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En aquestes pàgines us presentem la memòria d’activitats de la Fundació Rafael 

Campalans de l’any 2006, que serà recordat, sens dubte, com l’any de l’Estatut 

impulsat per Pasqual Maragall i com l’any de l’elecció de José Montilla com a Pre-

sident de la Generalitat. 

Un any important també per a la Fundació, que ha incrementat notablement les 

seves activitats i publicacions en tots els seus àmbits. 

En relació a l’Arxiu Històric del Socialisme Català, no només s’ha encetat una tasca 

d’ordenació i catalogació dels seus fons, i de digitalització del seu fons fotogràfic i 

de cartells, sinó que s’han realitzat dues reproduccions en facsímil, i s’ha preparat 

la primera exposició fotogràfica del Fons Colita.   

En relació a les publicacions, s’ha iniciat una nova col·lecció de llibres que han 

servit per explicar el nou Estatut i reivindicar la idea d’Espanya com a “Nació de 

nacions”, entre d’altres, i s’ha posat en marxa una nova col·lecció de papers elec-

trònics que han permès fer ràpida difusió d’idees i opinions que contribuïssin al 

debat polític.

Després d’haver definit l’any 2005 cinc àmbits que emmarquen les activitats de 

la Fundació, aquest any s’han consolidat les línies de treball relacionades amb 

el federalisme, l’estat del benestar, la immigració, Europa i la Mediterrània,  

amb conferències, seminaris i documents de treball que han convertit la fundació 

en una eina útil de creació i difusió d’idees. 

Una activitat que s’ha vist complementada amb la consolidació de l’Espai de Pro-

fessionals com a punt de trobada i de debat de joves professionals de l’entorn 

socialista, i la posada en marxa de la web i el butlletí electrònic de la Fundació, 

que han suposat un notable increment de la difusió de les nostres activitats i pu-

blicacions.

Esperem, doncs, que aquesta Memòria 2006 serveixi també per a seguir donant  

a conèixer la Fundació en els diferents àmbits polítics del nostre país.

Isidre Molas i Batllori        Albert Aixalà i Blanch  

President       Director

      

presentació__
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30 anys després del primer míting socialista, la Fundació Rafael Campalans i la Co-

missió Executiva del PSC van voler recordar aquell acte que el 22 de juny de 1976 

va reunir milers de persones al Palau Blaugrana. Durant l’acte, que es va celebrar 

a la seu central del PSC,  Isidre Molas, president de la Fundació, va presentar el 

llibre del Míting, i Josep Maria Forn la pel·lícula. 

A més, a la trobada també hi van participar assistents a aquell primer gran acte 

de masses de la transició: Daniel Font, Juanjo Ferreiro, Dolors Torrent, Elias López 

i Anna Balletbò. 

Hi van intervenir també el diputat al Parlament Europeu, Raimon Obiols, i José 

Montilla, primer secretari del PSC.

Acte de presentació_El Míting de la Llibertat

Exposició_Fons fotogràfic Colita

L’any 2005 vam adquirir la col·lecció que la fotògrafa Isabel Esteva, Colita, va 

realitzar en referència al món del socialisme entre els anys 1976 i 2003. Durant 

el darrer trimestre de 2006 vam preparar una exposició que volia ser una mostra 

de la riquesa d’aquest fons i del potencial que ofereix l’investigador, i que es va 

presentar l’onze de gener de 2007.

L’exposició estava estructurada en dos grans àmbits: noms propis i actes. Es trac-

ta de dos pannells amb una selecció d’imatges representatives del treball de la  

Colita. A  les fotografies hi trobem des de mítings electorals fins a congressos i 

festes, passant per retrats de personatges i propaganda diversa, des de l’any 1976 

fins l’any 2003, posant l’accent en el període de la transició, entre 1976 i 1982. 

Noves incorporacions a la fonoteca

Continuant amb el projecte de construir un arxiu de veus i imatges de persones 

que en el decurs de la seva vida han tingut un paper destacat dins del socialisme, 

el mes de març de 2006 vam incorporar al fons de la fonoteca l’enregistrament 

d’una entrevista amb Francesc Casares, advocat i militant socialista des de la seva 

època d’estudiant universitari.

Seguint amb el treball de construcció del nostre arxiu de fonts orals, el mes 

d’octubre de 2006 vam enregistrar una entrevista a Josep Maria Moratalla, mi-

litant històric del POUM des de la seva joventut i figura històrica indiscutible del 

socialisme català. En aquesta entrevista, Moratalla va fer un repàs a la seva vida, 

des de la seva joventut, passant pels temps de la guerra i l’exili a França, fins el seu 

retorn a Catalunya. A més, ens va facilitar una interessant col·lecció de documents 

personals per reproduir i que han quedat incorporats al nostre fons documental.

___arxiu històric de la Fundació__activitats

El dia 13 de gener es va celebrar la presentació del Full Suplement número 10 

del Butlletí de l’Arxiu Històric, Ramon Fernández Jurado, un militant obrer, escrit 

pel periodista  Jordi Garcia-Soler. L’acte va tenir lloc a Castelldefels, a la biblioteca 

que porta el nom de Ramon Fernández Jurado, i va comptar amb la presència de 

l’alcalde de la localitat, Antonio Padilla, l’ex-regidora de l’Ajuntament, Maria Josep 

Udina, el president de la Fundació, Isidre Molas, i l’autor, Jordi Garcia-Soler.

Tots ells van rememorar la figura i la trajectòria vital de Fernández Jurado, una 

persona que durant tota la seva vida va mantenir el seu compromís en la lluita per 

la justícia social i la llibertat. L’èxit de públic, entre el que cal destacar l’assistència 

dels seus amics, companys i familiars més directes, va posar de manifest l’estima 

i consideració vers la seva persona.

Presentació del Full Suplement_Ramon Fernández Jurado, un militant obrer

Presentació del llibre_Josep Comaposada, biografia d’un socialista, de David Ballester

Aquest cinquè volum de la col·lecció Memòria es va presentar el 18 de maig a la 

seu de la nostra Fundació, acte en què hi van intervenir l’autor, David Ballester, el 

catedràtic d’Història Contemporània de la UAB, Pere Gabriel, i el president de la 

Fundació, Isidre Molas.  Tots tres van coincidir a assenyalar la necessitat de con-

tinuar amb la tasca de recuperar i difondre la vida i obra de personatges que han 

estat figures destacades del socialisme a Catalunya.

Publicació especial_Homenatge a Joan Reventós

Joan Reventós i la seva trajectòria política continuen estant ben presents en 

l’imaginari socialista. Amb el llibre “Amics, companys i mestres” i l’edició del DVD, 

la Fundació Rafael Campalans va voler contribuir a l’homenatge que la setmana del 

16 al 22 de gener de 2006 va retre el PSC al seu líder històric. 

El llibre va posar-se a la venda en l’acte final d’homenatge, que es va celebrar al 

Casino Aliança del Poble Nou de Barcelona, el diumenge 22 de gener. La presenta-

ció oficial, però, es va fer el 26 de maig, en el marc d’un dinar. Més d’una cinquan-

tena de persones van assistir a una trobada que va comptar amb les intervencions 

d’Isidre Molas, Josep Maria Castellet i Raimon Obiols, que van coincidir a destacar 

la tenacitat en la feina i la coherència en el discurs de Joan Reventós.
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El 22 de juny de 1976 es va celebrar al Palau Blaugrana de Barcelona aquest es-

deveniment polític que ha marcat una època. Des de l’Arxiu Històric se’n va fer la 

commemoració amb la reedició facsímil del llibre que es publicà aleshores, on s’hi 

troba la transcripció de part de les intervencions dels oradors que hi van participar, 

diverses fotografies de l’acte, el text íntegre del manifest polític que es va donar a 

conèixer, les salutacions enviades des d’altres partits polítics i el missatge que el 

President de la Generalitat de Catalunya Josep Tarradellas hi va fer arribar des de 

l’exili. A més s’inclou la pel·lícula de l’acte, dirigida per Josep Maria Forn, en versió 

DVD i el cartell de propaganda que es va fer. Tots tres documents donen testimoni 

d’aquell fet històric.

Edició facsímil_El Míting de la Llibertat

La vida de Josep Vidal, per tots conegut amb el sobrenom de Pep Jai, pagès, 

sindicalista i polític del Vendrell, és el centre al voltant del qual gira aquest treball 

d’Ernest Benito. Des de la seva militància a les Joventuts del Bloc Obrer i Camperol 

i després al POUM des d’abans de la guerra civil, fins al seu pas pel Congrés i el 

Senat en la seva maduresa, Benito repassa la trajectòria d’un home carismàtic que 

suposa un referent dins la història del socialisme a Catalunya. El llibre es comple-

menta amb una sèrie de fotografies i una selecció d’articles sobre la seva figura, a 

més de reproduir les seves principals intervencions en el Congrés dels Diputats.

