar els votants d'aquests partits, ja 
que si voten a aquests partits i adopten postures de tancament i reclusió 
identitària és perquè hi ha quelcom a l'exterior que els fa por o que els genera 
dificultats en el seu dia a dia. Si tot i les mesures, debats i explicacions que 
hem intentat donar sobre com, per exemple, és l’1% de la població qui t'ho 
està traient tot i no el refugiat, i la gent segueix votant i derivant cap a aquests 
partits, significa que no ha funcionat. Aparentment, totes les lluites pels drets 
socials dels anys 60 i 70, o la lluita per la democràcia dels anys 70 i 80 no va 
crear una bola de demolició de ferro el suficientment gruixuda contra la 
repressió i la discriminació, sinó que es va acabar creant una capa molt fina 
que pot ser fàcilment trencada.  

 
Aquestes eleccions suposen un repte per a la ciutadania europea. Els partits 
d'extrema dreta com Vox trencaran amb els fonaments i valors fundacionals 
d'Europa. Vox ronda el 10% a les enquestes, però si mai heu vist un augment 
com aquest, hauríeu de mirar el cas de Polònia; és una línia ascendent 
continuada i abrupta. La gent està allunyant-se radicalment dels partits 
tradicionals per acabar movent-se cap a partits i postures extremistes. Per 
tant, hi ha alguna cosa que no funciona en les nostres societats.  

 
Venim de sectors i moviments polítics relativament moderats que intenten 

no rebutjar completament el sistema en el que vivim. Nosaltres, els 
socialdemòcrates, no pensem que el capitalisme sigui completament dolent. El 
capitalisme genera riquesa i benestar. Si més no, també genera elevats nivells 
de desigualtats. Davant d'això, la nostra resposta és: "anem a intentar canviar 
això, creem un sistema social que reverteixi els defectes del capitalisme". 
Intentarem contrarestar això amb un sistema de salut universal, prestacions 
d'atur, i reformes socials progressistes amb les que la majoria de gent, si li 
preguntes avui en dia, hi està d'acord. La majoria de gent que vota Vox, la gent 
que vota Alternativa per Alemanya, són majoritàriament d'esquerres en la 
seva orientació econòmica. Si més no, el què ha passat és que l'economia s'està 
combinant amb la cultura. Els partits d'extrema dreta han aconseguit que la 
gent acabi pensant que la immigració i el canvi cultural és un risc més gran 
que les grans empreses,  e l’1% de la població més rica del món, i dels que no 
paguen els impostos; aquests són el major perill per la nostra societat, no el 
refugiat. Segons Vox, que visquis amb els teus pares fins que tens 30 anys 
perquè cobres 600€ al mes no és un problema seriós, però sí la immigració. 
Utilitzen el lema de "La Reconquista"! Sabeu què significa això, no? Els de Vox 
estan fent creure que els canvis culturals són molt més importants que les 
enormes desigualtats que s'han generat amb l'enorme globalització de les 
nostres economies en els darrers anys. 

 
Jo crec que estan passant dues coses. Una: la gent està derivant de manera 

alarmant cap a posicions extremistes i polaritzades. Ja no està ben vist ser 
moderat, i tot allò que no es pugui explicar resumidament en 1 minut, fa 
mandra. El projecte socialdemòcrata necessita més d’un minut per ser 
explicat.  
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Amb tot, estem veient com arreu d'Europa aquests extremismes s'estan 

fent forts. Dos: hi ha un debilitament de l'habilitat de l'esquerra a l'hora de 
governar. No veig com pots somniar en una votació del 25-28%. Si a més, 
rebutges les propostes que t'arriben de la dreta, estàs ajudant a què hi hagi 
aquesta polarització politicosocial. Aprofito, doncs, per comentar que potser 
és un bon moment per a començar a parlar amb Ciutadans. Són terriblement 
de dretes per a nosaltres els socialdemòcrates, però són proeuropeus i pots 
arribar a un enteniment. En política no aconsegueixes res si no penses de 
forma inclusiva ni tens voluntat de pacte i entesa. No hi ha cap tipus de 
possibilitat que puguem construir un model social Europeu i garantir drets 
socials i pau si ens tornem tots extremistes, i ens recloem en els nostres propis 
marcs de comoditat. Els espanyols coneixeu això millor que cap altre país, 
l'extremisme no funciona.  

