
Presentem l’informe sobre l’activitat de la Fundació 
Rafael Campalans durant l’any 2020. Un any, certa-
ment, del tot excepcional en el que, malgrat les res-
triccions derivades de la pandèmia de la covid, hem 
estat capaços de fer la nostra feina: reflexionar, deba-
tre, explicar, difondre...

No hem pogut organitzar actes públics i presencials 
com ens agrada fer i com esperem fer, de nou, ben 
aviat. Ens hem adaptat a les circumstàncies i, ajudats 
per les tecnologies de la comunicació, hem estat ca-
paços de mantenir un conjunt d’actuacions que han 
permès evitar silencis massa prolongats. El món ha 
viscut l’eclosió d’aquestes tecnologies que s’han es-
tès exponencialment i que s’han convertit en un hàbit 
consolidat que ofereix, sens dubte,  molts avantatges. 
Hem redescobert col·lectivament les seves immenses 
possibilitats, però tots sabem que el contacte físic, la 
conversa distesa en començar o en acabar un acte, la 
tertúlia, els debats cara a cara, la proximitat del llen-
guatge corporal, l’agilitat en les preguntes i respos-
tes... tot això no ho poden substituir les pantalles ni 
els platós virtuals. Per això aspirem, com més aviat 
millor, a reprendre amb normalitat la nostra activitat.

En aquest document trobareu articles de Salvador 
Illa, de l’Eva Granados, en Javi López i en Miquel Iceta, 
que assenyalen els temes centrals de la nostra Funda-
ció: les desigualtats, el canvi climàtic, el municipalis-
me i el federalisme. Trobarem també el recull de les 
diverses activitats i iniciatives desenvolupades per la 
fundació al llarg de l’any sota l’activa coordinació del 
director de la Fundació, en Pau Solanilla.

En faig un bon balanç, malgrat les dificultats. 

Repassar el que hem fet ens dona l’ocasió de pensar en 
tot allò que cal millorar. Volem mantenir les activitats 
tradicionals de la Fundació, com ara els informes so-
cials, la convenció federalista, els monogràfics, la coo-
peració amb altres entitats afins, com ara la Fundación 
Pablo Iglesias, la Friedrich Ebert o la FEPS, el treball de 
memòria, la divulgació... Però a més, volem obrir noves 
línies i fer un major esforç d’obertura i de convocatòria. 
La pandèmia també ens ha estimulat a pensar-hi.

Deia que aquest ha estat un any excepcional. I ho és 
especialment per la pandèmia i per les seves con-
seqüències socials i econòmiques. La recuperació de 
la salut, de la seguretat sanitària, vindrà de la mà de 
les vacunes. No en tinc cap dubte. I vençuda la pan-
dèmia, les nostres societats tindran noves urgències: 
refer la fortalesa dels nostres serveis públics, recons-
truir els sectors econòmics, corregir els efectes de-
vastadors de la pèrdua d’activitat econòmica en la 
vida de tantes persones, recuperar la feina i el creixe-
ment econòmic. 

Caldrà fer front a aquestes conseqüències amb una 
nova mirada, i el conjunt de mesures adoptades en el 
marc de la Unió Europea ens dona unes oportunitats 
que no podem desaprofitar. Per això les nostres ad-
ministracions públiques, sota el lideratge del govern 
d’Espanya, han d’estar a l’altura.

I és en aquest context que vull assenyalar –de nou–
la segona característica que justifica el qualificatiu 
“d’any excepcional”: la paràlisi del govern de Catalun-
ya i el bloqueig de la situació política i institucional. 
Els grups independentistes, que afirmen que tenen la 
majoria al Parlament, no són capaços –almenys fins 
ara– d’investir un president i d’articular un govern 
capaç de fer front a les urgències de Catalunya. Tot 
queda subordinat a una batalla pel control de l’hege-
monia en el món independentista, mentre que deixa 
de ser urgent prepararse per reconstruir el país. 

Si hi hagués el coratge de reconèixer que la via de 
la independència no només no porta enlloc sinó que 
afebleix el nostre autogovern, Catalunya podria tenir 
un govern liderat per qui va obtenir més vots a les da-
rreres eleccions. I, n’estic segur, s’obririen noves opor-
tunitats per a la cohesió social, per a la convivència i 
per al lideratge social, cultural, polític i econòmic de 
Catalunya
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