Col·lecció Memòria_Número 6. Pep Jai, fidel al socialisme i a la terra

En aquest treball l’autor, David Ballester, professor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i especialista en la història de la UGT de Catalunya, aconsegueix recu-

perar la memòria d’un personatge que de ben segur mereix tots els reconeixe-

ments. Nascut a la ciutat de Barcelona, Codina va ser un sindicalista compromès 

i admirat per molts dels qui el van conèixer. El seu màxim protagonisme l’assolí 

entre els anys 1976 i 1994, quan va exercir el càrrec de Conseller de Treball de la 

Generalitat i President de la UGT de Catalunya, alhora que parlamentari i senador. 

El llibre es complementa amb un recull de fotografies que il·lustren diferents eta-

pes de la seva vida, juntament amb un annex documental. 

Col·lecció Memòria_ Número 7. Joan Codina i Torres, un socialista a la conselleria 
 del treball (1927-1999)

___arxiu històric de la Fundació__publicacions

El principal tema que s’hi tracta és el trentè aniversari del Míting de la Llibertat, 

celebrat el 22 de juny de 1976 al Palau Blaugrana de Barcelona. L’edició facsímil 

del llibre que aleshores es va editar, juntament amb la pel·lícula de l’acte en versió 

DVD, i el cartell de propaganda que es publicà, ocupaven la portada i la primera 

pàgina d’aquest butlletí.

D’altra banda, s’informa de l’edició 2006 dels Premis Primer de Maig, de la co-

edició del llibre Francisco Pi y Margall: Federalismo y República entre la Fundació 

Rafael Campalans i l’editorial El Viejo Topo, de la presentació del llibre sobre Josep 

Comaposada elaborat per David Ballester i de l’edició del llibre El nou Estatut. 

Comentaris a peu d’obra, de Lídia Santos, Laia Bonet i David Fuentes. La con-

traportada estava dedicada a l’edició i presentació del llibre de Joan Reventós, 

Amics, companys i mestres, i a donar detall de la versió facsímil de El Míting de la 

Llibertat. A més, a l’apartat sobre els fons documentals de l’arxiu s’hi analitzava el 

fons fotogràfic Colita, que forma part del nostre Arxiu.

El Full Suplement estava dedicat a la figura d’Antoni Fabra Ribas, treball elaborat 

per Pere Anguera, historiador i director del Centre de Lectura de Reus.

Butlletins de l’Arxiu_Arxiu Històric número 11

Butlletins de l’Arxiu_Arxiu Històric número 12

El número 12 del Butlletí de l’Arxiu dedica la seva portada a Marta Mata, que va 

morir el juny del 2006. De fet, el full suplement l’ocupa la figura de la pedagoga, 

de qui escriuen Joan Fuster Sobrepere i per Maria Josep Udina.  Entre d’altres, 

aquest número informava de la publicació i presentació de llibres editats per la 

Fundació. D’una banda, la presentació del sisè número de la col·lecció Memòria, 

Pep Jai, fidel al socialisme i a la terra, d’Ernest Benito, feta El Vendrell. D’altra 

banda, l’edició del setè volum d’aquesta mateixa col·lecció, que duu per títol Joan 

Codina i Torres, un socialista a la Conselleria de Treball (1927-1999), de David 

Ballester. 

A més, també s’hi inclou un resum de l’acte de presentació del llibre facsímil PSC. 

El Míting de la Llibertat i s’hi avança l’edició de l’edició facsímil de la revista Enda-

vant, que es va presentar el 29 de març a la Biblioteca de Catalunya.
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Des de l’Arxiu hem desenvolupat una nova iniciativa consistent en l’edició d’una 

col·lecció de punts de llibre amb frases de personatges històrics del socialisme 

català. El primer que hem publicat és el de Rafael Campalans, amb la coneguda 

“Política vol  dir pedagogia”, i tenim previst continuar amb d’altres fruit del pensa-

ment dels personatges que anem publicant a la col·lecció Memòria de biografies 

històriques.

Nova col·lecció de punts de llibre 

Durant el 2006 es va dur a terme la segona fase del procés de digitalització de 

la col·lecció de cartells. Es tracta de cartells de dos fons diferents: els de la Jo-

ventut Socialista de Catalunya (JSC) i el personal de Pedro Álvarez. A més, s’ha 

complementat aquesta tasca amb la descripció de cadascun dels exemplars amb 

l’objectiu que siguin integrats a la base de dades que permet la consulta informa-

titzada, preservant així la documentació de la manipulació física.

Digitalització de cartells

___arxiu històric de la Fundació__publicacions

Aquesta edició facsímil dels 156 números de la revista Endavant publicats entre 

1945 i 1968 és resultat d’una tasca de digitalització de la revista que ha pogut 

publicar-se gràcies a la subvenció atorgada pel Departament de Relacions Insti-

tucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya dins del Programa per al 

Memorial Democràtic.

La revista Endavant va aparèixer per primera vegada el febrer de l’any 1945 a Tolosa 

de Llenguadoc, i es va mantenir fins l’any 1968, concretament fins el mes de maig, 

amb la publicació del número 156. Durant aquest gairebé quart de segle va patir 

diferents períodes de crisi i ressorgiment, però, malgrat totes les dificultats, es va 

convertir en una de les publicacions polítiques de l’exili amb més llarga durada.

El llibre consta d’unes paraules d’introducció a càrrec d’ Isidre Molas, President de 

la Fundació Rafael Campalans, una nota tècnica, on s’exposen les característiques 

d’aquesta edició facsímil, un pròleg signat per José Luís Martín Ramos, historiador 

i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en darrer terme la col·lecció 

de l’Endavant, amb els 156 números i cinc suplements. En total el llibre ocupa 

784 pàgines, amb unes mides  de 24x34 cm.

Se’n va fer una tirada de 500 exemplars numerats, essent una edició que no està 

a la venta, sinó que se’n farà una distribució entre els centres de documentació, 

arxius i biblioteques.

Edició facsímil_Revista Endavant

La coincidència de l’homenatge a Salvador Clop organitzat per la UGT de Cata- 

lunya amb motiu del primer aniversari de la seva mort, i la defunció l’estiu de  2006 

de Marta Mata, primera presidenta de la nostra Fundació, ens va portar a editar 

els manuscrits que en el seu dia van fer. L a reproducció facsímil d’aquests dos  

documents pertanyents a la col·lecció Manuscrits sobre el significat del socialisme, 

donen a conèixer un document inèdit i sens dubte d’important significat històric.

Edició facsímil_Manuscrits de Salvador Clop i Marta Mata
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___els premis primer de maig 

La Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Fun-

dació Josep Comaposada van celebrar el 27 d’abril de 

2006 l’acte de lliurament dels Premis Primer de Maig a 

l’Àgora de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte va comptar 

amb la presència del primer secretari del PSC i ministre 

d’Indústria, Turisme i Comerç, José Montilla, el secretari 

general de la UGT de Catalunya, Josep M. Álvarez, i el 

president de la Generalitat, Pasqual Maragall.

Els premiats d’aquesta edició van ser:

1  Premi Iniciativa Social “Joan Codina” 
 a la Cooperativa l’Olivera 

El jurat va premiar aquesta cooperativa per la seva tas-

ca de promoció social i integració laboral de persones 

desafavorides, amb deficiències psíquiques, físiques o 

sensorials. L’Olivera, com a cooperativa de treball asso-

ciat i alhora d’iniciativa social que és, aplega 34 persones 

dedicades a l’activitat agrícola (conreu d’oliveres, amet-

llers i vinya, entre d’altres) i al servei de teràpia ocupacio-

nal (horta ecològica i plantes aromàtiques, hipoteràpia), 

feines que contribueixen a la revitalització del món rural.

2 Premi Pensament “Ernest Lluch” 
 a David Held 

David Held va ser premiat per ser un dels principals 

teòrics de la globalització des d’una opció socialdemò-

crata, a mig camí entre els liberals i els antiglobalització. 

El jurat va valorar l’aportació dels seus llibres al camp de 

la ciència política, escrits que proposen una governança 

de la globalització des de la convicció que cal reforçar els 

mecanismes de govern i regulació de l’economia global.

3 Premi Memòria Popular 
 “Joan Reventós” a l’Excma. Sra. 
 Carmen Calvo, ministra 
 de Cultura del Govern espanyol 

El jurat del Premi Memòria Popular va voler fer un re- 

coneixement públic a la ministra Calvo pel retorn dels  

papers de Salamanca a Catalunya. El ministre Monti-

lla, encarregat de recollir el premi en nom del govern es- 

panyol,  va elogiar la feina feta per Calvo i el govern en el seu 

conjunt pel camí fet per aconseguir l’esperada devolució.

