MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS
2011

El Patronat va acordar que durant el 2011 les activitats de la Fundació Nous
Horitzons girarien a l’entorn d’ un seguit de grans eixos:


Realitzar un debat polític i social per tal d’explorar i elaborar propostes
innovadores des dels àmbits de l’esquerra verda, tant pel que fa a l’àmbit
municipal, com a l’autonòmic, estatal o europeu.



Intentar combatre la desafecció política creixent i crear espais de
situació ciutadana i de confiança en les institucions democràtiques.



Recuperació de la memòria social i democràtica.



Reflexió a l’entorn de l’actualitat del pensament i de la teoria política,
dels sistemes democràtics i de les ideologies progressistes.



Fomentar la informació, la sensibilització, l’educació, la formació, els
valors, les capacitats i el compromís de la societat, conduents a una
cooperació millor i més gran amb les persones, els pobles i els països en
desenvolupament. Contribuir a fer que determinats països i pobles
construeixin les condicions i les capacitats necessàries per a llur
desenvolupament humà i, en especial, l’eradicació de la pobresa.



Promoure la igualtat de gènere en tots els àmbits, tant des de la
realització d’estudis i espais de reflexió, com des de pràctiques
concretes.



Aprofundir els vincles creats amb altres fundacions de partits polítics a
nivell europeu i internacional per poder contribuir a l’intercanvi de
coneixements i experiències entorn el debat polític i social.

Per tal de treballar aquestes prioritats, la Fundació Nous Horitzons utilitzarà
diferents metodologies:


La celebració de jornades de debat sobre qüestions polítiques puntuals i
específiques.



Realització d’una Escola d’Estiu.
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Elaboració i edició de diverses publicacions destinades al debat i a la
reflexió política.



Realització d’intercanvis polítics destinats a intercanviar experiències
provinents dels diferents àmbits polítics i socials.



Participació en projectes concertats amb altres entitats, mitjançant la
signatura de convenis de col·laboració.

A partir d’aquests objectius i metodologia, passem a detallar les activitats
realitzades en el present exercici. Dividides en els següents apartats:


Edició de publicacions



Convenis de col·laboració



Àrees regionals de treball Institut Triangle de Mar Blava



Delegacions territorials



Gestió de l’arxiu del PSUC i d’ICV



Comunicació i eines web



Europa



Llatinoamèrica



Premi Carme Casas



Memòria Democràtica



Seminaris, debats, jornades de formació i actes

2

EDICIÓ DE PUBLICACIONS

1.

REVISTA NOUS HORTIZONS

Esment especial en aquest apartat a l’atorgament del premi que va rebre la
Revista Nous Horitzons de l’APPEC ( Agrupació de Publicacions Periòdiques
en Català). La Revista Nous Horitzons va ser premiada pels seus 50 anys de
publicació de la revista de forma ininterrompuda al llarg de 50 anys.
Números publicats durant el 2011:
 Número 200. Política local i transformació social. Coordinat per
Ricard Gomà
Aquest número intenta analitzar les conseqüències de la crisi econòmica en les
polítiques locals. La publicació del número 200 coincideix a més amb la
celebració de les eleccions municipals a Catalunya de 2011, unes eleccions
que s’afronten en un context socio econòmic sense precedents. Aquest nou
context és el que ens porta a replantejar noves propostes de polítiques locals.
Els ajuntaments arrosseguen un dèficit estructural important, i amb un context
social amb més demanda de serveis de proximitat i on els sectors socials més
desfavorits encara són més vulnerables, la política local té un paper
fonamental. Els governs locals, els governs “de proximitat” són els que han de
donar una resposta més immediata a aquestes creixents demandes socials. La
publicació d’aquest número de la revista Nous Horitzons es planteja des
d’aquesta perspectiva, la de donar a conèixer les noves propostes, així en el
contingut d’aquest Nous Horitzons trobem les aportacions de Gemma Galdón
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sobre seguretat, d’Oriol Estela sobre la crisi econòmica i la nova economia, o
l’experiència de Lluis Tejedor al capdavant de l’Ajuntament de El Prat de
Llobregat des de 1982.


Número 201. Aires de Canvi a la Mediterrània. Coordinat per Eduard
Solé

Aquest número va ser publicat per primer cop en català i anglès, així doncs ens
trobem davant un número doble. La idea de preparar aquesta revista sorgeix
abans de les revoltes als països de la conca Mediterrània, parlem de les
revoltes al món àrab. L’anàlisi de les possibles causes de les revoltes i els
efectes a nivell social, polític, econòmic etc, tot i la cautela del moment, són el
fil conductor del número que coordina Eduard Soler. El número conté els
articles d’especialistes en la matèria com Carmelo Gómez que analitza les
relacions futures a l’euromediterrània; de David Bondia que escriu sobre les
revoltes en el món àrab, o bé les experiències l’Ödul Celep sobre l’experiència
a Turquia o bé Nadine Abdalla a Egipte.
La Revista va donar lloc a una presentació en format taula rodona on es va
discutir i analitzar les revoltes i canvis polítics que anaven succeint dia rere dia
a diferents països de la conca mediterrània.


Número 202. Decreixement econòmic: nous arguments sobre els
límits del creixement. Coordinat per Agustí Colom

Monogràfic en el que trobem les reflexions sobre on ens porta l’actual model de
creixement. En un món finit el creixement econòmic limitat, també es reflexiona
sobre la limitació dels recursos naturals, com a resultat dels canvis econòmic
ens trobem el canvi climàtic
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Número 203. Per la diversitat sexual i de gènere. Coordinat per
Gerard Coll

Amb aquest número convidem a no abaixar la guàrdia amb el tema dels drets
del col·lectiu de lesbianes, gais, trans i bisexuals. La consecució l’any 2005 del
matrimoni entre persones del mateix sexe ha estat una de les fites més
significatives per aquest col·lectiu, tant a nivell simbòlic com a nivell legal,
aquesta fita però sembla trontollar amb el canvi de govern. Per aquest motiu
aquest número pretén ajudar a difondre i mostrar les realitats del col·lectiu així
com convidar a la reflexió d’algunes de les lluites i reptes que actualment
encara es plantegen.
1.1

ENTREGA DEL PREMI DE L’APPEC A LA TRAJECTÒRIA PELS 50

ANYS DE LA REVISTA NOUS HORITZONS
La Revista Nous Horitzons ha estat guardonada amb el premi de
reconeixement 50 APPEC, per l’edició des de fa 50 anys de la revista Nous
Horitzons. La Revista Nous Horitzons és una de les revistes deganes escrites
íntegrament en català des de la seva fundació a Mèxic en plena clandestinitat i
fins la seva normalització. A l’entrega del Premi, en representació de la Revista
Nous Horitzons, va assistir l’actual directora de la revista, Maria de la Fuente i
un dels seus fundadors en Francesc Vallverdú.

Imatge de la celebració de la Nit de les Revistes, 3 de febrer de 2011
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2.

PENSAMENT I ACCIÓ

La publicació de la col·lecció El Pensament i l’Acció ha editat els següents
quaderns durant el 2011:
 Begues 1714. La guerra de Successió i les seves conseqüències
El número 40 de la col·lecció El Pensament i l'Acció "Begues 1714. La guerra
de successió i les seves conseqüències" te un objectiu triple, com escriu Jaume
Bosch en al presentació, un primer centrat en la recuperació de la memòria
democràtica, el segon l'aposta per la història en el món local i un tercer que és
el de participar en el debat del fet nacional català a través de l'anàlisi d'un
període històric cabdal per a Catalunya.


Lluís Hernández, el capellà rebel. PiA n.41 Hivern 2011

Publicació dedicada a la figura de Lluís Hernández, commemora la seva figura
com a primer alcalde democràtic durant 14 anys. La presentació del número va
tenir lloc a la biblioteca del Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet davant
d’un nombrós públic que va lloar la figura d’Hernández i la seva tasca com
alcalde d’aquesta ciutat. La publicació d’aquest número del Pensament i
l’Acció, el 41, és obra de Quima Utrera, ex periodista del diari El Pais.