 
Jo opino que treballar a l'altre costat de l’illa és molt important. Per tant, jo 

animaria els socialdemòcrates d'Espanya a parlar amb l'altre costat i intentar 
fomentar majories, i no estar sempre amb percentatges del 50% contra l'altre 
50%. Fomentar amb aquestes majories que la gent cregui en un model social 
on tens el mercat per a crear benestar, però al mateix temps un bon sistema de 
protecció social per a minimitzar els impactes negatius del capitalisme. Al meu 
parer, aquesta és l’única via per a tirar endavant a Europa. Per tant, em 
preocupa la polarització que estem veient arreu, però també dins la 
socialdemocràcia. Jo demano a tot socialdemòcrata que no es torni un 
extremista, que aguantem el nostre territori central, que escoltem els demés 
tot i que votin a gent horrible. Si us plau, manteniu-vos rellevants en l'escenari 
polític, si us plau, manteniu-vos moderats, de centre i inclusius.  
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LAURA BALLARÍN 
Assessora d'Afers Exteriors al Parlament Europeu i Membre del Grup de Treball 
del Candidat Comú 2019 del PES 

 
 Moltes gràcies a tots per venir, moltes gràcies a la Fundació Rafael 

Campalans i a la FEPS, em fa molta il·lusió ser avui aquí i especialment aquesta 
vegada, ja que amb l'Ania fa molts anys que ens coneixem. Per part meva, 
intentaré ser breu per tal que pugui haver-hi intervencions interessants com 
les que ja hem vist, i per donar peu a algun possible debat. Després de la 
intervenció de l'André -que ha sigut bastant provocadora-, parlaré de la 
campanya electoral.  

 
Jo soc una mica més optimista, i crec que el PSOE pot guanyar aquestes 

eleccions i que podrà governar. Si més no, sempre està bé una dosi de 
provocació perquè després sortim a les eleccions més motivats que mai. Per 
tant, jo parlaré principalment sobre l'àmbit europeu. S'ha parlat molt de 
l'escenari del diagnosi actual, i a més, portem mesos parlant -tant a Brussel·les 
com aquí- de la nova situació a la qual ens encarem a les properes eleccions 
del 26 de maig.  

 
En general, s'està parlant majoritàriament dels nous actors en l'escenari 

polític, dels populistes i nacionalistes; de com aquesta campanya electoral 
girarà al voltant de la batalla entre els proeuropeus i els antieuropeus; entre 
un grup on estaria Marine Le Pen, Salvini i Orban, i un altre grup on trobaríem 
Macron, Pedro Sánchez o Merkel.  

 
Portem mesos parlant d'això perquè, evidentment, en aquesta última 

legislatura europea hem vist molts canvis i una sèrie de crisis molt potents 
(econòmica, de refugiats, democràtica i institucional, ascens del populisme...) 
que han posat en perill el projecte europeu. L'auge dels partits populistes 
també l'hem vist a casa nostra, en l'àmbit nacional, però paradoxalment, tot i 
que l'auge d'aquests partits és real, trobem que el seu discurs vers la Unió 
Europea ha canviat en els darrers mesos. Un exemple d'això és que si fa dos 
anys s'estava parlant de destruir el projecte europeu, ara aquests partits ja no 
parlen tant de destruir Europa, sinó de canviar-la i adaptar-la al seu punt de 
vista polític. Un altre factor important a l'hora d'influenciar aquest canvi ha 
sigut el Brexit, doncs ha fet que es repensin abandonar la Unió Europea o 
destruir-la, per virar cap a la reforma i fer-la més tancada, cristiana, desigual, 
conservadora... Orban, fa relativament poc, feia comentaris com "Europa para 
los europeos", Salvini deia que volia una "Primavera Europea"... per tant, estem 
veient com s'està parlant d'una altra manera sobre el projecte europeu. La 
manera en la que encarem aquesta campanya, doncs, és molt important. Si 
l'encarem en termes identitaris tenim molt a perdre; les esquerres sempre 
perdem aquesta batalla. Per tant, hauríem d'evitar d'entrar en aquesta lluita 
proeuropa/antieuropa per dos motius. Un: perquè no ens sentim còmodes i 
perquè les interdependències que hi ha a nivell global fa que hi hagi molta 
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pressió sobre les fronteres i que els que reclamen un "take-back control" 
tinguin les de guanyar. Això per una banda. I dos: crec que estaríem 
menystenint les preocupacions que té la ciutadania que ha mostrat en els 
eurobaròmetres i enquestes, on es veu que la gent està preocupada per altres 
temes, com ara l'economia, el treball, el medi ambient... Per tant, tot i que 
òbviament s'hagi d'avisar del perill de l'auge de l'extrema dreta i la reclusió 
identitària, com a partits polítics hem de parlar, sobretot, d'aquests grans 
temes i problemàtiques. 

 
Podríem posar com a titular que Europa s'ha polititzat, i personalment crec 

que això és positiu, que li hem de donar la benvinguda. Fins ara parlàvem 
d'Europa com un escenari fred, on els partits no entraven al debat que teníem 
a nivell nacional, mentre que ara trobem un debat molt més polititzat a nivell 
Europeu, i això és bo. El que ens falta, però, és polititzar les polítiques, 
les “policies” que diríem en anglès. En aquest sentit, crec que aquesta 
campanya també s'hauria d'enfocar en aquesta direcció, en com polititzar les 
propostes dels partits europeus tenint en compte que el panorama que tenim 
són tres forces principals: els populistes d'extrema dreta que volen menys 
Europa, els conservadors i liberals que volen mantenir l'status quo, i finalment 
els socialdemòcrates i demés forces d'esquerres que venim a oferir les 
propostes que venim treballant en els últims anys tant a nivell europeu com a 
nivell local. 