4 Premi especial Convivència 
 “Xavier Soto” a la Fundació Bayt 
 al-Thaqafa 

La Fundació Bayt al-Thaqafa va ser premiada per facilitar la 

integració cultural i social de la immigració àrabo-musulma-

na resident a Catalunya i per fer conèixer aquí la realitat de 

la cultura islàmica. El jurat va voler guardonar aquesta en-

titat per la feina feta amb les persones amb risc d’exclusió 

social, per la tasca de formació de persones adultes i 

l’esforç de sensibilització de la societat d’acollida.

5 Premi especial Compromís 
 “Antonio García” a Dieter Koniecki 

El jurat dels Premis va considerar oportú guardonar 

l’actual delegat a Espanya de la fundació alemanya 

Friedrich Ebert per haver contribuït a la revitalització de 

l’espai polític socialista i de l’espai sindical ugetista. De la 

seva llarga trajectòria política, els Premis Primer de Maig 

han valorat la feina de Koniecki com assessor del PSOE 

perquè es convertís en el partit majoritari de l’esquerra 

espanyola, preparant-lo per a les primeres eleccions de-

mocràtiques. 
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__formació__publicacions

Edició del segon número de la Col·lecció Formació. Aquest manual és el reflex 

del funcionament d’una campana electoral: la seva preparació i la seva execució. 

A partir de presentar els element que conformen les campanyes, l’autor defineix 

quina és l’estratègia a seguir i el missatge a transmetre per aconseguir l’objectiu 

final: el triomf a les urnes.

El manual del Príncipe. Diseño y gestión de campañas electorales, 
de Xavier Domínguez

Tercer número de la Col·lecció Formació. Aquest llibre és un instrument útil per 

distingir els principals aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de coordinar 

un grup i preparar una reunió, així com a l’intentar gestionar el temps de la mane-

ra més eficaç possible. Els autors plantegen quins són els processos lògics en la 

direcció de grups i reunions: els actors, els conflictos, la coordinació i l’avaluació 

de resultats, entre d’altres. 

Dirección de grupos y reuniones. Gestión del tiempo, de Pedro Marín, 
Paco Aranda i Pilar Guzmán

La Fundació Rafael Campalans i l’Escola de Formació Xavier Soto van presentar el 

primer llibre de la Col·lecció Formació, Técnicas de comunicación política. Orato-

ria 1, 2 y 3, editat per la Fundació. Juntament amb els dos autors, el director de 

l’Escola, Francesc Xavier Marín, i la gerent de Programes, Pilar Guzmán, van pre-

sentar la publicació el director de la nostra Fundació, Albert Aixalà, i el viceprimer 

secretari del PSC, Miquel Iceta. 

Presentació del llibre_Técnicas de comunicación política

La Fundació, juntament amb l’Escola de Formació Xavier Soto, va presentar el 

segon número de la col·lecció el dia 18 de juliol a la sala d’actes del Museu d’Art 

Modern de Tarragona. 

La presentació va anar a càrrec de Xavier Sabaté, conseller de Governació i Admi-

nistracions Públiques; Josep Maria Sala, secretari de Formació del PSC; i Xavier 

Domínguez, autor del llibre.

Presentació del llibre_El manual del Príncipe. Diseño y gestión de campañas electorales

___espai de professionals

L’Espai de Professionals (EDP) és un fòrum de debat i 

pensament tècnic i polític, punt de trobada dels joves pro-

fessionals que volen fer sentir la seva veu, compartir co-

neixements i experiències, teixir xarxes i intercanviar opi-

nions sobre temes que els afecten directament. La recerca 

intel·lectual, el foment del debat polític, econòmic i social, 

així com la creació, promoció i difusió d’idees susceptibles 

de convertir-se en veritables programes d’acció política 

són alguns dels seus objectius a curt i mig termini.

L’Espai organitza periòdicament trobades amb els princi-

pals dirigents econòmics, polítics i empresarials, així com 

amb diverses figures significatives del nostre entorn pro-

fessional i públic.

Dinar de l’EDP amb Jordi Hereu
El 25 de gener la Fundació va celebrar la segona trobada de 

l’Espai de Professionals amb un dinar amb Jordi Hereu, re-

gidor de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Sota el títol “Barcelona 2006: estat de la ciutat i perspectives 

de futur”.

Sopar de l’EDP amb 
Alfons Cornella
El 16 de març va tenir lloc a 

l’Hotel l’Havana de Barcelona 

un sopar tertúlia amb Alfons 

Cornella, fundador d’Infonomia. 

trobada en què va sorgir un in-

teressant intercanvi d’idees al 

voltant de la innovació.

Dinar de l’EDP amb Carme Chacón
La Fundació va celebrar el 31 de març una trobada de l’Espai 

de Professionals amb Carme Chacón, diputada per Barce-

lona i vicepresidenta Primera de la Mesa del Congrés dels 

Diputats. Chacón va centrar la seva intervenció en l’anàlisi 

de les principals polítiques aplicades pel govern espanyol.

Dinar de l’EDP amb Montserrat Tura
El divendres, 2 de juny, l’Espai de Professionals va celebrar 

una nova trobada, aquest cop amb la consellera d’Interior de 

la Generalitat, Montserrat Tura. Durant el dinar, la consellera 

va descriure quines són les principals tasques del seu depar-

tament, tot fent una reflexió entorn al significat que té avui 

en dia el concepte de seguretat.
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La Fundació Rafael Campalans va celebrar el 16 de març 

un sopar amb Philip Cordery, secretari general del Partit 

dels Socialistes Europeus, que va 

comptar amb la participació de la 

responsable de la Secretaria de 

Política Europea i Internacional i 

diputada al Parlament Europeu, 

Maria Badia. 

Philip Cordery va ser presentat per 

Albert Aixalà, director de la Fun-

dació, i Pau Solanilla, coordinador del Programa Europa, i 

–com Cordery- antic secretari general d’ECOSY, la unió de 

joves socialistes europeus.   

Sopar amb Philip Cordery 

La Fundació va col·laborar, juntament amb la fundacions 

Olof Palme i Gabriel Alomar, en aquest seminari organitzat 

per l’associació Nou Cicle el dissabte 10 de juny. Al seminari 

es va presentar un document marc sobre el futur del socia-

lisme europeu elaborat per Raimon Obiols i es va obrir un 

debat sobre l’impuls que cal donar al Partit dels Socialistes 

Europeus.

En aquesta línia, el 7 i 8 de novembre, el Parlament euro-

peu va convidar un grup format per socialistes catalans i 

llombards, convidats pels eurodiputats Maria Badia, Raimon 

Obiols i Pier Antonio Panzeri, per debatre sobre el futur del 

socialisme europeu. Aquesta trobada tenia com a objectiu 

dibuixar idees per a encaminar el debat sobre com renovar 

el socialisme europeu.

Seminari “Propostes pel socialisme 
europeu” 

Després de la trobada entre 

socialistes catalans i de la 

Llombardia que va tenir lloc el 

7 de novembre a Brussel·les, 

es va posar en marxa un nou espai de trobada  online , per 

apropar persones de diferents països europeus i intercanviar 

opinions sobre les respostes als interrogants que tenim al 

davant en una Europa en transformació dins un món globali-

tzat. En aquest magazine europeu on-line, iniciativa conjunta 

de la Fundació Rafael Campalans i l’Associació Nou Cicle, 

s’hi pot trobar:

1. un servei diari multilingüístic de notícies i articles d’interès, 

2. una taula rodona permanent d’articles, sobre el socialis-

me, l’esquerra i Europa,

3. una selecció actualitzada periòdicament d’articles, estu-

dis i documents de l’esquerra europea i internacional.

eFutur 
 

Butlletí digital: 
Debat sobre el futur de la UE

Amb motiu del seu 

10è aniversari, el 

think tank Notre 

Europe va orga-

nitzar el seminari 

“Notre Europe De-

main”. La Fundació 

va voler dedicar el 

seu setzè butlletí a 

aquest debat, que 

va reunir personalitats europees de l’àmbit polític, econòmic 

i sindical -entre el quals Guy Verhofstadt, Tommaso Padoa-

Schioppa, Jacques Santer, Wim Kok, Pascal Lamy, Etienne 

Davignon, Josep Borrell o Jacques Delors - per parlar sobre el 

futur del projecte d’integració europea.

Informe. El futuro del Tratado Constitu-
cional: más allá de la crisis institucional

Informe elaborat des de la Fundació amb l’objectiu de repas-

sar les diferents vies de sortida per al Tractat Constitucional. 

Tenint en compte la possibilitat que el tractat no entri en vigor, 

també s’estudia quins són, en aquest cas, els elements que 

s’han o es poden recuperar. A més, s’analitza com darrera el 

debat sobre les vies de sortida per a la Constitució es planteja 

un altre de més ampli: el d’un projecte polític per a la UE.

___formació__activitats

Sota el lema “Governar des de l’esquerra”, el cap de setmana del 4 i 5 de març es 

va celebrar a Tarragona la vintena edició de l’Escola d’Hivern del PSC, en què va 

participar la Fundació Rafael Campalans. 