Acte de presentació a Santa Coloma de Gramenet, 4 de març de 2011.

6



La novel·la Gràfica. Suport a la memòria històrica a través del
llenguatge del còmic

El número 42 de la col·lecció del Pensament i l’Acció és la publicació del 1er
guanyador del Premi Carme Cases. En aquest cas la guanyadora, Gertrudis
Conde, va presentar el seu treball de recerca que tracta el punt de vista d’una
nena que viu en una colònia industrial propera a Barcelona en l’Espanya dels
anys 60. A través dels seus ulls i de la seva particular visió ens explica la vida
que es duia a la colònia, les vides dels seus habitants i del context social i
polític de l’època.
3.

ALTRES PUBLICACIONS

La Fundació Nous Horitzons ha col·laborat en l’edició d’altres publicacions:
 Ecuador: La revolución Urgente
Publicació de l’entrevista que va fer Marta Harnecker; autora de més de 80
llibres, escriu sobre experiències guerrilleres de Centre Amèrica i Colòmbia i
sobre l’esquerra a l’Amèrica Llatina, a Ricardo Patiño, personatge clau en el
govern de Rafael Correa. L’entrevista va tenir lloc a l’agost de 2010 i és una
eina fonamental del testimoni d’aquest personatge. L’edició va ser una
col·laboració de la Fundació Nous Horitzons i CIM, Centro Internacional
Miranda.


Testimonis. PSUC de Vilanova i la Geltrú. De Manuel Claver Roso

Llibre que recull els testimonis d’homes i dones que van lluitar per la llibertat i el
compromís polític a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, des de la seva militància al
PSUC. Es tracta d’un treball de memòria oral dels militants dels PSUC de
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Vilanova per tal de mantenir el testimoni de la seva activitat política i la seva
militància en aquesta zona concreta.


La Festa de Treball. La Primera Gran Festa Popular de la Catalunya
Democràtica. Manuel Vicente Izquierdo

La Fundació Nous Horitzons ha col·laborat amb l’Editorial Base per fer possible
la publicació d’aquest llibre que és la història de la Festa de Treball que
organitzava el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, entre els anys
1977 i 1990 i més tard Iniciativa per Catalunya del 1991 al 1998.
La presentació del llibre va ser una acte de retrobament entre alguns dels
directors de la Festa de Treball, l’autor i molts dels assistents a la cita més
multitudinària organitzada per una formació política.
L'acte va ser presentat per Elsa Blasco, regidora d'ICV-EUiA a Barcelona,
l’autor del llibre i historiador Manuel Vicente Izquierdo, Joan Busquet, exdirector
de la revista Treball, Andreu Mayayo, historiador, i Ricard Fernández Ontiveros,
economista i exdirector de Treball.

Imatge de la coberta del llibre “La festa de Treball”
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4.

PUBLICACIONS EDITADES PER LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS


Nous Horitzons. L’optimisme de la Voluntat. Revista Teòrica i
cultural del PSUC. Carme Cebrián i Marià Hispano

La Fundació Nous Horitzons ha publicat aquest any el llibre commemoratiu del
50è aniversari de la Revista Nous Horitzons. Aquest llibre recull la història de la
revista des dels seus inicis. L’única revista publicada en català de forma
ininterrompuda des dels seus inicis. Cinquanta anys de la revista teòrica i
política del PSUC i d’Iniciativa nascuda a l’exili.
L'acte de presentació " Nous Horitzons. L'optimisme de la voluntat" va
comptar amb la participació de destacades personalitats que varen tenir un
paper destacat en els inicis d'aquesta publicació. Així el primer director de la
Revista, Francesc Vallverdú, va destacar de Nous Horitzons "com un exemple
de cultura d'esquerra en aquest país". En quant al llibre Vallverdú va incidir en
que és un llibre molt reflexiu, fet que el converteix en un valuós material de
consulta. Per la seva banda, Ramon Espasa, ex director també de la Revista
Nous Horitzons durant el període 1982-1989 va recordar i posar en alça la
tasca de l'equip de direcció d'aquella època com

autèntic promotor i

dinamitzador del període en el que va fer les funcions de director.
L'actual directora de la Revista Nous Horitzons, Maria de la Fuente, va acabar
l'acte agraint la tasca que permet la publicació de la revista en un moment
present que és clau per a Nous Horitzons.
Els coordinadors del llibre, Carme Cebrián i Marià Hispano, van explicar el
perquè de l'obra i quins continguts es trobaran els lectors.
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En nom de la direcció de la Fundació es va comptar amb la presència de Marc
Rius, director de Nous Horitzons.

Imatge de l’acte de presentació del llibre del 50è
aniversari de la Revista Nous Horitzons



“Natcht und Nebel. Fotografia y testimonio”

Aquest llibre pretén analitzar els vincles entre el document i l’ètica ( en el cas
concret, la fotografia com a testimoni dels crims). La voluntat de la Fundació
Nous Horitzons és el d’ampliar cronologies i fronteres, el de mostrar com la
lluita per la llibertat i l’emancipació ciutadana es innat a la condició humana.
Dialogar amb la història de la rebel·lia, poder trobar la voluntat humana que ens
lliga al compromís i a l’elaboració dels instruments per a defensar la llibertat,
seran els objectius principals d’aquesta obra.

Imatge de la portada del llibr
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

La Fundació Nous Horitzons ha mantingut la relació a través de convenis de
col·laboració amb les entitats d’Amèrica Llatina: CADESYC (MPP) i Fundació
Liber Seregni (Frente Amplio) de l’Uruguai; Fundação Perseu Abramo (PT) de
Brasil; Codeliberar (Polo democrático) de Colòmbia; Libres del sur de
l’Argentina; Movimiento Tzuk Kim-Pop de Guatemala.
Amb l’ Institut Ramon Muntaner i amb el Memorial Democràtic de la Generalitat
de Catalunya; la Revista El Viejo Topo.


Conveni de Col·laboració amb l’Ateneu Pere Mascaró

L’any 2011 ha signat un conveni de col·laboració amb l’ateneu Pere Mascaró
de Mallorca. Amb aquest conveni ambdues entitats formalitzen la seva voluntat
de compartir l'espai, el debat i la reflexió a l'entorn del pensament alternatiu
lligat a l´emancipació social, a la defensa del medi ambient i a la igualtat de
gèneres, des de la participació i la radicalitat democràtica.

INSTITUT TRIANGLE DE MAR BLAVA

Aquest 2011, i després de la realització durant el 2010 de la V jornada de
treballs del Triangle de Mar Blava que va tenir lloc a Perpinyà, no s’ha dut a
terme cap jornada de treball de l’ITMB. No obstant aquest fet, el President de la
Fundació Nous Horitzons, Jaume Bosch ha mantingut diverses trobades amb
membres de l’Institut Triangle de Mar Blava com la trobada a Mallorca el mes
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de febrer de 2011, i la reunió de treball mantinguda a Salardú amb membres de
l'ITMB realitzada durant el mes de gener de 2011.
Aquestes trobades de treball entre el president de la Fundació Nous Horitzons i
membres de l’ITMB han servit començar a treballar en les línies que definiran la
propera trobada de l’Institut Triangle de Mar Blava que es preveu tingui lloc
durant l’any 2012.

DELEGACIONS TERRITORIALS

Pel que fa al període 2011 la Fundació ha seguit amb les seves activitats
habituals, però ha encetat una nova etapa en la qual entre d’altres fites pretén
ampliar la seva presència al territoris.
Amb aquesta voluntat, va tenir lloc l’acte de presentació de la delegació de la
Fundació Nous Horitzons a Sabadell, on es varen presentar les línies
d’actuació que es vol dur a terme des d’aquesta delegació.
La Fundació Nous Horitzons a Sabadell és una de les delegacions amb més
activitat, amb un pla de treball molt definit i amb moltes activitats programades,
entre les que destaquem:
 Presentació de la delegació de la Fundació Nous Horitzons a Sabadell
(gener de 2011)
 Jornada Verda “Idees, propostes i experiències ecosocialistes

sobre

producció i consum”. (abril 2011)
 Debat sobre “Participació política juvenil” (gener 2011)
 Debat sobre “Petra Kelly: subversió, no-violència i tendresa en la
política” (febrer de 2011).
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 Debat sobre “Feminisme” (març 2011)
 Debat sobre “Finances socials i banca ètica” (abril 2011)
 Jornada sobre “Economia i ecologia” (abril 2011)
 Elaboració d’un document sobre gènere per al març de 2011.