 
Una de les coses que hem fet ha sigut redactar aquest manifest del que 

parlava el nostre primer secretari. He tingut el plaer de poder treballar-hi junt 
amb el Javi López en representació del PSOE, i en els últims mesos hem estat 
treballant en aquest paper. Com deia el Miquel, són tres pàgines i a partir de la 
setmana vinent ja el tindrem en català i en castellà per tal de poder començar 
a treballar aquestes propostes. Comentar-vos que ha sigut un debat 
interessant perquè dintre de la mateixa família política hi ha moltes 
diferències, això és evident, i hi ha hagut moltes discussions sobre com 
avançar i com concretar aquests punts, però crec que podem estar satisfets 
perquè és un manifest ambiciós, un manifest molt concret i amb moltes 
propostes d'esquerres (una d'elles, per exemple, és un "Seguro de Desempleo 
Europeo" complementari als subsidis nacionals). En resum, són uns punts 
necessaris i importants, però que per a poder aplicar-los necessitem ser molts. 
No obstant, és un bon document de treball per on començar.  

 
Per altra banda, també es parla molt sobre com acostem la Unió Europea a 

la ciutadania, ja que en general, la societat no percep Europa com a quelcom 
útil, proper, o on no hi té ni vot ni veu. Aquí a Espanya només un 55% de la 
gent creu que formar part de la Unió Europea ha sigut positiu, mentre que 
l'altre % creu que Europa no està tenint el rumb que hauria de tenir. És aquí 
on hem d'incidir i oferir una proposta alternativa, reclamant i posant en 
èmfasi tot allò positiu que ha fet Europa per la societat i que sovint no es té en 
compte, i donar una visió més àmplia i positiva sobre el projecte del Pilar 
Social Europeu que estem fent els socialistes.  
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Amb el Pilar Social Europeu el que volem fer és dotar el projecte europeu 

de la pota que falta , és a dir, que no només sigui una unió entre Estats i una 
unió econòmica, sinó dotar-la d'una vertadera ànima europea. Tot i així, 
encara falta bastant. Fa uns mesos es va fer una declaració a Göteborg en el 
qual els socialistes van estar insistint durant anys que faltava implementar 
aquest pilar, però tot i així i al meu parer, també fa falta relegitimar el projecte 
europeu. Macron, per exemple, parlava sobre "l'Europa que ens protegeix" al 
ple d'Estrasburg de fa uns mesos, en el debat de l'estat de la Unió. Aquesta és 
una bona manera d'intentar arribar a aquesta gent que se sent insegura, que 
ha perdut molt a causa de la globalització, que se sent atacada per fluxos 
migratoris, etcètera. Si més no, trobo més encertada el gir que li va donar 
Pedro Sánchez a aquesta frase quan també va ser a Estrasburg, ja que va dir 
que "per a què Europa ens protegeixi, hem de protegir Europa".  

 
Crec que entre tots hem de protegir-la, hem de treballar per a fer més 

pedagogia a nivell de carrer, a nivell familiar i d'amics, i explicar les coses amb 
un llenguatge més proper i planer. Com a socialistes espanyols i catalans, hem 
d'encarar una campanya que serà crucial i on segurament es parlarà poc 
d'Europa, ja que coincideixen amb les generals d'aquí, però s'ha d'intentar 
incloure aquests missatges esperançadors i europeus dins les altres 
campanyes perquè es prengui consciència que només treballant per a fer una 
Europa més social aconseguirem, també, una Espanya i una Catalunya millor.  
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REFORÇANT EL PILAR SOCIAL EUROPEU 
 
ANIA SKRZYPEK 
Investigadora sènior a la FEPS 
 

 Primer de tot, agrair de tot cor a la Fundació Rafael Campalans per haver 
organitzat amb nosaltres aquesta jornada tan interessant i enriquidora. És un 
plaer retrobar-se amb vells amics i coneguts en una ciutat com Barcelona. 
Sempre que venim aquí ens sentim com a casa nostra. A més, davant el repte 
que afronta Espanya en aquests moments, és encara més excitant estar avui 
aquí per parlar, justament, sobre el futur d'Europa i els seus estats 
membres. També comentar que, al meu parer, hem tingut una primera sessió 
molt interessant, on s'han dit moltes coses  -algunes més provocatives que 
altres-, però sens dubte ha permès establir un fonament sòlid per aquesta 
segona sessió.  

 
Respecte el Pilar Social Europeu, ens trobem en un context en que des de fa 

anys, i després de la crisi se'ns ha repetit una i altra vegada que no podem 
permetre'ns cap política social. Hem anat veient una involució enorme en 
diverses àrees, com ara en matèria de protecció dels joves, ja que trobem que 
gran part dels joves estan a l'atur o en condicions de precarietat i explotació 
laboral arran de la seva situació de vulnerabilitat davant el mercat laboral, tot 
i ser la generació més formada.  