L’Escola va centrar els seus debats en tres grans blocs:

Les reformes institucionals. En aquesta taula van intervenir, entre d’altres,  

Alfredo Pérez Rubalcaba, portaveu del Grup Socialista al Congrés, Carme  

Chacón, diputada per Barcelona i vicepresidenta Primera de la Mesa del  

Congrés dels Diputats, i Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC.

La societat d’avui i de demà. Convivència, proximitat, autoritat, tolerància, 

diversitat. Carles Martí, secretari de Cultura i Audiovisuals del PSC, va moderar 

una taula en què van intervenir Manuel Pérez Iruela, director d’IESA; Salvador 

Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Enrique Gil Calvo, periodista; i 

Josep Ramoneda, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Els governs socialistes. Orientació de fons de les nostres polítiques.  

Intervencions de Joan Clos, llavors alcalde de Barcelona; Manel Valls,  

 alcalde d’Evry; Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques i  

Carme Figueras, diputada del Parlament de Catalunya.

XX Escola d’Hivern 

Escola de Tardor

El 6 i 7 d’octubre de 2006 es va celebrar a Sant Vicenç dels Horts l’Escola de 

Tardor de la Federació del PSC del Baix Llobregat, coorganitzada per la Fundació 

Rafael Campalans. Tres van ser els grans temes a debatre:

- Governar Catalunya amb el nou Estatut

- Perspectives municipals

- PSC, un partit preparat per guanyar

Entre els convidats a intervenir, van destacar, entre d’altres, Miquel Iceta, vicepri-

mer secretari del PSC, Francisco Caamaño, secretari d’Estat de Relacions amb les 

Corts, Carme Chacón, diputada i vicepresidenta del Congrés dels Diputats; Carme 

Figueras, consellera de Benestar i Família; Josep Maria Rañé, candidat al Parla-

ment de Catalunya; Antoni Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat.
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La Fundació Rafael Campalans va organitzar els dies 11 i 12 

de juliol dues taules dins el marc de la Universitat Progre-

ssista d’Estiu (UPEC), que van girar entorn al Federalisme i 

amb l’objectiu de centrar-ne el debat, contribuint a la redefi-

nició del catalanisme en una perspectiva federal espanyola. 

A la primera sessió, que va dur per títol “Les esquerres i 

les arrels del Federalisme”, hi van intervenir Ferran Gallego, 

professor titular d’Història contemporània de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), i Antonio Santamaría, editor 

del recull de textos de Francesc Pi i Margall “Federalismo y 

República”, que ha coeditat la Fundació. La taula del dia 12, 

“El Federalisme i el concepte de Nació”, va comptar amb la 

intervenció de Ferran Domínguez, professor lector de Dret 

Constitucional de la UAB i autor del llibre “Más allá de la 

Nación: la idea de España como ‘Nación de naciones’, editat 

per la Fundació.

Debat sobre el Federalisme dins la 
Universitat Progressista d’Estiu (UPEC)

La Fundació Rafael Campalans va presentar el 15 de novem-

bre el segon llibre de la col·lecció frc Llibres al Círculo de Be-

llas Artes de Madrid. Isidre Molas, president de la Fundació 

i vicepresident del Senat; Juan José Solozábal, catedràtic de 

Dret Constitucional de la UAM, i Antonio García Santesma-

ses, professor de Filosofia Política de la UNED, van aprofitar 

l’acte de presentació de “Más allá de la nación. La idea de 

España como Nación de naciones” per debatre a l’entorn 

dels conceptes nació, nacionalitat i nació de nacions. 

Presentació del llibre Más allá de la 
Nación: la idea de España como ‘Nación 
de naciones’, de Fernando Domínguez 
García
 

Web Infofederal

Es tracta d’una iniciativa de la Fundació Rafael Campalans i 

la Fundació Catalunya Segle XXI que pretén donar a conèixer 

de manera pedagògica què és el federalisme, la seva evo-

lució i situació a l’Estat espanyol, i fer un breu repàs del 

federalisme en d’altres països.

Coedició del llibre Federalismo 
y República, de Pi i Margall

La Fundació Rafael Campa-

lans, juntament amb l’editorial 

El Viejo Topo, ha publicat el 

llibre “Federalismo y Repúbli-

ca”, de Francesc Pi i Margall. 

Teòric de la revolució demo-

cràtica i del federalisme, pre-

sident de la primera República 

i fundador i dirigent del Partit 

Federal, va ser fins el franquis-

me un dels mites més potents 

de l’esquerra espanyola.

___programa federalisme
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Tot i que la presen-

tació del número 

16 de la Col·lecció 

Reflexió El Estatuto 

de Cataluña: una 

propuesta para el 

acuerdo va presen-

tar-se a mitjan no-  

vembre  de 2005 

a Madrid, el dia 27 de gener se’n va fer la presentació a 

la seu del PSC, a Barcelona. La presentació va anar a cà-

rrec de Manuela de Madre, vicepresidenta del PSC, Miquel  

Iceta, viceprimer secretari del PSC, i Isidre Molas, senador 

de l’Entesa Catalana de Progrés i president de la Fundació.

Presentació del llibre El Estatuto de 
Cataluña. Una propuesta para el acuerdo 

El 8 de juny, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, 

va presidir el col·loqui “L’Estatut del segle XXI”, organitzat per 

la Fundació a les cotxeres del Palau Robert, on estaven con-

vidats membres de diferents entitats juvenils de Catalunya. 

A l’acte hi van intervenir Cristian Rovira, d’AIJEC (Joves Em-

presaris), Estefania Guilarte, de la JSC, Chakir El Homrani, 

d’AVALOT i Albert Aixalà, director de la nostra Fundació.

Dinar-col·loqui amb Pasqual Maragall. 
L’Estatut del segle XXI 

El 2 de juny va presentar-se a la llibreria Laie El nou Esta-

tut. Comentaris a peu d’obra, primer llibre d’un nou projecte 

editorial de la Fundació Rafael Campalans: frc LLIBRES. A 

l’acte hi van intervenir Lídia 

Santos, autora del llibre, di-

putada al Parlament i mem-

bre de la ponència redactora 

de l’Estatut; Miquel Iceta, vi-

ceprimer secretari del PSC; i 

Isidre Molas, president de la 

Fundació .

Els dies 13 i 14 de juny se’n 

va fer la presentació a Giro-

na i a Lleida respectivament, 

amb la participació del sena-

dor Lluís Maria de Puig a Gi-

rona, i de l’alcalde de Lleida, 

Àngel Ros.

Tres mesos després d’haver 

estat aprovat l’Estatut, la fun-

dació va presentar el llibre a l’Institut d’Estudis Vallencs. A l’acte 

hi van intervenir Núria Segú, diputada i número dos de les llistes 

del PSC per Tarragona; les autores del llibre, Lídia Santos i Laia 

Bonet; i el director de la fundació, Albert Aixalà.

Presentació del llibre El nou Estatut. Co-
mentaris a peu d’obra, de Lídia Santos, 
Laia Bonet i David Fuentes 

Iniciada la campanya pel referèndum del 18 de juny, la Fun-

dació va utilitzar el butlletí electrònic que envia regularment 

per informar de les activitats i publicacions editades en re-

lació al nou Estatut que vam considerar útils per als nostres 

subscriptors.

Butlletins electrònics dedicats 
al nou Estatut
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Amb motiu de l’acte 

de lliurament dels Pre-

mis Primer de Maig, la 

Fundació Rafael Cam-

palans va celebrar un 

dinar-conferència amb 

el guardonat amb el 

Premi “Ernest Lluch” al 

Pensament, David Held, 

professor de la London 

School of Economics. 

David Held va iniciar la 

seva intervenció enume-

rant els principals desa-

fiaments internacionals 

que convé afrontar amb urgència. En l’era de la interdepen-

dència, Held remarca una sèrie de reptes que assenyalen 

una vulnerabilitat creixent i la necessitat de dissenyar nous 

mecanismes i alternatives a la globalització neoliberal. 

Dinar-col·loqui amb David Held

La Fundació Rafael Campalans i el Programa Mediterrani de 

la Fundació CIDOB, amb la col·laboració de la Fundació Al-

ternativas, van organitzar un taller de treball que analitzava 

les polítiques espanyoles de democràcia, governança i fo-

ment del diàleg a la Mediterrània i Orient Mitjà. Aquest taller 

es va celebrar a Amman (Jordània) el 12 i 13 de  juny, en 

el marc de la segona edició del Congrés Mundial sobre Es-

tudis a Orient Mitjà (WOCMES).  Pau Solanilla, responsable 

de l’àrea d’Europa de la nostra Fundació, va participar en 

el pànel que duia per títol “Polítiques espanyoles a la Me-

diterrània i Orient Mitjà” amb el document “Les fundacions 

polítiques occidentals que fomenten la democràcia en els 

països àrabs de la Mediterrània: paraules o fets?”.