Acte de presentació de la delegació de la FNH a Sabadell

GESTIÓ DE L’ARXIU DEL PSUC I D’ICV

La Fundació Nous Horitzons ha donat continuïtat a les tasques d’ indexació del
fons del PSUC i d’ICV. L’any 2007 s’inicien els primers treballs de digitalització
dels primers anys de la revista Treball. El 2008 es continua amb la digitalització
de Treball i s’inicia la indexació de Nous Horitzons. L’any 2010 es va continuar
amb els treballs de digitalització del fons d’hemeroteca.
Al 2011 finalitza la tasca iniciada al 2010 d’organitzar, inventariar i traslladar tot
el material arxivístic de la FNH a la nova seu situada al Passatge del Rellotge, 3
de Barcelona.
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La direcció de la Fundació va considerar aprofitar l’esdeveniment per a fer un pas
més en l’organització i classificació dels seus fons d’arxiu.
El diferents fons d’arxiu que gestiona la Fundació Nous Horitzons són:
•

Fons d’Iniciativa per Catalunya Verds

•

Fons de Joves d’Esquerra Verda

•

Fons de Miguel Núñez

•

Fons de reserva del PSUC

•

Fons de reserva de Bandera Roja

•

Fons ENE i NE

•

Fons de reserva de les JCC

•

Catàleg del fons d’arxiu PSUC 1977-1987

Aquest darrer catàleg recull la documentació del PSUC del període històric que
compren des de la legalització del PSUC l’any 1977, fins el naixement d’ICV.
Completa l’anterior catàleg del fons documental del partit (1936-1977). Classifica
més de 50.000 documents. Alguns del expedients més valuosos fan referència a
la legalització del partit, la participació del PSUC en la transició democràtica
(Pactes de la Moncloa, Estatut d’Autonomia, Constitució espanyola,), IV i Vè
Congrés del partit, Festa de Treball, o procés de gestació d’ICV.
Altres tasques a destacar en la gestió d’arxius realitzades durant el 2011:
• Control i seguiment del retorn dels documents del PSUC, JSUC i Treball,
procedents de l’Arxiu de Salamanca
Redacció de l’acord de retorn de documents entre la Generalitat de Catalunya i
ICV. Estratègia per a la catalogació dels documents i incorporació en el FONS
PSUC, instal•lat a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
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• Recuperació i inventari de documents del fons documental Sebastià Piera
Inventari dels aproximadament 500 documents cedits pel company Piera, i ingrés
d’aquests en el FONS PSUC.
• Recuperació i inventari de documents del fons documental Panyella
Inventari dels 60 documents cedits pel company Panyella (sobre el partit i l’exili a
Marsella), i ingrés d’aquests en el FONS PSUC.
• Projecte d’història oral del militant del PSUC a l’exili Josep Pàmies. Projecte
realitzat conjuntament amb el Memorial Democràtic.
Realitzat l’agost del 2011 a París. Rodades 4 hores de pel•lícula. Donació de
documents del Josep Pàmies per al Fons d’Arxiu del PSUC.
• Conveni FNH-Memorial Democràtic per a la realització del banc d’històries
orals del Memorial: elaboració de la relació de militants històrics del PSUC.
• Recuperació de la pel•lícula del Fons d’arxiu del PSUC “PSUC, 40 aniversari”.
• Assessorament per a projectes d’estudi i anàlisi de la història del PSUC.
Assessorament històric i documental per a projectes d’estudi històric. Entre
d’altres: Documental d’Albert Solé sobre la vida de Miguel Núñez. Documental
sobre la lluita obrera dels treballadors de la fàbrica Piher de Badalona, treballs
d’estudiants d’institut, etc.. fins a un total de 21 consultes.


Actes de comunicació en jornades organitzades per organitzacions d’ICV.
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Participació en les Jornades d’Estiu de les JEV, i en diversos actes
organitzats pel territori (Sant Boi de Llobregat; Sant Andreu, Sant Pere de
Ribes, etc..



Retorn de part dels documents confiscats de Salamanca

En relació al material arxivístic una de les fites més importants aconseguides
aquest 2011 ha estat el retorn de part de la documentació confiscada al PSUC i
que es trobava als arxius de Salamanca.
El retorn de part dels papers confiscats al PSUC l’any 1939 és un dels fets més
importants d’aquest 2011. L’any 1939 van ser incautats més de 200.000 quilos
de paper. Entre els quals es trobava fitxers personals del PSUC, carnets del
partit, informes i biografies de militants, actes de reunions etc.
El retorn d’aquest documentació va ser motiu de celebració i presentació del
material incauta durant la celebració de la segona edició de la Setmana de la
Memòria durant el mes de juliol, on Marià Hispano, responsable de l’àrea de
memòria de la Fundació Nous Horitzons va presentar un document explicatiu del
que s’ha retornat.
Des de la Fundació Nous Horitzons continuarem treballant per aconseguir el
retorn de la resta de documents, per el seu anàlisi, i per la integració d’aquest
material en el fons del PSUC que la Fundació Nous Horitzons te dipositat a
l’Arxiu Nacional de Catalunya
EUROPA

La Fundació Nous Horitzons a organitzat les següents activitats en aquest
àmbit:
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 Seminari «Noves polítiques per crear ocupació social i verda»
La Green European Foundation va organitzar, amb el suport de la Fundació
Nous Horitzons i amb el suport econòmic del Parlament Europeu, el Seminari
sobre Noves polítiques per crear ocupació social i verda en el que participarà
Reinhard Bütikofer.
Aquesta iniciativa neix com a conseqüència del context actual de crisi
econòmica i de creixement de l’atur i en la necessitat de treballar sobre la
potencialitat de l'anomenat sector verd com a l'oportunitat per crear ocupació
de qualitat, en la perspectiva de la inclusió social i la sostenibilitat.
En el seminari van participar diferents personalitats en l’àmbit europeu:
Reinhard Bütikofer, eurodiputat dels Verds Alemanys (Bündnis 90/Die Grünen).
Membre actiu de l'agrupació dels verds al Land de Baden-Württemberg, que va
presentar les seves propostes per afrontar la presidència del Land considerat el
motor industrial d'Alemanya. Ricard Gomà,

tinent d'alcalde d'Acció Social i

Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona. Ignasi Parody, president de
TriniJove, una fundació pionera en matèria d'inserció social a través de la
creació d'ocupació. Cordula Höbart, responsable de les polítiques socials de
l'agrupació de Viena dels verds austríacs (Die Grünen).
 Jornada de Treball sobre la Iniciativa Ciutadana Europea
La FNH va organitzar, amb la col·laboració del Ministeri d'Afers Exteriors i
cooperació, la Jornada de treball sobre la Iniciativa Ciutadana Europea en la
que va participar Bruno Kaufmann autor principal del Manual de la Iniciativa
Ciutadana Europea. Guia sobre la primera eina mundial de democràcia directa
transnacional.
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La jornada de treball va tenir lloc al Parlament de Catalunya el 7 de juny amb la
participació d’altres experts en participació ciutadana, com Marc Rius, ex
director general del Departament de Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya; Victoria Anderica, d’Acces- Info, Dolors Camats,
diputada al Parlament i membre de la Ponència per a l’elaboració d’una
proposició de Llei de transparència i accés a la informació pública.

Jornada de treball al Parlament de Catalunya sobre la
Iniciativa Ciutadana Europea.