 
Crec que el Pilar Social Europeu era una manera de posar uns estàndards 

mínims. L'André abans parlava sobre l'euroescepticisme, i en podem trobar 
diferents models arreu d'Europa: Polònia, Espanya o Alemanya són diferents 
entre si arran dels seus contextos sociopolítics. Si més no, i tenint en compte 
les diverses temàtiques que s'han tractat a l'anterior sessió, crec que hi ha una 
creença compartida que un dels motius pel que Europa és vista com a quelcom 
negatiu per la prosperitat i el benestar és l'augment de les desigualtats tant 
entre els seus territoris, com dins d'aquests. La primera taula rodona ha servit 
per a posar de relleu la gran quantitat de reptes als que s'enfronta la Unió 
Europea els pròxims anys, però al meu parer, no aconseguirem res si no 
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construïm una UE forta, progressista i on la seva ciutadania s'hi senti 
identificada i representada. A vegades, la gent se sent europea, però no 
ciutadana europea. 

 
Però no ens desviem. Anant al gra, penso que és un privilegi poder comptar 

amb uns ponents d'aquest calibre. A la meva dreta tinc el Javi López, qui 
actualment podria ser catalogat com l'eurodiputat que més lluita per la 
igualtat i contra les desigualtats en l'àmbit europeu, i a qui jo anomeno "l'heroi 
de la Unió Europea". Amb en Javi ens vam conèixer quan érem joves i 
revolucionaris. Aleshores dirigia la Joventut Socialista de Catalunya També 
comptarem amb Saray Espejo i Carlo D'Ippoliti, dos professionals i experts 
que de ben segur ens faran una ponència excel·lent. La paraula és teva, Javi. 
Endavant. 
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JAVI LÓPEZ 
Diputat al Parlament Europeu. Grup S&D 
 

 
 Moltes gràcies, Ania, per aquestes paraules, i moltes gràcies a tots els que 

heu vingut avui aquí. Agrair també a la Fundació Campalans i a la FEPS que 
m'hagin convidat. És un plaer poder compartir taula amb gent tan excepcional 
i amics.  

 
Jo centraré la meva intervenció en tres temes principals. Primer, sobre la 

desigualtat, ja que estem veient que el model social s'ha trencat i per què avui 
parlem d'una Europa Social. Segon, explicar què és el Pilar Europeu de Drets 
Socials i què s'està fent al voltant d'això. Per acabar, el tercer punt girarà al 
voltant de què podria ser aquest Pilar Europeu de Drets Socials si tinguéssim 
una majoria suficient per empènyer aquest projecte. 

 
Primer: el model social i la desigualtat. Una de les conclusions que extraiem 

al voltant de la darrera crisi econòmica i les conseqüències devastadores en 
termes socials que ha tingut és que ha crescut un nou consens en la comunitat 
internacional, i és que la desigualtat importa, i molt, doncs ens afecta en molts 
eixos diferents (economia, institucions, societat...). Sembla una obvietat, però 
la desigualtat està a l'agenda política des de fa temps, però mai se li havia dit 
desigualtat de forma literal; se l'anomenava pobresa, exclusió, discriminació... 
però mai desigualtat com a tal, ja que no era percebuda com una amenaça. De 
fet, durant moltes dècades el paradigma dominant era el preu que hem de 
pagar a favor de l'eficàcia del mercat. Que la desigualtat sigui una amenaça -no 
només en termes socials, ètics o morals, sinó també institucionals i econòmics- 
és una novetat en creixent consens. Ho diu el G20 i l’OCDE. A més, bona part 
de les amenaces econòmiques i polítiques del món sovint provenen de les 
urnes, i expliquen la desigualtat com un patró de causes que es repeteix. Per 
tant, hauríem de ser capaços de liderar les propostes per a combatre aquest 
patró, ja que forma part del nostre ADN el combatre les desigualtats.  

 
En segon lloc, per què la desigualtat ha anat augmentant?  Principalment per 
sis coses. Un: els canvis que s'han produït al mercat laboral. Aquí podem 
pensar en les noves formes de treball, la precarietat, la reducció dels salaris i, 
per tant, augment de les desigualtats... Dos: canvis profunds en la nostra 
economia que acaben afectant radicalment la distribució de la renta. També 
tenim l'enorme impacte de la globalització dels mercats de cara a la 
redistribució, i els canvis tecnològics que s'estan produint arreu del món, la 
digitalització. En quart lloc, trobem que prevalen bona part de les desigualtats 
que han marcat els darrers segles, com ara la de gènere, edat o ètnia. Cinc: 
perquè l'Estat del Benestar tal i com l'havíem construït està als seus límits en 
termes de redistribució. Els seus mecanismes no són suficients avui en dia per 
encarar totes les problemàtiques que el nou context planteja. 
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Sis: tenim un problema molt greu al voltant de com determinar els 
ingressos per part dels estats. Tots aquests problemes expliquen, en gran 
mesura, l'augment de la desigualtat en les darreres dècades però sobretot 
l'esclat de  l'última crisi econòmica. 