Impuls de la democràcia, la governança i 
el diàleg a la Mediterrània i l’Orient Mitjà: 
les polítiques espanyoles
 

Butlletí digital: El fenomen Ségolène

La Fundació Rafael Campalans va participar un any més a la 

reunió del Forum Scholars for European Social Democracy, 

un espai per al debat entre experts i acadèmics d’Europa, 

propers a la socialdemocràcia i amb funcions consultives i 

assessores als partits socialistes i socialdemòcrates d’arreu 

d’Europa. El 2006 la trobada es va celebrar els dies 9, 10 i 

11 de novembre a Berlín, organitzada per la Fundació Friedri-

ch Ebert a la seu de la seva fundació, sota el títol “L’educació 

i el futur de la socialdemocràcia”. 

El seminari responia a la necessitat de pensar l’educació en 

una triple dimensió: per assolir una major cohesió social, per 

gestionar les societats multiculturals, i com a instrument per 

a viure en una societat del coneixement. En la conferència, 

i representant la Fundació, hi van participar Albert Aixalà,  

Rocío Martínez-Sampere i Jorge Calero, catedràtic d’Economia 

Política i Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, que 

va moderar la taula sobre “Educació i Justícia”.

Participació al Forum Scholars 
for European Social Democracy
 

El butlletí digital número 17 el vam dedicar a la candidata 

del PS a les eleccions presidencials franceses. Escollida pels 

militants socialistes francesos després d’un intens procés 

d’eleccions primàries, vam considerar interessant analitzar 

l’elecció de la candidatura socialista, reproduint el seu dis-

curs d’investidura, així com fent una tria d’articles de mitjans 

francesos. 

___programa socialdemocrácia
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Els dies 27 i 28 de gener de 2006, la Fundació Rafael Cam-

palans i Xabaca Àrab Socialista van organitzar el seminari 

“Socialisme i democràcia en els països àrabs de la Medite-

rrània”, que va reunir una trentena de polítics, acadèmics, 

periodistes i especialistes en l’àrea Mediterrània i més de 

150 assistents.

Seminari_Socialisme i democràcia en els països àrabs de la Mediterrània

Programa_Divendres, 27 de gener

Inauguració

Isidre Molas, president de la Fundació Rafael Campalans

Mohammed Chaib, delegat nacional de Xabaca

Valors i principis del socialisme en els països àrabs 

de la Mediterrània

Maria Badia, secretària de Política Europea i Internacional 

del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Nouzha Chekrouni, ministra delegada del Ministeri d’Afers 

Exteriors i Cooperació, encarregada de la comunitat marro-

quina resident a l’estranger, Marroc

Freih Abu Medeen, exministre de Justícia i director general 

del Territori Palestí, Autoritat Nacional Palestina

Moderadora: Elizabeth Dalmau, coordinadora del Programa 

Internacional de la Fundació Rafael Campalans.

La democràcia a l’Islam

Dolors Bramon, professora titular d’estudis àrabs i islàmics 

de la Universitat de Barcelona (UB), Espanya

Pau Solanilla, adjunt a la Direcció de Programació de l’Institut 

Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya

Mohammed Al-Coudi Al Amrani, professor a la Universitat 

Islàmica de Rotterdam, Països Baixos

Moderadora: Cinta Llasat, membre del Comitè Coordinador 

de Xabaca

Igualtat de gènere, pilar de la democràcia

Dolors Renau, comissionada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 

de la Diputació de Barcelona, Espanya

Zakia Mrini, presidenta de l’Associació Ennakhil, Marroc

Malika Abdelaziz, periodista i responsable de l’Àrea Medite-

rrània d’ACSUR, Espanya

Moderadora: Eliana Camps, secretària d’Organització de 

Xabaca

Participació i moviments socials en els països àrabs

Ahmad Alkuwaifi, presi-

dent de l’Associació Punt 

d’Intercanvi, Espanya

Taleb Saneh, diputat àrab al 

Knesset, Israel

Oussama Saad, diputat 

de l’Assemblea Nacional Libanesa, Liban

Moderador: Atta Eid, coordinador adjunt de Xabaca

Programa_Dissabte, 28 de gener

Sindicalisme i moviment obrer en els països àrabs

Abdelkader Aslimani, secretari d’Immigració de la Unió 

General de Treballadors (UGT) de Catalunya, Espanya

Mohammed Boussia, secretari Internacional de la Confede-

ració Democràtica de Treballadros (CDT), Marroc

Mahmoud Abdallah, Associació Mohammed Ali de la Cultu-

ra Obrera, Tunísia

Mohammed Said, representant de l’Organització per a 

l’Alliberament de Palestina (OAP) a Catalunya, Espanya

Moderador: Fouad Assadi, coordinador adjunt de Xabaca

El paper del diàleg euro-àrab en la consolidació demo-

cràtica de la regió

Mohammed El Fatah Naciri, ambaixador de la Lliga dels 

Estats Àrabs a Espanya

Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu

Martin Jerch, professor i investigador a la Universitat Autò-

noma de Madrid (UAM)

Moderador: Xavier Batalla, corresponsal diplomàtic de La 

Vanguardia i director adjunt de Vanguardia Dossier

Cloenda

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans

Mohammed Chaib, delegat nacional de Xabaca

Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya
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La Fundació va organitzar el 24 de març aquesta conferència 

al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (Via Laietana, 

39) presentada per Rocío Martínez-Sampere, coordinado-

ra del programa Estat del Benestar de la Fundació, i en la 

qual van intervenir Patrick Diamond, ex assessor de Tony 

Blair, professor a la LSE i coeditor del llibre The New Egali-

tarianism amb Anthony Giddens; i Antoni Castells, conseller 

d’Economia i Finances. 

Amb motiu de la conferència, la Fundació va editar un docu-

ment electrònic que duia per títol “Contextualització del de-

bat sobre el dret a escollir en l’Estat del Benestar: un anàlisi 

comparatiu de la discussió a Gran Bretanya i a Catalunya 

des del liberalisme igualitarista”

Conferència de Patrick Diamond: 
Crisi i oportunitats de la nova política 
econòmica dels Estats del Benestar 
europeus

La conferència es va 

celebrar el 29 de juny 

a la seu de la Funda-

ció, i hi va anar a cà-

rrec de Vicenç Navarro, 

catedràtic de Ciències 

Polítiques i Socials de 

la Universitat Pompeu 

Fabra. L’acte el va pre-

sentar Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC.

Amb motiu de la conferència, la Fundació va elaborar una 

ressenya del llibre de Vicenç Navarro “El subdesarrollo social 

de España. Causas y consecuencias”.

Conferència de Vicenç Navarro: 
El subdesenvolupament social 
d’Espanya. Causes i conseqüències

La Fundació ha posat en  

marxa aquesta nova col·lec-

ció amb un primer número 

que duu per títol “La corres-

ponsabilidad individual en 

la financiación pública de 

la atención sanitaria” i que  

inclou els següents capítols:

• ¿Qué papel debería tener la corresponsabilidad  

financiera individual en el futuro del sistema nacional 

 de salud?

 Jaume Puig-Junoy

• Ética y racionalidad de la contribución financiera del 

usuario de la sanidad pública

 Ángel Puyol González

• Un panorama de la contribución financiera del usuario 

sanitario en Europa

Ana Tur Prats e Iván Planas Miret

•  Los copagos en atención médica y su impacto sobre la 

utilización. El gasto y la equidad

 Marisol Rodríguez

• ¿Qué sabemos del impacto de los copagos en atención 

sanitaria sobre la salud? Evidencia y recomendaciones

Beatriz González López-Valcárcel

• La corresponsabilidad individual en la financiación de 

medicamentos: evidencia y recomendaciones

 Jaume Puig-Junoy

• La corresponsabilidad individual en la atención a la 

dependencia: evidencia y recomendaciones

 David Casado Marín

• Una reflexión sobre la financiación sanitaria y una  

propuesta de articulación de copagos basados en 

 la renta

Guillem López Casanovas

 Ana Tur Prat

Informes FRC

__programa estat del benestar___programa immigració
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El 13 de gener de 2006 es va presentar l’estudi sobre la 

percepció de la immigració encarregat des de la Fundació 

Rafael Campalans a diversos responsables polítics del partit 

encarregats dels temes d’immigració tant a nivell orgànic 

com institucional. Es tractava d’un estudi qualitatiu, realitzat 

a partir de set “focus grup”, cinc en ciutats de l’àrea me-

tropolitana de Barcelona, un a la ciutat de Barcelona i un 

a Vic. L’objectiu d’aquest estudi era tenir una visió concreta 

de les actituds i vivències de la població en relació al fet 

migratori. A partir d’aquest estudi es va constituir un grup 

de treball amb l’objectiu d’analitzar la realitat del fet migra-

tori als pobles i ciutats de Catalunya i, en base a aquestes 

dades, elaborar un document amb indicacions sobre actua-

cions municipals en matèria d’immigració. El document es 

va presentar als alcaldes socialistes de les principals ciutats 

i pobles de Catalunya en una sessió de treball celebrada a la 

seu del PSC el dimecres 17 de maig. 