 Jornada sobre el model energètic europeu 2050
La Fundació Nous Horitzons i la Green European Foundation van organitzar
conjuntament aquesta jornada de treball per debatre el model energètic
europeu.
La sessió va comptar amb la participació de l'ex-ministre irlandès Eamon Ryan
que juntament amb Joan Herrera, secretari general d'ICV, van concretar quines
són les propostes polítiques per assolir els objectius de canvi de model en
l'àmbit energètic.
La jornada va tenir lloc el 14 d'octubre, i es va centrar en els objectius de la
política energètica europea - sostenibilitat, seguretat de subministres i
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competitivitat - en la seva fase final i en la transició cap a un escenari energètic
baix en emissions de carboni (80-95% menys de les emeses al 1990).
 Seminari sobre “Les polítiques integrals de rehabilitació de Barris.
El territori al servei de les persones i de la Inclusió Social”
La Fundació Nous Horitzons va organitzar el 30 d’abril al Centre Cívic de Sant
Roc, Badalona. El seminari va comptar amb la participació d’Àlex Mañas, en
nom de la Fundació Nous Horitzons, com responsable de l’Àrea de
Llatinoamèrica i també com a regidor a l’Ajuntament de Badalona, que va dur
a terme la presentació i moderació de la jornada.
També vam comptar amb la participació d’Aïda Llauradó. Presidenta de
l’Associació Catalana de Professionals per la Igualtat de Gènere; de Carles
Sagués, President del Grup Municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Badalona,
de Sergi Alegre, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat;
Josep Anton Caubet. Tècnic de la regidoria de Convivència i Ciutadania de
l’Ajuntament de Badalona; Toni de la Rosa. Professor de secundària i autor del
llibre “La escuela rota. Racismo y integración en las aulas”; Elias Hemelsoet.
Catedràtic de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Gen (Bèlgica) i Xavier
Godàs. Sociòleg, Cap de la Tinença d’Alcaldia d’Acció Social i Ciutadania de
l’Ajuntament de Barcelona. Tots ells van participar en el seminari exposant les
seves ponències.
 Edició a l’anglès del número de la Revista Nous Horitzons sobre la
Mediterrània.
En motiu del darrers conflictes a la Mediterrània el Consell de Redacció de la
Revista Nous Horitzons va considerar la possibilitat de que el número sobre els
canvis polítics i socials a la Mediterrània mereixia un esforç addicional en quant
a difusió del número, amb aquesta finalitat la FNH amb la col·laboració de la
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Green European Foundation va acordar fer un número doble en català i en
anglès amb autors estrangers que expressessin les seves reflexions sobre
aquests canvis que patien alguns dels països de la llera del Mar Mediterrani. El
número va ser editat en anglès i distribuït també a nivell Europea a través del
GEF (Green European Foundation), la presentació va celebrar-se amb una
taula rodona.
o Seminari Europeu d’Inclusió Social “Una mirada Verda als Serveis
Socials”
El seminari "Una mirada verda als Serveis Socials" va tenir lloc el divendres 16
de desembre a El Prat de Llobregat amb la participació de l’alcalde de la
població inaugurant les jornades, i de Jaume Bosch, president de la Fundació
Nous Horitzons. El seminari és fruït d'una col·laboració entre el Green
European Foundation ,el Parlament Europeu i la Fundació Nous Horitzons.
La jornada va comptar amb dues taules i una cloenda. En la primera taula es va
reflexionar sobre La visió dels implicats professionals/ usuaris i entitats.
Antonio Centeno, en representació del Foro de Vida Independiente, en la seva
exposició va defensar l’idea que els serveis socials no han de perdre de vista
les persones, en paraules de Centeno "... els recursos han d'anar destinats i
adaptar-se a les persones i no a l'inrevés". Teresa Crespo, Presidenta d'ECAS i
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, en la seva intervenció va
dir que en moments de crisi els serveis socials han d'abordar noves demandes,
no serveix la idea d'uns serveis socials pal·liatius i s'ha d'invertir més en serveis
socials, segons Crespo és una qüestió de prioritats.
En la segona Taula: El futur dels serveis socials Sara Moreno, doctora en
sociologia per la UAB, va reflexionar sobre el canvi del paradigma assistencial
a causa del nou context social. Fernado Fantova de la Fundación Vasca para la
Inovación Sociosanitària i ex viceconseller d'Assumptes Socials d’Euskadi, va
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exposar el que ell anomena "la teoria del billar" en el sentit que els serveis
socials han de basar-se en polítiques complexes, cada intervenció que es faci
ha de tenir un aspecte social. Samuli Lintula, representant dels Verds finesos,
va explicar l'experiència a Finlàndia i també va exposar alguns exemples per
en nom de Samuli "no cometre els mateixos errors".
Les conclusions van anar a càrrec de Ricard Gomà, regidor de l'Ajuntament de
Barcelona,

que va exposar el que significa "la mirada verda als serveis

socials". Gomà va explicar que el verd li dóna una mirada més àmplia als
serveis socials, significa apropar-se a la gent i al seu entorn des de diferents
perspectives. Gomà va exposar tres reflexions a partir d'aquesta mirada verda;
la visió més àmplia i complexa d'una nova realitat social; la segona la de donar
respostes més creatives a aquestes noves realitats i la tercera reflexió entorn la
de basar la dimensió social com a element central d'altres polítiques com les
d'accés a l'habitatge.
En cada una de les taules es va encetar un torn de col·loqui amb una gran
participació per part del públic assistent.

Imatge de la inauguració del seminari Una mirada verda als Serveis Socials
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o Convenis de Col·laboració a nivell europeu


La Fundació Nous Horitzons va iniciar una relació amb la Fundació
Heinrich Böll signant un conveni de col·laboració l’any 2008. Aquest
conveni estableix la celebració de dos seminaris anuals organitzats
conjuntament sobre temes estratègics per a la construcció de discurs
de l’esquerra verda a nivell europeu.



La Fundació Nous Horitzons forma part des dels seus inicis de la
Fundació Verda Europea (GEF). Enguany hem participat, amb
Susanne Rieger com a delegada de la FNH, en dues assemblees
generals.



Des de l’any 2010 la Fundació Nous Horitzons forma part de la xarxa
de fundacions polítiques a nivell europeu ( ENOP- European Network
of Polítical Foundations). Ens ofereix la possibilitat de col·laboració
amb altres fundacions a nivell europeu.

o Publicacions
Amb la col·laboració del GEF i del Parlament Europeu s’han dut a terme les
següents traduccions de l’anglès al català o castellà:
1. Solidarity and Strength – The future of the European Union, executive
summary
2. Solidaritat i fortalesa. El futur de la Unió Europea, Resum en català
3. Solidaridad y fortaleza. El futuro de la Unión Europea, Resumen en castellà
4. Manual for Europe – a Beginner’s Guide to the EU
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5. Manual por Europa – una guía para principantes, traducció al castellà

LLATINOAMÈRICA

La Fundació Nous Horitzons ve consolidant des de l’any 2008 la projecció
internacional amb l’Amèrica Llatina. Tal i com es recull en els nostres estatuts ,
un dels objectius de la Fundació Nous Horitzons és el de promoure les
activitats destinades a la cooperació del desenvolupament humà i en especial,
les activitats relacionades amb l’eradicació de la pobresa i el foment de
l’educació, la informació i al sensibilització en matèria de Drets Humans i
cooperació. Des de 2008 la consolidació d’aquestes matèries han tingut com a
objecte la projecció internacional.
Entre els objectius principals de la Fundació Nous Horitzons per enguany
trobem el treball conjunt amb les entitats amb les quals hem establert convenis
de col·laboració a Llatinoamèrica.
Hem estat preparant una jornada de reflexió sota el títol “Rumbos y
encrucijadas en América Latina: Entre la consolidación y la restauración” que
va tenir lloc a Montevideo al març de 2011. Aquestes jornades van ser
organitzades conjuntament amb entitats locals, amb l’objectiu de donar
continuïtat a un procés de discussió, reflexió i intercanvi iniciat al 2008. L’eix
vertebrador d’aquestes jornades és l’aposta llatinoamericana en la seva
dimensió política, social, cultural i econòmica.
El seminari es va realitzar a la ciutat de Montevideo, amb una mitjana de públic
diària al voltant de les 200 persones. Entre el públic assistent s’hi van desplaçar
càrrecs electes de Xile (dos diputats) Argentina, Brasil (Un alcalde de RGdS) i

23

Paraguai produint-se així un interès per assistir als seminari no només entre
públic de l’Uruguai (on una nodrida presència de electes i càrrecs
governamentals de tots els sectors del FA van formar part del públic) sinó de
tota la regió.
La construcció d’una agenda global de la esquerra i les forces de progrés per
fer front a la crisi va ser l’eix del seminari i entre els ponents de la regió que hi
van participar podem destacar l’exministre del govern de la Concertació a Xile i
candidat presidencial al 2010 per la coalició Juntos Podemos, Jorge Arrate, el
president del Partit Popular Tekojoja de Paraguay, Eduardo Galeano o el
diputat bolivià Javier Zabaleta així com dos senadors del Frente Amplio de
l’Uruguai. Les jornades van comptar amb ponents de Xile, Uruguai, Brasil,
Paraguai, Bolívia, Argentina, Equador i Catalunya (amb Jordi Guillot i Àlex
Mañas).