 
La desigualtat no només és multicausal, sinó que a més provoca múltiples 

efectes. Què genera? entre d'altres coses, genera ansietat, ressentiment, i 
especialment genera desconfiança en varies formes. Una d'elles és la 
desconfiança en les nostres institucions, una altra és la desconfiança de cara al 
futur, i la desconfiança amb els teus conciutadans. Evidentment, un acaba 
desconfiant més del que no té el mateix color de pell, pel que això genera un 
efecte tòxic en gran part de les esferes de la nostra societat i explica l'augment 
d'aquests partits xenòfobs i de reclusió identitària que estan tan presents a 
Europa avui en dia.  

 
Per tant, des de l'esquerra progressista europea hem de potenciar el Pilar 

Europeu de Drets Socials, ja que és el compromís institucional que ha signat la 
Comissió del Consell del Parlament al voltant d'objectius pels drets laborals, 
socials, de gènere, etcètera. És una llista de bones intencions que pretén enviar 
el missatge de: tenim un problema, la descomposició del nostre model social 
està afectant la nostra economia i la nostra societat, pel que hauria d'estar a 
l'agenda europea per a poder plantejar mesures per a fer-hi front. És a dir, 
depèn de si aquesta llista d'intencions, mesures i drets subjectius que 
proclamem la convertim en instruments (és a dir, polítiques públiques), 
normes i pressupostos per poder tirar cap endavant el nostre Estat del 
Benestar i model social, com també mantenir-lo.  

 
Què s'està fent ara al voltant d'aquest Pilar Social Europeu? En què estem 

treballant? Principalment, en tres coses: la directiva de condicions de treball, 
el paquet de conciliació laboral-familiar, i tres, la utilitat laboral europea. 
Primerament, la directiva de condicions de treball predictives i transparents 
pretén garantir uns estàndards mínims de caràcter laboral que haurien de 
poder donar predictivitat i transparència en les relacions laborals. No afectarà 
a la majoria dels treballadors però sí que ajudarà a aquells en posicions més 
vulnerables. És a dir, els treballadors de plataforma, els falsos autònoms, els 
contractes laborals de 0 hores... aquesta nova forma grisa de treballs que han 
anat apareixent durant els darrers anys. En segon lloc tenim el paquet de 
conciliació laboral, el qual intenta apostar per la igualtat al mercat laboral, 
regular permisos parentals i fer-los cada vegada més equilibrats entre homes i 
dones, que intenta assegurar una no-transferència, i aportar unes normes 
comunes d'aquests permisos, com també adaptar-les a aquest segle XXI amb 
tants canvis. Per últim lloc, tenim aquesta barreja entre una inspecció laboral 
europea i l'Agència Europea del Treball que intentarà combatre els abusos al 
mercat laboral, coordinar polítiques de protecció als treballadors o la 
mobilitat laboral europea.  
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Què podria ser, i què hauria de ser el Pilar Europeu de Drets Socials? El 
PEDS representa l'ànima d'Europa, tal i com deia en Miquel. Representa el 
model que ens diferencia de la resta del món com a societat, i hauria de ser 
capaç de tirar cap endavant aquests instruments i pressupostos. 

 
Per acabar, una llista d'idees que es poden fer: es podria fer una veritable 

directiva de comissions de treball, es podria tenir una garantia infantil i 
juvenil, un pressupost per a combatre la pobresa infantil, prestacions d'atur a 
nivell europeu, una taula de salaris mínims interprofessionals a nivell 
europeu, mecanismes que assegurin una protecció de les pensions públiques, 
etcètera. Tot això no són idees innovadores ni nostres. Ja existien, però mai 
s'han proposat amb suficient serietat. Així doncs, jo crec que la clau per a què 
el PEDS funcioni o no recau en el Semestre Europeu, ja que és la maquinària de 
coordinació de polítiques. 

 
Per tant, la clau de tot plegat està en què la Unió Europea i els 

socialdemòcrates hem d'introduir el PEDS com una de les guies fonamentals 
en el Semestre Europeu. Fent això es tindria una capacitat d'incidència real i 
directa. Moltes gràcies. 
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CARLO D’IPPOLITI 
Professor associat d’Economia del Departament d’Estadística. Universitat 
Sapienza de Roma 
 
 

Sí, bàsicament m’agradaria parlar sobre el Semestre Europeu i l'Estratègia 
de Lisboa, que en llenguatge corrent es tradueix en un seguit d’indicadors 
socials com ara l’índex d’ocupació, la igualtat de gènere, entre d’altres 
igualment importants. Aquests eren objectius oficials de la Unió Europea, però 
mai van ser assolits pels Estats membres, començant per Espanya. Un dels 
arguments més comuns a l'hora d'explicar-ho, és que el problema recau en 
què les lleis sobre el dèficit i el deute són obligatòries i els estats estan 
obligades a seguir-les. En canvi, les polítiques socials relacionades amb la 
coordinació o l’intercanvi de pràctiques millors en implementació de 
polítiques no són obligatòries, i per tant, no hi ha cap conseqüència pels països 
si no assoleixen els objectius fixats per la UE.  