Estudi sobre la percepció de la immigració  
i document de recomanacions generals 
i propostes d’actuació en matèria 
d’immigració pels governs locals socialistes

La Fundació Rafael Campalans va celebrar el 3 de juliol la 

presentació de la revista FRC 12. Immigració, identitat i con-

vivència a la sala Joan Maragall del Centre Cívic Pati Llimo-

na. A l’acte hi van intervenir Consol Prados, secretària per 

a la immigració de la Generalitat de Catalunya; Jordi López 

Camps, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat 

de Catalunya; i Ricard Zapata-Barrero, professor de Ciència 

Política de la Universitat Pompeu Fabra.

Presentació_Revista FRC 12: Immigració,  
Identitat i Convivència

Aprofitant la presentació de la Re-

vista FRC 12, la Fundació Rafael 

Campalans va oferir en el seu onzè 

butlletí un recull dels principals 

articles de la revista (de Ricard 

Zapata-Barrero, Miguel Pajares, 

Ferran Sáez, René Cuperus i Ma-

nuel Valls), així com una selecció 

d’opinions publicades a la premsa per donar als lector una visió 

àmplia i completa del fet migratori. 

Butlletí digital temàtic: Immigració

La diversitat creixent de la nostra societat és un fet inevitable que 

planteja un seguit de reptes que haurem d’afrontar. Amb aquest 

objectiu, des de la Fundació Rafael Campalans, juntament amb 

la Xarxa Latina del PSC, es va posar en marxa un espai a la xarxa 

dedicat a la Societat de la Integració i la Diversitat, www.socint.org,  

que  vol esdevenir el punt de trobada per a tots aquells que 

vulguin contribuir, des d’una perspectiva progressista, a definir 

el model d’integració de la societat catalana.

L’espai web conté un recull de notícies i articles apareguts a 

diversos mitjans que pretenen ser la base per a la generació 

d’un debat constant, que via diferents aportacions permeti 

participar de manera activa en la construcció d’una nova 

societat catalana més plural i més cohesionada.

Web Socint   

A finals de desembre 

es va posar en marxa 

un nou producte elec-

trònic que inclou res- 

senyes d’informes i estu-

dis recents sobre diversos  

temes relacionats amb 

la immigració a nivell català, espanyol i europeu. 

Aquest producte, l’Apunts d’Immigració, té com a principal 

objectiu posar a l’abast dels subscriptors documents i articles 

que acostumen a tenir una difusió més limitada. D’aquesta 

manera també es dóna utilitat a determinats articles i docu-

ments que la FRC rep de manera periòdica i que utilitza en 

el seu treball diari. El butlletí és una eina per generar debat 

i opinió entorn el tema de la immigració.

Apunts d’Immigració  
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__publicacions de la fundació

frc LLIBRES és u na nova col·lecció que alhora té la voluntat de convertir-se en un 

segell editorial propi, que ens dugui a produir més i millor. frc LLIBRES vol ser una 

col·lecció que tracti qüestions polítiques des de l’àmbit acadèmic, però també des 

de la perspectiva dels qui es dediquen a la política. 

Ho diu Miquel Iceta al pròleg: feia falta un llibre que expliqués de forma rigorosa i 

planera el contingut del nou Estatut. Feia falta un llibre que expliqués, des del co-

neixement de primera mà i sense sectarisme, el procés negociador. I calia el llibre 

dels i de les que treballaven molt i xerraven poc, el llibre dels socialistes catalans 

que han treballat de valent per tirar endavant el nou Estatut. 

El nou Estatut. Comentaris a peu d’obra

El segon número de la col·lecció, que es va editar el setembre, analitza la idea 

d’Espanya com a nació de nacions i el tractament acadèmic i polític d’aquest con-

cepte durant els darrers 25 anys.  Com diu Isidre Molas al pròleg: “precisament 

ara és oportú un llibre que recordi que el pacte constitucional es va forjar a partir 

del reconeixement de la pluralitat nacional d’Espanya deixant enrera el centralisme 

i uniformisme. Un llibre que aprofundeixi la idea d’Espanya com a «Nació de na- 

cions» com a espai comú fundat en la solidaritat i la llibertat, de forma que es 

pugui viure junts i ser diferents alhora”.

Más allá de la Nación: la idea de España como nación de naciones 
de Fernando Domínguez

El tercer número de la col·lecció és el dietari de campanya que Joaquim Nadal 

va escriure durant els mesos previs a les eleccions de 2003. Com l’autor ma-

teix apunta a la presentació del llibre, aquest és un text de contingut personal i 

de connotacions polítiques fruit directe de la seva pròpia peripècia vital i del seu  

encaix en el compromís i la representació política primer en el camp municipal i 

més endavant en el terreny autonòmic, i sempre en l’espai polític del PSC.

Dietari 2003 de Joaquim Nadal

___grups de treball

Durant els mesos de gener, febrer i març de 2006 es van celebrar les darreres 

sessions del Seminari de Política Lingüística que s’havia iniciat a finals de 2005. 

Durant el mes d’abril es va treballar en el text definitiu i al mes de maig es van 

publicar els resultats del grup de treball en el número 7 dels Debats de la Fundació 

sota el títol “La situació lingüística a Catalunya i la seva projecció a Espanya” que 

té l’objectiu de generar discurs polític sobre la política lingüística a seguir des dels 

diferents nivells administratius i de govern.

Política lingüística: Grup de treball i publicació del número 7 dels debats de la Fundació_ 
La situació lingüística a Catalunya i la seva projecció a Espanya

Grup de treball de Dona i Política

Durant el mes d’abril de 2006 es va iniciar un nou grup de treball sobre Dona i 

Política. El grup, format per un conjunt de dones professionals de diferents àmbits 

i sota la coordinació de Dolors Renau, es va reunir de manera periòdica fins el mes 

de desembre en sessions de dues hores en què es tractaven diversos temes i on 

participaven diverses ponents que aportaven la seva visió del fet estudiat a partir 

de les seves experiències personals. L’objectiu del grup era analitzar, debatre i 

reflexionar sobre els diferents aspectes relacionats amb la situació de la dona a la 

política en la nostra societat en l’actual moment històric. 

Grup de treball sobre Política Industrial

Durant el mes de maig es va posar en marxa un grup de treball coordinat per Xavier 

Pont amb l’objectiu de redactar un document sobre els principals reptes que ha 

d’afrontar la política industrial del govern de la Generalitat en el context actual de 

canvi de model productiu. El grup va aprovar un primer document durant el mes 

d’octubre, i seguirà treballant durant l’any 2007 per acordar un text definitiu que 

va acabar sent publicat per la Fundació. 

Projecte Barcelona 2020 A inicis d’any es va posar en marxa aquest grup   amb l’objectiu d’assenyalar els 

principals reptes que ha d’encarar la ciutat de Barcelona en els propers anys. 

L’objectiu principal era donar suport a la producció d’idees-força sobre l’evolució de 

la realitat de la ciutat. Aquest anàlisi va acabar incorporant-se en part al programa 

electoral del PSC a les municipals de 2007.

Estudi Joves i Política Partint de la preocupació en relació a l’allunyament dels joves de la política i els 

alts nivells d’abstenció de les darreres eleccions de l’1 de novembre de 2006, la 

Fundació ha encarregat un estudi qualitatiu sobre joves i política amb l’objectiu de 

conèixer els valors i les preocupacions dels joves catalans d’entre 20 i 30 anys.

L’estudi, que ha constat de 12 grups seleccionats en funció de l’edat, el nivell de 

formació i d’ingressos, s’ha dut a terme durant el mes de desembre, i donarà lloc 

a un informe que serà presentat durant el mes de gener de 2007. 

  frc LLIBRES
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Situant inicialment el marc en el qual es mouen els sistemes fiscals, aquest treball 

proposa analitzar la realitat del sistema fiscal espanyol, destacant les seves ca-

racterístiques més rellevants, tot estudiant les reformes recents més importants. 

A més, en un exercici prospectiu, s’indiquen quines poden ser les línies futures de 

reforma més probables, tenint en compte les propostes governamentals. En darrer 

lloc, l’autor estableix unes consideracions finals a mode de conclusió.

146_Reformas fiscales en España: presente y futuro. José Mª Durán Cabré

Els debats acadèmics recents i una varietat d’estudis sobre aquesta temàtica, 

alguns dels quals estan mencionats o citats en els diferents articles d’aquest  

llibre, són la base de les consideracions que exposa sobre les relacions entre les 

condicions per aconseguir la integració social i política de societats culturalment 

diverses i les causes i conseqüències de la política de la identitat. 