Imatge de les Jornades a Montevio

PREMI CARME CASAS 2011

Aquest premi s’emmarca dins l’objectiu de la promoció, el foment, l’estudi i la
investigació de les ciències polítiques, socials i tecnològiques, des d’una
perspectiva nacional, transformadora, ecologista i feminista.
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Enguany, la Fundació Nous Horitzons, ha celebrat la segona edició del Premi
Carme Casas, en aquesta segona edició el treball guanyador ha estat el treball
de recerca “Vint i dos anys del grup de defensa del Ter” de Núria Ballestar
Dot de l’IES Antoni Pous i Argila de Manlleu.
El 13 de desembre es va fer l’acte de presentació del Pensament i l’Acció del
guanyador del premi de la primera edició, el de Gertrudis Conde “Suport a la
memòria històrica a través del llenguatge del còmic” l’acte va tenir lloc a la
biblioteca Josep Pla del barri de Roquetes de Sant Pere de Ribes. Es va
comptar amb la participació del president de la Fundació Nous Horitzons,
Jaume Bosch, que va fer una breu exposició de la trajectòria i objectius del
Premi Carme Casas, d’un representant de Joves Esquerra Verda i del jurat i
de la guanyadora del treball, Gertrudis Conde, que va explicar el procés de
creació del treball.

Imatge de l’acte de presentació del Pensament i l’Acció
a Sant Pere de Ribes

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Enguany, l’àrea de memòria democràtica de la Fundació Nous Horitzons ha dut
a terme tota una sèrie d’estudis i d’activitats que donen continuïtat a una línia
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de treball iniciada al 2009. Podem afirmar que aquesta àrea ha pres un
significant rellevància dins el marc global de la FNH.


Publicació del llibre commemoratiu del 50 aniversari de la revista Nous
Horitzons “Nous Horitzons. L’optimisme de la voluntat”



II Fase de l’Atles de l’exili del PSUC



Trobada d’estiu Miguel Núñez



Publicació del llibre “Natcht und Nebel. Fotografia y testimonio” . Llibre
coordinat pel responsable de l’àrea de memòria històrica de la Fundació
Nous Horitzons. Aquest és un projecte d’aposta decidida de relacionar la
reflexió memorística amb altres àmbits on el camp de concentració de
Mauthausen i la guerra d’Irak són el marc d’actuació d’aquest estudi, a
través de les imatges fotogràfiques que faran de testimoni i de objecte de
denúncia.



Celebració de la segona edició de la Setmana de recuperació de la
Memòria Democràtica.

Enguany la segona edició de la Setmana de la Memòria Democràtica van girar
entorn a la celebració dels actes del 75è aniversari del PSUC. En aquesta
ocasió els actes es van repartir entre la darrera quinzena del mes de juliol i el
darrer trimestre de l’any 2011. El primer acte va tenir lloc el 18 de juliol amb la
presentació de la primera tongada dels documents dels PSUC retornats
recentment de l’Arxiu de Salamanca. Documents que van ser robats per les
tropes franquistes l'any 1939. Va ser la primera presentació pública d'aquesta
documentació que ara estan dipositats a l'Arxiu Nacional de Catalunya. En
l'acte hi varen intervenir el responsable de l'arxiu del PSUC, Marià Hispano, i el
president d'ICV, Joan Saura. En el marc de la celebració també es va fer una
reivindicació pel retorn de la resta de documentació.
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El dijous, dia 21 de juliol, al Centre Cultural Teresa Pàmies el segon acte de
celebració de la Setmana de la Memòria, la presentació del llibre ‘Nous
Horitzons, l'optimisme de la voluntat', editat per la Fundació Nous Horitzons i
l'editorial

El Viejo Topo. Aquest llibre es va presentar amb motiu del 50è

aniversari de l'existència de la revista teòrica del PSUC nascuda l'any 1960 a
l'exili a Mèxic i actual revista teòrica d'ICV. Varen intervenir el director de la
Fundació Nous Horitzons, Marc Rius, la directora actual de la revista, Maria de
la Fuente, els historiadors i coordinadors de la publicació, Carme Cebrián i
Marià Hispano, i dos dels principals col•laboradors de la revista en la etapa del
PSUC, i autors d'alguns del articles que conformen el llibre, l'escriptor Francesc
Vallverdú i l'exconseller de Sanitat de la Generalitat, Ramón Espasa.
El 25 de juliol va tenir lloc la visualització de la pel·lícula del 40è aniversari del
PSUC. Aquest document va ser filmat l'any 1976, quan el PSUC encara era
il·legal i consisteix en un record de la històrica militant del PSUC i d'ICV, Laia
Berenguer, ex pressa política i exalcaldessa de Sant Feliu de Codines, que va
morir el 2011.
Incloem també dins els actes de celebració de la segona edició de la Setmana
Democràtica la presentació del llibre “La Festa del Treball. La primera gran
festa popular de la Catalunya democràtica”, que va tenir lloc durant el mes
de setembre i escrit per l'historiador Manuel Vicente Izquierdo i publicat per
l'editorial Base i la Fundació Nous Horitzons.
El darrer acte que tancava la II edició de la Setmana de la Memòria va tenir lloc
el 12 de desembre amb la presentació del segon catàleg del fons del PSUC i la
presentació de les biografies d' Estanislao Ruiz i Jordi Benejam.
Marià Hispano va ser l'encarregat de presentar els treballs de catalogació del
segon volum del fons documental del PSUC, Hispano va explicar que aquest
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segon catàleg és el fruït d'una feina de 3 anys, i va fer un repàs del perquè de
la catalogació de la documentació, que es va iniciar amb el primer catàleg que
va des del 1936 fins a al 1977.
La segona part de l'acte va anar a càrrec de Josep Portella, autor de les
biografies de l'Estanilao Ruiz i Jordi Benejam, dos menorquins que fa 80 anys
van ajudar a fundar el PSUC. Portella va explicar que aquests treballs són el
fruït de dos anys de feina. Portella va presentar les dues biografies d'aquests
personatges fent una comparativa de les etapes vitals de cadascú d'aquests
dos personatges, analitzar les diferencies i similituds de les seves trajectòries.
La Fundació Nous Horitzons també ha organitzat actes a diverses poblacions
amb la voluntat de fomentar la recuperació de la memòria democràtica,
destaquem: l’acte a Sant Boi de Llobregat en homenatge als maquis i
activistes, que va tenir lloc el 27 d’octubre sota el títol "Resistència contra el
Franquisme".