 
        Ara bé, el risc amb el Pilar Europeu de Drets Socials podria ser més o 
menys el mateix perquè, altra vegada, veiem propostes molt ambicioses de 
drets i objectius, però és veritat que aquests drets i objectius del PEDS encara 
no són instruments de dret (per tant, comuns a la UE). Tot i així, no crec que 
això sigui necessàriament dolent, ja que un dels errors més grans que hem 
comès en el passat, durant la crisi, era buscar solucions per separat. A 
Alemanya i altres Estats membres rics discutien per imposar les seves idees 
de recuperació i desenvolupament, per exemple. En canvi, el PEDS torna a una 
visió en la que penses que els teus amics i les institucions europees trobaran 
un acord tot i que possiblement sigui menys ambiciós que el que un parlament 
concret establís. 

 
Ara, un dels majors problemes en termes d’indicadors socials és que els 

drets dels treballadors s’estan perdent en la xerrameca, i no només a Europa. 
Per exemple,  usualment es diu que les exportacions, les importacions i les 
inversions estrangeres estan molt relacionades amb la pèrdua de drets dels 
treballadors, i doncs, és qüestió de la globalització. 

 
Però, quins són els punts dels quals m’agradaria parlar? Bàsicament, vam 

triar construir Europa com a un propi minimón globalitzat. Cada país Europeu 
competeix amb els altres, no ens estem coordinant ni cooperant. Més aviat 
som un equip de futbol amb 11 porters, perquè no hi ha la mínima coordinació 
lògica, ja que demanem a cada estat membre que faci el mateix que la resta, 
pel que a nivell Europeu acabem sense fer res.  Per tant, es pot veure que el 
problema és de gran magnitud, i que les conseqüències han sigut que el 
populisme i el nacionalisme ja eren aquí fa 8 anys. 

 
A la dreta de la diapositiva podem veure la revista setmanal alemanya més 

important dient: Quan la crisi arribà, la revista publicà un número amb el títol: 
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“Traïció a les famílies europees”. A l’esquerra també podem veure la resposta 
de Grècia presentant Merkel com a Hitler. 

 
Podíem veure que Europa prenia aquesta direcció fa vuit anys, no fa dos 

dies. I doncs, quan jo mateix escolto sobre la nova via populista no entenc de 
què parlen: Això ja porta un temps entre nosaltres, només que ara està 
creixent. I per què creix? Perquè les polítiques europees fins ara han sigut 
inútils. L’habilitat d’un Estat del benestar de reduir la pobresa ha estat en 
constant davallada, i per tant, l’increment de la pobresa no és degut només a la 
crisi i a la pujada dels preus, sinó que també és culpa de la desaparició de les 
estructures de protecció social dels estats de benestar. I aquí l’important és 
veure quines són les conseqüències de la desaparició d’aquestes estructures, 
que són principalment la reducció dels drets dels treballadors.  

 
Hi ha dues formes d’arribar aquí: 1: Austeritat, directament com a política. 

2:  Model econòmic europeu, que s’ha basat en fer créixer el número de gent 
aturada, per crear cues de gent buscant feina fora de les botigues, forçant els 
treballadors interns a no demanar millores salarials ni a queixar-se de les 
davallades d’ingressos degut a la competència en el seu lloc de treball. En el 
millor dels casos, teòricament els preus haurien de caure (tant com els 
salaris), i per tant,  s’hauria d’importar menys i hi hauria més demanda 
exterior (exportacions). Aquesta era el model de creixement de la UE, i havia 
de servir per començar a vendre productes a potències emergents amb menys 
capacitat econòmica que la UE com ara la Xina, i que, suposadament, portaria 
grans beneficis a la UE i ens faria sortir de la pobresa de la crisi del 2008, però 
no va ser així. 

 
 Avui en dia ja veiem una de les grans conseqüències d’aquest model de 

creixement: La liberalització de la seguretat mercantil, que com podeu veure a 
la diapositiva, especialment ha afectat Anglaterra i Espanya. Però com podreu 
veure a la següent diapositiva, la pobresa i l’atur no ha desaparegut, 
indiferentment en el cas dels homes ni el de les dones. El fet és que tot i que la 
població treballi a temps complet, no són capaços de sortir de la pobresa. Això 
és una de les conseqüències més severes d’haver seguit aquest model de 
creixement. 