147_La socialdemocràcia i la política de la identitat. Ciutadania, integració
 i multiculturalisme. Thomas Meyer

L’objectiu d’aquest treball, de Jaume Puig-Junoy, consisteix a presentar de manera 

selectiva, i des de la perspectiva econòmica de l’assignació òptima de recursos, 

una aproximació a l’estat del coneixement sobre alguns elements centrals per a un 

debat més informat sobre els punts forts i dèbils de la situació actual i les perspec-

tives de futur del finançament del descentralitzat SNS espanyol.

148_Tensiones actuales y futuras sobre el bienestar sanitario. A la búsqueda del 
 necesario equilibrio entre lo deseable y lo sostenible. Jaume Puig-Junoy

___publicacions de la fundació

Més enllà de la nova situació política, amb un govern catalanista i d’esquerres i 

el debat estatutari; més enllà de l’impacte lingüístic de la immigració, dels canvis 

en els mitjans audiovisuals i de les noves tecnologies, circumstàncies i fenòmens 

sens dubte importants; la percepció que l’ús del català no havia avançat en la 

forma esperada i sobretot la sensació que el paradigma lingüístic (la narració que 

sobre la llengua havia estat forjada en el període de lluita per la recuperació de 

les llibertats i aplicada en els primers 25 anys d’autogovern) havia quedat superat, 

ens van fer plantejar la necessitat de repensar la situació lingüística de Catalunya 

a principis d’aquest segle XXI, amb l’objectiu de fer-ne un diagnòstic i de generar 

propostes de futur. Per fer-ho, hem treballat tenint presents els textos legislatius 

(Estatut de 1979 i Llei de Política Lingüística de 1998) i a partir de les aportacions 

dels especialistes assistents al seminari.

Número 7_La situació lingüística a Catalunya i la seva projecció a Espanya

Text de la ponència aprovada per la IV Conferència Nacional del Partit dels Socia-

listes de Catalunya, que es va celebrar a Barcelona els dies 19 i 20 de novembre 

de 2005.  El procés d’elaboració de la ponència marc que es va portar a debat 

va ser dirigit per Ernest Maragall, Secretari de Programes i Conferències del PSC, 

i va comptar amb la participació d’experts i responsables polítics del partit, que 

van treballar en el marc de tres grups de treball coordinats per Joan Rodríguez. El 

procés de debat durant la Conferència es va organitzar en tres comissions: Valors 

i principis de l’Estat del Benestar al segle XXI, Educació, Salut i Seguretat Social, i 

Catalunya i el quart pilar de l’Estat del Benestar, i va ser dirigit per nou ponents.

Número 8_Vells i nous drets de l’Estat del Benestar

  Els Debats de la Fundació   Els Papers de la Fundació
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Mil días de Gobierno Maragall.
Mil días que han cambiado Cataluña 
Pasqual Maragall  

• Cataluña 2003-2006: ¿Una transición? Acentos del 
proyecto catalanista y de progreso y de la acción del 
gobierno de la Generalitat 

 Xavier Bertrana

• ¡Maragall, di alguna cosa de derechas! 
 Enric Juliana

• La rectificació o el futuro tampoco ya no es lo que era
 para el catalanismo 
 Joan Rodríguez

• Claroscuros del trienio de Maragall 
 Antón Costas

• A toro pasado 
 Javier Pérez Royo

• Patricios y ciudadanos
 Suso de Toro

• Entre la falta de autoridad y la defensa de grandes 
 proyectos de país 
 Manel Manchón

Inmigración, Identidad y Convivencia.
Laicidad y Estado 
Manuel Valls

• La sociedad multicultural: un concepto perturbador
 René Cuperus

• El tiempo de la diversidad cultural y el discurso 
 conservador basado en la tradición (monocultural)
 Ricard-Zapata-Barrero

• Democracia representativa y pluralidad cultural
 Ferran Sáez

• Derechos de ciudadanía para los nuevos residentes 
 Miguel Pajares

• Derechos y deberes de los inmigrantes: la esencia de la
 Democracia
 Mohammed Chaib

• Más democracia i más Estado del bienestar
 Consol Prados

• Barreras de acceso a la educación española
 Jorge Calero
• Más allá de la Nación: la nación catalana y la idea de
 España como «Nación de naciones»
 Fernando Domínguez García

___publicacions de la fundació

• Editorial

• Laïcitat i Estat
 Manuel Valls

• La societat multicultural: un concepte pertorbador
 René Cuperus 

• El tiempo de la diversidad cultural y el discurso conservador 
basado en la tradición (monocultural) 

 Ricard-Zapata-Barrero 

• Democràcia representativa i pluralitat cultural
 Ferran Sáez

• Derechos de ciudadanía para los nuevos residentes
 Miguel Pajares 

• Drets i deures dels immigrants: l’essència de la democràcia  
Mohammed Chaib

• Més democràcia i més Estat del benestar 
 Consol Prados 

• Governem-nos. Un programa catalanista per al segle XXI
 Àngel Pes

• Més enllà de la Nació: la nació catalana i la idea d’Espanya 
com a “Nació de nacions” 

 Fernando Domínguez

• Crisi i elecció en la socialdemocràcia europea: la nova 
economia política dels estats del benestar d’Europa

 Patrick Diamond

• Claves para entender la excelente competencia lectora 
de los alumnos finlandeses, y propuestas de mejora del 
sistema educativo español 

 Javier Melgarejo 

• Un cistell de cireres 
 Meritxell Batet 

• Els amics, companys i mestres de l’amic, company i mestre 
Joan Reventós 

 Jordi García-Soler 

Revista FRC 12
Immigració, Identitat
i Convivència
Primavera 2006

Revista FRC 13
Mil idees de Govern
Maragall
Hivern 2006

• Editorial

• Mil dies que han canviat 
 Catalunya
 Pasqual Maragall 

• Catalunya 2003-2006: una transició? Accents del 
 projecte catalanista i de progrés i de l’acció del Govern 

de la Generalitat
 Xavier Bertrana 

• Maragall, digues alguna cosa de dretes!
 Enric Juliana

• La rectificació o el futur tampoc no és ja el que era per 
al catalanisme

 Joan Rodríguez 

• Claroscuros del trienio Maragall
 Antón Costas 

• A toro pasado
 Javier Pérez Royo 

• Patricios y ciudadanos
 Suso de Toro 

• Entre la manca d’autoritat i la defensa de grans 
 projectes de país
 Manel Manchón

• La doctrina federalista a Pi i Margall
 Antonio Santamaría

• El paper social i identitari de les religions en un context 
migratori

 Alain Blomart

• Barreres d’accés a l’educació espanyola
 Jorge Calero

• Les deficiències de l’Estat del Benestar a Catalunya 
 i a Espanya
 Francesc Amat

  Revista FRC   Anuario 2006
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Amb la posada en marxa de la nostra pàgina web, s’està treballant ara en la seva 

actualització, amb l’objectiu de millorar els serveis que ofereix, així com ampliar la 

versió castellana i anglesa. Pretenem que www.fcampalans.org sigui una eina de 

difusió dels debats i publicacions sobre federalisme, socialdemocràcia, Europa, 

polítiques d’immigració i Estat del Benestar. És per això que durant el 2007 volem 

replantejar els àmbits temàtics, que a partir de ben aviat tindran una portada 

pròpia, on hi haurà notícies i activitats destacades. Cada àmbit disposarà d’una 

navegació pròpia, amb els següents apartats:

• Objectius

• Notícies i Novetats

• Agenda

• Publicacions

• Articles d’Interès

Actualització de la nostra pàgina web: www.fcampalans.org

Visites a www.fcampalans.org

__comunicació i difusió

Gràfic de sessions

1/2006

2/2006

3/2006

4/2006

5/2006

6/2006

7/2006

8/2006

9/2006

10/2006

11/2006

12/2006

2.611 sessions

10.000

2.631

2.834

2.924

4.008

4.485

4.326

3.715

5.090

5.804

6.936

8.636

Total: 53.998

Informe: Gràfic de sessions

 Fundació Campalans

Periode de dates: 

01/01/2006 - 31/12/2006

Durant aquests 12 mesos hem més 

que doblat les visites a la web, pas-

sant de les 2.600 visites el gener a les 

prop de 8.700 del mes de desembre. 

El promig mensual és d’unes 4.500 

visites.

Descàrregues a www.fcampalans.org

Informe: Descàrregues

 Fundació Campalans

Periode de dates: 

01/01/2006 - 31/12/2006

S’han fet un total de 23.093 descàrre-

gues dels documents que hem posat 

a disposició dels usuaris, la majoria de 

les quals de les publicacions que ofe-

rim no només en format paper, sinó 

també en pdf, com els articles de la 

Revista, els Debats de la Fundació, els 

Papers de Fundació i publicacions elec-

tròniques, com les Idees frc.