SEMINARIS, DEBATS, JORNADES DE REFLEXIÓ I FORMACIÓ I ACTES
CELEBRATS PER LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS

FEBRER


Presentació de la Revista Nous Horitzons sobre “Edat,
generacions i compromís polític”

El darrer número de 2010, presentat durant el mes de febrer de 2011 i quan la
revista ja ha complert 50 anys d’història vinculada al compromís polític, vol
recollir i explorar quins poden ser els motius dels canvis en la forma d’entendre
i vincular-se a la política.
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Maria de la Fuente, directora de la revista, va explicar en l’acte de presentació
quins van ser els debats inicials en el sí del consell de redacció per tal
d’orientar l’eix principal del número, i alhora, de quina manera es van abordar
les consideracions sobre el compromís polític en les generacions que ens
precedeixen i en les futures. Finalment, tal i com va explicar la directora, es va
optar per donar sobretot una visió de futur sobre el compromís polític, i també
es van recollir tota una sèrie d’experiències i testimonis biogràfics que
manifesten aquesta entrega a la cerca i a l’assoliment de la transformació
social.
D’altra banda, Carolina Galais, col·laboradora d’aquest número, també va
participar en la presentació de la revista explicant i resumint el contingut del seu
article. Sota el títol “L’apatia política juvenil a Espanya en perspectiva
comparada. És realment tan greu?”, l’autora dedueix a partir del seu estudi que
els joves se solen allunyar de la política, exceptuant en els països on han sofert
algun fet traumàtic; però alhora comparteixen més estímuls a partir de les
xarxes socials i són més sensibles al context polític. Carolina Galais és doctora
i llicenciada en Ciències Polítiques per la UPF.
Per últim, Carlos Jiménez Villarejo, ex-fiscal en cap de la Fiscalia Especial
Anticorrupció, va expressar i valorar la importància d’aquest número de la
revista pel fet de tractar a partir de la investigació sociològica les experiències i
les variacions del compromís polític al llarg dels darrers anys. A nivell personal,
Villarejo va aportar la seva visió a partir del compromís per la justícia, i alhora
va relacionar el compromís polític amb la desigualtat social. Així doncs, l’exfiscal va explicar de quina manera la presa de consciència per les desigualtats,
el grau d’exposició a aquestes i la defensa pels drets humans, són uns dels
indicadors principals per valorar el compromís polític que la societat està
disposada a adquirir.

29

Imatge de l’acte de presentació

o Atorgament del Premi a la Revista Nous Horitzons pels 50 anys
d’història
L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) va premiar a la
revista Nous Horitzons, la revista teòrica del PSUC i d'ICV, pels seus 50 anys
de publicacions ininterrompudes i per la seva trajectòria. Maria de La Fuente, la
directora actual, i el primer responsable de la revista, Francesc Vallverdú, van
recollir el premi agraint el reconeixement a la revista.
A més, Vallverdú durant la seva intervenció va explicar les dificultats de la
revista en els seus inicis quan es tractava d'una publicació clandestina. El 22
d'octubre de 2011 la Revista Nous Horitzons fundada l'any 1960 a Mèxic en
plena clandestinitat celebrava els seus 50 anys d'història
Donada la importància de la Revista Nous Horitzons com a testimoni de la
història del país, aquest any s'ha treballat per mantenir aquest llegat i s'han
digitalitzat tots els números de la revista.
o Presentació de la segona Convocatòria del Premi Carme Casas
La Fundació Nous Horitzons i Joves d'Esquerra Verda van presentar durant el
mes de febrer la segona convocatòria del Premi Carme Casas.
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El Premi Carme Casas adreçat als treballs de recerca de l'alumnat de darrer
curs de Batxillerat o de Cicle formatiu de grau superior. Els treballs hauran
d’estar elaborats des de la perspectiva d’un d’aquests eixos: Acció Social,
Ecologia, Feminisme, Memòria Històrica, Model de País, Participació i
Radicalitat Democràtica i Societat de la Informació. El període de recepció de
treballs va finalitzar el 30 d’abril de 2011.

MARÇ
o Presentació del Pensament i l’Acció “Lluís Hernández, el capellà
rebel”
La biblioteca de Singerlin va acollir a més de dues centes persones per assistir
a la presentació del número 41 de la col·lecció el Pensament i l’Acció. Aquest
número, dedicat en exclusiva a la figura del que fou el primer alcalde
democràtic de Santa Coloma de Gramenet, és obra de Quima Utrera, ex
periodista d’ El País.
A la presentació hi van intervenir el mateix homenatjat, Lluís Hernández;
l’autora del llibre, Quima Utrera; Siscu Sánchez, alcaldable d’ICV-EUiA a Santa
Coloma, Joan Herrera, Secretari General d’ICV i Jaume Bosch, President de la
Fundació Nous Horitzons.
o Trobada de la FNH amb representants de l'Ateneu Pere Mascaró a
Palma.
El 22 de març el president de la FNH, Jaume Bosch, va reunir-se amb
representants de l'Ateneu Pere Mascaró a Palma de Mallorca per explicar les

31

activitats realitzades al llarg del 2010 per la FNH i l'Institut Triangle de Mar
Blava, així com els objectius de Nous Horitzons per al 2011.
Aquest centre ha estat impulsat per Iniciativa Verds de les Illes, com a marc de
reflexió i elaboració teòrica. Es va acordar signar properament un conveni de
col·laboració entre ambdues entitats per promoure l'intercanvi d'experiències,
documents i publicacions, en el marc de la cooperació entre la FNH i l’ateneu
Pere Mascaró.

o Celebració de la Jornada sobre “Hi ha crisi però hi ha alternatives”
El 26 de març es va celebrar la Jornada de reflexió i debat "Hi ha crisi, però hi
ha alternatives" amb gran èxit de participació. Amb aquesta cita es pretenia
debatre i posar sobre la taula les possibles alternatives per sortir de l'actual
situació de crisi. La jornada es va estructurar en diverses taules per analitzar
les possibles sortides des de diferents àmbits d'actuació. La primera taula va
comptar amb la participació del catedràtic d'economia, Joan Tugores, Joan
Subirats, catedràtic de Ciència Política, i Maties Vives.
La segona taula de debat va situar les diferents formes d'actuació per sortir de
la crisi, amb el testimoni dels responsables de diverses entitats, com Fiare
(Banca ètica) amb la intervenció de Jordi Ibáñez; Som Energia ( cooperativa de
producció i consum d'energia verda) amb la participació de Marc Roselló;
d'Àngel Tarrés president de l'USOC; i de la Plataforma per una fiscalitat justa,
ambiental i solidària, amb Òscar Mateos, portaveu de l'entitat. Ricard Gomà,
candidat d'ICV a l'alcaldia de Barcelona, i Joan Herrera, secretari general d'ICV,
van basar la seva intervenció en les propostes polítiques per sortir de la crisi.
La darrera taula abans va comptar amb la participació d'Albert Medran,
consultor de comunicació i blogger, Toni Domènech, editor de Sinpermiso,
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Dolors Llobet, portaveu de la CONC i Pere Rusiñol, adjunt al director del diari
"Público", els ponents van explicar com han contribuït els mitjans de
comunicació a la situació de crisi, i com ens l' han comunicat.
o Presentació "Testimonis. El PSUC de Vilanova i la Geltrú "
El dissabte 26 de març va tenir lloc a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer l’acte
de presentació de l'exposició de fotografia comissionada per David Rubio, i el
llibre "Testimonis. El PSUC de Vilanova i la Geltrú", de l'historiador Manuel
Claver Roso. El llibre descriu el període de 1949 fins al 1987, a través del
testimoni de catorze entrevistats que permet comprendre la història d'aquest
partit català antifranquista a Vilanova.
L'acte, l'exposició i el llibre han estat promoguts per

la Fundació Nous

Horitzons.