 
Quan parlem de la crisi europea, hauríem de recordar sempre que estem 

parlant de dues experiències diferents: en les zones industrials com Alemanya, 
Bèlgica, Àustria, els Països Baixos, etc., els preus han pujat, i la crisi va ser 
realment curta per a ells, durant aproximadament dos anys (2008-2010). El 
contrari ha passat als països del sud d’Europa, com Espanya, Itàlia, Portugal i 
Grècia. Els preus i la qualitat de vida encara estan per sota de quan va 
començar la crisi. I doncs això, bàsicament és una altra conseqüència de la 
inequitat en l’espectre europeu.  

 
I sí, és veritat: les polítiques europees han sigut les majors responsables en 

part, però cal tenir en compte que aquestes han sigut dissenyades durant 
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massa temps pels conservadors, ja que són majoria tant al Consell Europeu 
com al Parlament Europeu, i en veritat, els socialdemòcrates hauríem de 
reconèixer que hem comès errors, però que en gran part el que hauríem fer es 
tornar a polititzar amb els nostres valors Europa, i dient ben alt que nosaltres 
estem enamorats d’Europa, però que hem fet molts errors i que els 
conservadors han sigut els primers en aprofitar-se d’aquests.  

 
I doncs, pot el PEDS ésser un instrument per canviar el model de 

creixement que ens ha estat llançant a la majoria de nosaltres per la borda? 
Personalment, tinc algunes raons per ser optimista, i algunes per estar 
preocupat.  Per ésser optimista ja les hem comentat: bàsicament pot ser una 
inspiració per crear nous instruments legals, com ara lleis sobre l’equilibri 
laboral-familiar. Ara que totes les institucions europees declaren que es 
prenen seriosament la situació social dels seus habitants, podrien utilitzar el 
PEDS per implementar-ho, però hauríem de ser una mica més cautelosos al 
considerar aquest Semestre Europeu.  

 
Cada any el Consell Europeu reporta a cada Estat membre un seguit de 

recomanacions basades en informes de la Comissió Europea. Per exemple, si 
fem un cop d’ull a el que es suposava que Alemanya havia de fer segons les 
recomanacions de la UE, veiem que hi ha un parell de frases marcades en 
vermell on es recomana invertir en exportacions, però també, subratllat amb 
groc, que invertís i promogués un augment econòmic per les rendes baixes. El 
Consell Europeu demanant això a Alemanya ja és un motiu per ser optimista. 
Doncs, estem a un punt estrany, on el PEDS està lentament canviant el 
Semestre Europeu, i tot i que teòricament és contradictori que el Consell 
Europeu demani aquestes dues polítiques a la vegada, és una oportunitat per 
un canvi de 180 graus en el model de creixement. 

 
Però permeteu-me concloure amb la raó pessimista, perquè com deureu 

saber, el meu país d’origen (Itàlia), és el primer en entrar en el que és diu 
comunament una “recessió tècnica”, que significa que ara mateix fa 60 mesos 
que no hi ha un creixement del PIB. De fet, Alemanya quasi bé també es troba 
en una situació així, ja que fins fa poc no hi havia creixement i just ara n’hi ha 
de mínims. I em sap greu dir això, però com a indicador és rellevant: 
Alemanya, Itàlia i Suècia van ser els primers països que els hi va impactar la 
crisi del 2008, i molts economistes comencen a dir que les coses es podrien 
posar molt més lletges l’any que ve. 

 
És realment important que el PEDS arribi ja com un instrument per placar 

la següent crisi en una forma realment diferent. Estem entrant en un 
panorama internacional on no podem comptar en el creixement econòmic com 
a motor de la societat, i per tant, la resposta ha de ser completament diferent a 
la de fa una dècada: ha d’estar basada en inversions, rendes més altes, i no un 
altre cop en buscar exportacions i polítiques similars que només fan que crear 
inequitat, i permeteu-me dir que només fan que assassinar-nos com a partit 
socialdemòcrata.  
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SARAY ESPEJO 
Directora d’Afers Europeus a Instrategies 

 

 Moltes gràcies, Ania, i gràcies a la Fundació Rafael Campalans per haver-
me convidat a l'acte d'avui. És un plaer estar aquí, amb companys de la FEPS i 
tantes cares conegudes. Hi ha moltes coses que ja s'han dit en aquesta taula, 
pel que intentaré ser molt breu. D'aquesta manera, la gent del públic podreu 
intervenir i fer-nos preguntes sobre algun tema que us hagi cridat l'atenció.  

 
Sempre que parlem del Pilar Europeu de Drets Socials em ve al cap la 

pregunta de "Per què ha de servir la política?", al que jo responc que la política 
ha de servir per a garantir la justícia social i combatre les desigualtats. Unes 
desigualtats que estan en augment a la Unió Europea arran de la crisi 
econòmica dels últims anys, i que són molt preocupants.  

