
 
 

Una aposta de futur 
 
 La dècada dels noranta va marcar l'inici d'una nova etapa. Fou el final d'una era 
que havia vist el naixement i posterior enfrontament d'ideologies-força. L'esquerra 
democràtica, amb l'ensulsiada del comunisme soviètic, es va trobar desorientada en no 
saber interpretar les claus que marcarien el futur. Les idees conservadores i la política 
econòmica neoliberal donaven per suposat la fi de la Història i el triomf dels seus 
valors. Però el socialisme democràtic va demostrar que, a partir dels valors que el 
conformen des de la Revolució Francesa –llibertat, igualtat, fraternitat i, possiblement 
també, la recerca de la felicitat– va retrobar el punt de partida per tornar a ser un 
referent en la construcció del segle XXI. 
 
 La nova revista FRC, que avui presentem, vol contribuir a bastir aquest referent 
des del debat polític i de les idees. FRC són les sigles de la Fundació Rafael 
Campalans, adscrita al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). 
 
 Amb l'edició de FRC, la Fundació ha volgut recollir l'herència de les revistes de 
debat polític i de pensament que havien estat publicades pel PSC, d'ençà la seva 
fundació ara fa 22 anys. Fidel a aquest propòsit, FRC neix amb la vocació de ser una 
eina bàsica de debat en l'actual context polític. Es tracta de recuperar, des de la 
pluralitat, una veu de l'espai de progrés i d'esdevenir una proposta alternativa a altres 
publicacions.  
 
 Amb aquesta iniciativa, la Fundació ha volgut omplir un buit, cada dia més 
evident, de la manca d'una veu pròpia capaç de contribuir al debat polític en una 
societat cada vegada més globalitzada, més canviant i amb nous reptes, context en el 
que l'esquerra democràtica ha de plantejar-se una profunda reflexió. Cada semestre 
mirarem de proposar temes a debatre. 
 
 En aquest primer número, FRC aporta materials diversos en aquesta direcció, 
posant en primer pla de la discussió els continguts dels valors democràtics que 
conformen la nostra societat. Des d'aquest punt de partida, el debat de les idees ens 
porta de manera natural a analitzar les aportacions teòriques formulades per la 
"Declaració de París", el Grup Progrés Global de la Internacional Socialista o la "tercera 
via" com a model, així com l'adaptació dels vells esquemes socialdemòcrates i 
socialistes a les noves demandes socials. 
 
 Aquesta és l'aposta de futur de FRC. Una aposta emmirallada en el segle XXI 
que ara tot just comencem. Una aposta que volem compartir amb els lectors, com si 
d'una aventura es tractés, a través del debat polític i de la reflexió de les idees. 
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