ABRIL
o Jornada de la Fundació Nous Horitzons a Montevideo
La Fundació Nous Horitzons va celebrar la trobada bianual amb els
representants de l'esquerra a llatinoamericana. La jornada va tenir lloc els dies
24 i 25, i han estat organitzades conjuntament amb el CADESYC (Centro
Artiguista por los Derechos Economicos, Sociales y Culturales) un segon
seminari d'intercanvi d'experiències i reflexió entre l'esquerra llatinoamericana i
representants de la Fundació Nous Horitzons.
En el mateix van participar diputats, ministres, acadèmics i representants de
partits polítics de Brasil, Argentina, Equador, Paraguai, Bolívia, Uruguai i Xile
amb una cobertura mediàtica important per part de la premsa escrita i televisiva
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de l' Uruguai. Com a representants de la fundació Nous Horitzons van assistir
Jordi Guillot i Àlex Mañas. La trobada s’emmarca en la permanent relació entre
la FNH i les fundacions dels partits progressistes llatinoamericans i es va
acordar avançar en marcar una agenda comuna de l'esquerra europea i
llatinoamericana davant els reptes globals del canvi climàtic, la regulació dels
mercats financers i les relacions i acords de la UE amb els països del Con
Sud i l'àrea andina. Dels 11 diputats de l'esquerra Argentina i amb el candidat
presidencial de la coalició que els agrupa, Movimiento Sur, Pino Solanas.

Jornades a Montevideo

o Presentació de la pel·lícula “Ja som legals” al CINEBAIX
El cinefòrum organitzat per la Fundació Nous Horitzons reflexiona sobre la
rellevància política i el paper del PSUC a Sant Feliu de Llobregat. El passi de la
pel·lícula va comptar amb l’assistència de més de dues centes persones van
poder gaudir de la pel·lícula documental “Ja som legals”. La cinta, va anar
precedida d’un muntatge d’imatges de diferents actes que el PSUC va dur a
terme a l’any 76 i 77.
Jaume Bosch, president de la fundació; Maria Jesús Bono, ex Directora
General de Memòria Democràtica; Vicenç París, sindicalista i dirigent del PSUC
i Francesc Baltasar, alcalde de Sant Feliu des del 1979 al 2000; van intervenir
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en aquest acte emotiu que posava en valor la tasca dels homes i de les dones
del PSUC a la ciutat i a Catalunya.
o Presentació a Begues de “Begues 1714. La guerra de successió i
les seves conseqüències”.
La Sala escorxador de Begues va acollir la presentació d’aquest número del
Pensament i l’Acció, publicació que recull, a partir del fons de l’arxiu històric de
la Parròquia de Begues, la narració sobre quines foren les conseqüències de la
guerra a Begues i a les poblacions més properes.
A l’acte van intervenir Jaume Bosch, president de la Fundació Nous Horitzons;
Xavier Parellada, president del Centre d’Estudis Beguetans (CEB); Marià
Hispano, responsable de l’àrea de memòria de la FNH i coordinador del
número; i Víctor Mata, membre del CEB i un dels autors del llibre.
L’acte va ser presentat per Ramon Guasch, alcalde de Begues, qui va agrair a
la Fundació Nous Horitzons l’interès i la realització de la publicació presentada.

Acte de presentació a Begues
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o Seminari «Noves polítiques per crear ocupació social i verda»
La Fundació Nous Horitzons conjuntament amb la Green European Foundation
(GEF)

i el Parlament Europeu, va organitzar el Seminari sobre Noves

polítiques per crear ocupació social i verda en el que va participar Reinhard
Bütikofer ( Eurodiputat dels Verds alemanys); Ricard Gomà, llavors tinent
d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, Ignasi Parody, president
de TriniJove, (Fundació per a la inserció social a través de la creació
d’ocupació) i Cordula Höbart, responsable de polítiques socials de l’Agrupació
de Viena dels verds austríacs (Die Grünen).
El seminari va convida a la reflexió davant l'actual situació de crisi econòmica i
el creixement de l'atur de la potencialitat de l'anomenat sector verd com a una
veritable oportunitat per crear ocupació de qualitat, en la perspectiva de la
inclusió social i la sostenibilitat.
o Presentació de la delegació de la Fundació Nous Horitzons a
Sabadell
En aquesta presentació de la delegació a Sabadell es va aprofitar també per
presentar el darrer número de la revista Nous Horitzons sobre polítiques locals.
L'acte va tenir lloc l’11 d'abril i va comptar amb la presència del President de la
Fundació Nous Horitzons, Jaume Bosch, Noemí Zafra, sotsdelegada de la FNH
a Sabadell, i de Carme Garcia alcaldable en aquell moment a l’ajuntament de
Sabadell.
o Acte a Molins de Rei de commemoració de la segona República
L’acte va tenir lloc l’ 11 d'abril per commemorar l'adveniment de la segona
República. La representació per part de la Fundació Nous Horitzons la va cobrir
el responsable de l’àrea de memòria, Marià Hispano. També va intervenir
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l’historiador Francesc Prieto Rius de l'associació: Institut per la Recuperació de
la Memòria Històrica va fer una defensa del Memorial Democràtic.
A la conferència, sota el títol: "Pobresa i riquesa a l'època de la segona
República” Marià Hispano, va aprofundir en la idea de reivindicar els històrics
valors morals del republicanisme. Utilitzant l'exemple de persones individuals i
col·lectives de l'època republicana, Marià Hispano es preguntava per la
vigència d'aquests valors, tan polítics com de conquestes socials, que
actualment es troben en perill per l'intent dels privilegiats i els governs de dretes
per retallar aquestes conquestes, fent servir com a excusa la crisi econòmica
que ells mateixos han provocat.

MAIG
o Publicació del número de la Revista Nous Horitzons “Aires de Canvi
a la Mediterrània”
La Revista número 201 de Nous Horitzons, "Aires de Canvi a la Mediterrània"
ha estat coordinat per Eduard Soler. Aquest número es publica per primera
vegada en català i anglès.

JUNY
o Jornada de treball sobre la Iniciativa Ciutadana Europea
La FNH va organitzar aquesta jornada de treball sobre la Iniciativa Ciutadana
Europea amb la participació de Bruno Kaufmann autor principal del Manual de
la Iniciativa Ciutadana Europea. Guia sobre la primera eina mundial de
democràcia directa transnacional. Aquesta trobada va ser important per la
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importància de donar a conèixer i ajudar a la difusió d’ una eina de participació
democràtica transversal com és la que ha engegat el Parlament Europeu amb
la Iniciativa ciutadana Europea. A més es va comptar amb la participació de
Bruno Kaufmann, autor de l’única guia explicativa i informativa sobre les
possibilitats que dona aquesta nova eina als ciutadans de la Unió Europea. El
programa a més va comptar amb d’altres experts i professionals en participació
democràtica. El programa de la jornada va ser el següent:
 16'00 h. Presentació i benvinguda. Jaume Bosch, president de la
Fundació Nous Horitzons
 16'10 h. Com presentar una Iniciativa Ciutadana Europea. Bruno
Kaufmann, autor del Manual de la ICE
 16'40 h. Altres experiències de participació ciutadana. Marc Rius,
ex director general del Departament de Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya
 17'00 h. Com accedir a la informació com a eina fonamental per a
la participació ciutadana, Victoria Anderica Caffarena, project
coordinator d'Acces-Info
 17'30 h. Reptes de futur de la participació ciutadana a Europa,
Joan Herrera, president del Grup Parlamentari d'ICV-EUiA i
Secretari General d'ICV
 18'00 h. Debat- col·loqui
 18'30 h. Conclusions i cloenda. Dolors Camats, diputada al
Parlament de Catalunya i membre de la Ponència conjunta per a
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l'elaboració d'una proposició de Llei de transparència i accés a la
informació pública

o Taula Rodona: Aires de canvi a la Mediterrània?
El 27 de juny va tenir lloc la taula rodona sota el títol: Aires de canvi a la
Mediterrània? amb la participació d'Eduard Soler,( Politòleg i coordinador del
número de Nous Horitzons amb el mateix títol); Oriol Costa (Professor de
Relacions Internacionals a la UAB), Pamela Urrutia (Investigadora de l’Escola
de Cultura i Pau) i Maria de la Fuente ( Directora de la Revista Nous Horitzons).
La Taula rodona; Aires de canvi a la Mediterrània? va resultar especialment
interessant amb les intervencions d'Eduard Soler, ja que va la seva intervenció
va adreçar-se a fer una anàlisi gairebé a temps real de les anomenades
“Revoltes de la Primavera àrab”, l’encert de fer un número sobre la situació als
països de la ribera de la Mediterrània ens va donar l’oportunitat d’analitzar amb
diferents experts les revoltes i els canvis que estaven sorgint en alguns països,
com ara Tunísia, Egipte, Síria...