Descàrregues (1-10) / 380

1_  Paper 146

2_  Ressenya completa de The New Egalitarianism

3_  Resum David Held

4_  Paper electrònic Mes enllà de la Nació

5_  Paper electrònic Un acord de Finançament Federal

6_  Observatori de la Socialdemocràcia 2

7_  Revista FRC 12

8_  Resenya del darrer llibre de Vicenç Navarro

9_  Debats 6

10_Paper 140

Visites  

744

430

417

326

307

281

278

277

267

261

3.588

23.093

%

3,22

1,86

1,81

1,41

1,33

1,22

1,20

1,20

1,16

1,13

15,54

100

total:

 Total:

___publicacions electròniques

Aquest document analitza no només els principals punts de la proposta de finançament 

que s’incorporen en el projecte d’Estatut, sinó que també intenta traçar-ne els antece-

dents, dibuixant l’evolució del federalisme fiscal a Catalunya i Espanya els últims 25 anys.

1_Un Acord de Finançament Federal. Autonomia i Solidaritat, de Francesc Amat

L’autor obre la porta a un futur reconeixement nacional de Catalunya en el marc de 

la Constitució i l’Estatut sempre que reconegui el caràcter nacional d’Espanya, fet 

que no succeïa en la proposta de reforma aprovada el 30 de setembre. Però per tal 

de fer compatibles la nació catalana i la nació espanyola, caldrà utilitzar un concep-

te de ’nació’ no exclusivista, aplicable tant a Catalunya com a Espanya, i que reco-

negui una nació catalana inclosa en el marc de la ’nació de nacions’ espanyola.

2_ Més enllà de la Nació: la nació catalana i la idea d’Espanya com a 
 Nació de nacions, de Fernando Domínguez

El 5 de maig de 2006 va entrar al registre del Congrés dels Diputats una Proposta 

de reforma de l’Estatut d’Autonomia per Andalusia, presentada pel seu Parlament. 

El text aprovat pel Parlament andalús té clares influències del text estatutari ca-

talà. Més enllà dels titulars, aquest paper vol aprofundir en el tema i examinar les 

coincidències i divergències textuals d’ambdues propostes.

3_ La propuesta de Estatuto andaluz y los textos estatutarios catalanes: 
 ¿Las comparaciones son odiosas?, de Fernando Domínguez

Federalisme enfront als nacionalismes. Federalisme com a sinònim d’unió, de lliber-

tat i de fraternitat. Federalisme, en definitiva, com a millor via per resoldre l’encaix 

de Catalunya dins Espanya en un marc en què, d’una banda, siguin compatibles els 

interessos d’ambició nacional de Catalunya amb la seva coparticipació en el projecte 

espanyol, i de l’altra, hi hagi un sistema de finançament que garanteixi més recursos 

per Catalunya, però que mantingui una aportació solidària amb la resta de l’Estat.

Idees frc 1_Articles de Miquel Iceta

A partir de sentències extretes del text que el general xinès Sun va escriure fa 2500 

anys, l’autor elabora una sèrie de paral·lelismes que busquen explicar quin ha estat 

el procés de l’Estatut i quin seria un bon final: un “Sí” al referèndum. Cal un nou Es-

tatut per a reforçar l’autogovern de Catalunya i per obrir una nova etapa en la política 

espanyola. Un sí a l’Estatut seria, seguint una cita de Sun, una mostra de saviesa.

Idees frc 2_L’Estatut segons L’Art de la Guerra, d’Àngel Pes

El doctor Navarro fa una anàlisi de les característiques del sistema educatiu suec, 

valora el context polític i econòmic en què es duen a terme les reformes i explica 

les principals diferències entre Catalunya i Suècia en l’àmbit educatiu.

Idees frc 3_ La mal anomenada reforma del “xec escolar” a Suècia. 
 Resposta a Jordi Pujol i a Artur Mas, de Vicenç Navarro

  Papers de Federalisme

  Idees FRC
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Durant l’any 2006 es va intentar que l’activitat de la fundació arribés als mitjans de co-

municació, sobretot a la premsa escrita. Així, s’ha intentat intensificar els contactes amb 

els periodistes i es va aconseguir que durant el 2006 la Fundació sortís citada prop d’una 

trentena de cops.

Aparició als mitjans de comunicació

El País 
La idea de España como “Nación 
de naciones” 
08/12/2006 
 
El País 
Roosevelt y Campalans 
24/11/2006 
 
El Punt, edició comarques gironines 
Safareig 
15/10/2006 
 
El Periódico 
L’any dels somnis 
15/10/2006 
 
Diari de Girona 
Maragall troba a faltar en altres 
partits gent que digui el que pensa 
com “en Quim Nadal” 
15/10/2006 
 
La Vanguardia 
Maragall da el plácet al dietario 
de Nadal 
15/10/2006 
 
ABC 
Obiols avala la catalanidad 
de la candidatura de Montilla 
15/09/2006 
 
El Punt 
Quan es va suar socialisme 
15/09/2006 
 
La Vanguardia 
El Míting de la Llibertat 
15/09/2006 

El Periódico 
El PSC commemora el trentè 
aniversari del primer acte de 
masses convocat per l’esquerra 
catalana des del 1939 
15/09/2006 

Avui 
El candidat socialista defensa 
el compromís del seu partit amb 
les institucions d’autogovern 
des de fa 30 anys 
15/09/2006 
 
El País 
Obiols apoya a Montilla en 
la conmemoración de los 30 años 
del primer mitin socialista 
15/09/2006 
 
Quadern d’El País 
Els llibres de l’Estatut 
20/07/2006 
 
La Vanguardia 
La sociedad salvará hoy 
al catalanismo 
18/06/2006 
 
El Punt 
El llibre de l’Estatut 
14/06/2006 
 
Diari de Girona 
De Puig presenta el llibre 
de Lídia Santos 
14/06/2006 
 

El Punt 
Maragall vol “modificar” 
i tenir “confiança” en Espanya 
09/06/2006

La Vanguardia 
Catalunya liderará la reforma 
de España 
09/06/2006 
 
El País 
El presidente del Estatuto 
09/06/2006

Avui 

Referèndum 2006 

04/06/2006 
 
 
 

___comunicació i difusió

Resum general del comportament mig dels usuaris que han visitat la nostra web durant 
aquest període:

Total de pàgines vistes  199.441

Total d’acessos  577.784

Total de Bytes transferits  9,15 GB

Promig de sessions per dia  139,97

Promig de pàgines vistes per dia  573,11

Promig d’accessos per dia  1.660,30

Promig de Bytes transferits per dia  26,92 GB

Promig de pàgines vistes per sessió  4,09

Promig  d’accessos per sessió  11,86

Promig de Bytes per sessió  196,94 KB

Durada mitjana de les sessions  00:03:15

Informe: Gràfic de sessions

 Fundació Campalans

L’any 2006 també es va activar el butlletí digital de la Fundació, que ha servit 

per mantenir els nostres subscriptors informats de les activitats que s’han anat  

organitzat des de la Fundació i de les novetats editorials publicades. Durant aquests 

12 mesos hem enviat 17 butlletins electrònics, dels quals sis han estat monogràfics, 

dedicats a temes específics.

Butlletí Digital

La Fundació Rafael Campalans va celebrar, el 17 de maig, una trobada d’intercanvi 

de responsables polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya amb periodistes i 

col·laboradors habituals de diversos mitjans de comunicació catalans per a reflexio-

nar entorn a temes polítics, socials i culturals diversos.

Amb l’aprovació del nou Estatut al Congrés dels Diputats i coincidint amb la tra-

mitació del text al Senat, vam creure convenient que aquest nou cicle s’obrís 

amb una sessió que va dur per títol “El catalanisme després de l’Estatut”, i que 

va comptar amb la participació del viceprimer secretari del PSC, Miquel Iceta i 

la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre. El llavors coordinador del consell 

editorial de La Vanguardia i actual membre del CAC, Rafael Jorba, va fer una breu 

contextualització del tema a tractar en començar i posteriorment es va obrir un torn  

d’intervencions entre tots els participants, tots ells directors de mitjans escrits i de 

televisió, caps de les seccions de política i col·laboradors habituals de les seccions 

d’opinió i política dels diaris.

Trobada amb periodistes i col·laboradors de mitjans de comunicació

El Punt 

Obiols i el “pla B” de l’Estatut 

27/05/2006 

 

La Mañana 

Siurana i Llena presentaron 

“El nostre combat” 

23/05/2006 

 

Avui 

Calvo, premiada pel retorn 

dels ’papers’ per la UGT i el PSC 

25/04/2006

Expansión 

El segundo cohete catalán 

10/04/2006 

 

El País 

Castells sostiene que el Estado 

de bienestar no es un obstáculo 

para la competitividad 

y el crecimiento 

25/03/2006 

 

El Periódico 

El Benestar del segle XXI 

24/03/2006 

 

La Vanguardia 

El PSC presenta en Barcelona 

una antología de artículos sobre 

la propuesta de reforma 

del Estatuto catalán 

28/01/2006 

 

El Punt 

Llibertat (d’elecció) i igualtat 

(d’oportunitats) 

04/01/2006 

 



Fundació Rafael Campalans
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