 
Estem veient com tots els índex de justícia social al continent europeu han 

caigut estrepitosament en la última dècada, i tot i la petita remuntada, encara 
no estem en els nivells pre-crisi. Al meu parer, doncs, crec que és prioritari per 
a tots els partits polítics -especialment pels socialdemòcrates- que posin això 
en el centre de la seva agenda de prioritats. Per tant, el Pilar Europeu de Drets 
Socials ha de respondre a aquesta necessitat de garantir la justícia social al 
nostre continent davant les creixents desigualtats -unes desigualtats que, 
segurament, tenen molt a veure amb el que s'ha comentat a la taula anterior: 
la desafecció i l'augment de l'extremisme, i la radicalització de la política-. 

 
Com deia el Javi, el PEDS és una estratègia multidimensional i que posa uns 

estàndards positius, però que malauradament les institucions europees no 
disposen de molts dels mecanismes i eines necessàries per a posar-lo en 
pràctica. Això és degut a diversos factors: una manca de lideratge polític 
essencial per a fer-ho, i la resta, que són competències dels estats membres. 

 
Imagino que tots els que estem avui aquí som europeistes o federalistes 

europeus, pel que com ja sabreu, en el proper mandat legislatiu tindrem 
eurodiputats ja no només euroescèptics, sinó que tindrem polítics que venen a 
destruir el projecte europeu comunitari. Això no havia passat mai, pel que 
aquesta nova realitat ens obliga a fer-hi front des de l'europeisme; un 
europeisme crític, però europeisme al cap i a la fi. Fa relativament poc, jo vaig 
dir que era el moment de plantejar una reforma institucional a la Unió 
Europea, i veient el parlament que tindrem al davant, ara crec que és 
indispensable. Tot i així, per tal de fer això hem de ser valents, pel que no sé si 
és el millor moment polític per a fer-ho.  

 
A més, des del meu punt de vista hi ha dos elements que haurien de ser 

centrals de totes les polítiques que sorgeixin d'aquest PEDS: el primer, és que 
han de tenir visió de gènere, és a dir, un mainstreaming de gènere que sigui 
transversal en totes les propostes polítiques i legislatives. El segon element és 
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la lluita contra el canvi climàtic, ja que és el repte més important i seriós que 
tenim davant nostre ara mateix, i plantejar com el gestionem al continent. 

 
Per altra banda, també trobem unes temàtiques de les quals jo crec que sí 

que es poden fer propostes legislatives en molts àmbits. Primerament, lluitar 
contra la pobresa. No pot ser que el 23% de la població europea es vegi 
abocada al llindar de pobresa, o a la pobresa. És una dada esgarrifosa, i com a 
societat això suposa un problema i un repte enorme a solucionar. Tenim un 
risc d'exclusió social creixent, especialment preocupant entre la gent jove i la 
gent gran. L'accés a l'educació també s'hauria de tractar, ja que no és equitatiu. 
No es tracta només de que tothom pugui anar a estudiar, sinó que no ens 
podem permetre la desigualtat que es genera entre la gent en condicions 
econòmiques més favorables i els més desafavorits, tant en matèria de 
rendiment i abandonament escolar, com en l'impacte que tindrà aquesta 
desigualtat de cara al futur laboral dels individus. Si volem competir en un 
futur com a continent, necessitem pensar en això a escala europea. 

 
Un altre tema que cal tenir en compte és com podem millorar l'accés al 

mercat laboral. Si més no, aquí hi trobem molts reptes com ara les diferències 
d'ocupació entre homes i dones, entre les estrangeres i les natives, per edat, 
per discapacitat o inclús els treballadors pobres. A més, estem veient com els 
salaris són cada vegada més baixos. Un altre àmbit on personalment crec que 
s'hauria de treballar és la relació entre classe social i no-discriminació, gènere 
i les polítiques d'inclusió social. També és important el tema de la salut, ja que 
tot i que estiguem veient com puja l'esperança de vida, el que importa no és 
quants anys vius sinó quina qualitat de vida tens. 

 
Per últim, remarcar la importància de la justícia intergeneracional, és a dir, 

com deixarem el planeta als nostres fills i nets, com protegirem el medi 
ambient, com garantirem que tots els grups d'edat tinguin les seves 
necessitats garantides. Per tant, la llista de coses a fer front i a gestionar és 
enorme, i cal que siguin a l'agenda política en aquestes properes eleccions 
europees. A més, no cal perdre de vista que totes aquestes problemàtiques 
estan altament interconnectades, i que la solució d'una tindrà repercussió en 
una altra. Gràcies. 
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VERSIÓ ORIGINAL · (v.o.) 

 
És la col·lecció dedicada a difondre el contingut dels 
debats i conferències que, de manera regular, 
organitza la Fundació Rafael Campalans en qual–
sevol dels seus àmbits temàtics, així com altres 
textos d’interès. 

Puntualment, V.O. serà també un espai dedicat a 
donar a conèixer les conclusions dels diversos 
grups de treball que es reuneixen a la nostra 
Fundació. 
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