Imatge de la taula rodona “Aires de Canvi a la Mediterrània”

JULIOL

o Escola d’Estiu “Espai d’esquerra, ecologia i llibertat”
L'escola d'estiu va comptar amb una gran afluència de públic amb més de 200
persones inscrites.La jornada va tenir lloc el cap de setmana del 9 i 10 de juliol
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a El Prat de Llobregat (a la Fundació Catalana de l’Esplai).El 9 de juliol al matí
van tenir lloc dues taules durant el matí; la primera sota el títol; Què vol dir
nova política ( 15 M, participació, transparència...) amb la participació de
Simona Levi- activista de cultura lliure i especialista en accions virals-; Josep
Maria Vallès catedràtic de Ciència Política i ex conseller de Justícia i d'Arnau
Monterde- representant de l'Ateneu Candela-. En la segona taula David
Cassasas – representant de l'Ateneu Roig- i David Karvala de l'Unitat contra el
Feixisme i el racisme van ser els ponents de la taula sobre Iniciatives contra el
populisme, la xenofòbia i el frau hipotecari. Per la tarda van tenir lloc els
diversos tallers formatius.
L'Escola va finalitzar el diumenge amb la celebració d'una tercera taula sota el
títol; Una nova agenda de l'esquerra (línies estartègiques pel curs politic, en
clau generals i política catalana) amb la participació de la diputada a les Corts
del País Valencià, Mònica Oltra; Joan Subirats; catedràtic de Ciència Política;
d'Antonio Franco, periodista i del Secretari General d'ICV Joan Herrera.
La cloenda de l'Escola d'Estiu amb la presentació de les conclusions va anar a
càrrec del president d'ICV, Joan Saura.

Imatge d’una de les taules rodones de l’Escola D’estiu

o Acte de celebració del 75è aniversari del PSUC
Els actes de celebració de la segona edició de la setmana democràtica van
iniciar-se amb l’acte commemoratiu del 75è aniversari de la fundació del Partit
Socialista Unificat de Catalunya. Durat el mes de juliol van tenir lloc tres dels
actes que van conformar la setmana de la memòria democràtica.
En aquest acte es va estrenar la pel·lícula del 40è aniversari del PSUC,
document filmat l'any 1976, quan el PSUC encara era il·legal i consisteix en un
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record de la històrica militant del PSUC i d'ICV, Laia Berenguer, ex pressa
política i exalcaldessa de Sant Feliu de Codines, que va morir durant el 2011.

Acte de celebració del 75è aniversari del PSUC

o Presentació del llibre commemoratiu del 50è aniversari de la
Revista Nous Horitzons
El 21 de juliol al Centre Civic Teresa Pàmies va tenir lloc l'acte de presentació
del llibre "Nous Horitzons. L'optimisme de la voluntat" amb la particiació dels
coordinadors del llibre, Marià Hispano i Carme Cebrian.
L'acte va comptar amb la participació de destacades personalitats que vàren
tenir un paper destacat en els inicis d'aquesta publicació, com Francesc
Vallverdú i Ramon Espasa; de l’actual directora de la revista Maria de la
Fuente, i dels coordinadors del llibre Marià Hispano i Carme Cebrian. L’artista
Pere Díez Gil va fer entrega del quadre que ilustra la postada del llibre al
director de la Fundació Nous Horitzons, Marc Rius, qui en nom de Nous
Horitzons va adreçar-li unes paraules d’agraïment.
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Imatge de la portada del llibre

SETEMBRE
o Presentació del llibre “La Festa de Treball. La primera gran festa
popular de la Catalunya Democràtica”
L'historiador Manuel Vicente va presentar el seu treball dedicat a la Festa de
Treball. Aquesta publicació significa l'estudi més detallat del contingut i
significat de La Festa de Treball
L'acte va ser presentat per Elsa Blasco, regidora d'ICV-EUiA a Barcelona, i
Manuel Vicente Izquierdo, historiador i autor del llibre, Joan Busquet, exdirector
de la revista Treball, Andreu Mayayo, historiador, i Ricard Fernández Ontiveros,
economista i exdirector de Treball.
Tot coincidint amb el 75è aniversari de la fundació del PSUC, Manuel Vicente
Izquierdo va rememorar la festa popular més gran celebrada a Catalunya
organitzada per un partit polític i que va esdevenir un punt de trobada i
d'esbarjo de milers de persones del 77 al 90: La Festa de Treball.
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OCTUBRE
o Jornada sobre el model energètic europeu 2050
La joronada celebrada el 14 d’octubre va comptar amb la participació de l'exministre irlandès Eamon Ryan que juntament amb Joan Herrera, secretari
general d'ICV, concretaren quines les propostes polítques per assolir els
objectius de canvi de model en l'àmbit energètic.
o Acte a Sant Boi de Llobregat d’homenatge als maquis
El passat 27 d'octubre va tenir lloc l’acte públic de recuperació de la memòria
democràtica titulat "Resistència contra el Franquisme" i que va ser un
homenatge a maquis i activistes. Es va comptar amb la participació d'Enric
Publill, president de l'Associació d'expresos polítics del franquisme,
acompanyat de l'historiador i arxiver, Marià Hispano, resposnable de l’Àrea de
Memòria Històrica de la Fundació Nous Horitzons i d'Alba Cerezo, de Joves
d'Esquerra Verda, l'acte se celebrarà a Cal Ninyo, de Sant Boi.

Imatge de l’acte d’homentage als maquis a Sant Boi

o Presentació de la Revista Nous Horitzons sobre Decreixement
Econòmic a Sant Feliu
El 25 d’octubre va tenir lloc la presentació del número de la Revista Nous
Horitzons sobre “Decreixement econòmic: Nous arguments sobre els límits del
creixement” a Sant Feliu amb la participació de Quim Sempere.
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NOVEMBRE
o Presentació de la Revista Nous Horitzons sobre Decreixement
Econòmic
El 9 de novembre va ser presentat el número de la Revista Nous Horitzons,
monogràfic sota el títol "Decreixement econòmic: nous arguments sobre els
límits del creixement"
L'acte va ser presentat per Agustí Colom, coordinador d’aquest número, Quim
Sempere, col·laborador i de la directora de la Revista Nous Horitzons, Maria de
la Fuente.
Agustí Colom va exposar el contingut del número fent esment al contingut de
cada un dels articles i Maria de la Fuente va exposar les motivacions que
porten al Consell de Redacció de la Revista Nous Horitzons a plantejar aquest
tema per a un número de la Revista Nous Horitzons.
DESEMBRE
o Seminari Europeu d’inclusió social: Una mirada verda als Serveis
Socials
El 16 de desembre va tenir lloc el Seminari Europeu d'Inclusió " Una mirada
Verda als Serveis Socials".
El Programa de la jornada:
 9'30 h. Inauguració i presnetació.
Jaume Bosch / President de la Fundació Nous Horitzons.
Lluís Tejedor / Alcalde d'El Prat de Llobregat
 10'00 h. TAULA I. La visió dels implicats professionals/usuaris/entitats.
Antonio Centeno / Foro de Vida Independiente.
Teresa Crespo / Presidenta d'ECAS i Presidenta del Consell Assessor
de Polítiques Socials i Familiars.
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Modera: Arnau Funes / Coordinador de l'àmbit d'Estat del Benestar
d'ICV.
 11'30 h. Pausa-cafè
 12'00 h. TAULA II. El futur dels serveis socials
Fernado Fantova / Fundación Vasca para la Inovación Sociosanitaria,
exvicesonseller d'Assumptes Socials d'Eskadi.
Sara Moreno / Doctora en Sociologia per la UAB.
Experiència Europea: Samuli Laturi
Modera: Marga Garcia / Regidora de Serveis Socials a l'Ajuntament d'El
Prat de Llobregat
 13'30 h. Cloenda. Uns nous serveis socials sostenibles i inclusius. Una
nova organiztació dels serveis personals.
Ricard Gomà / Regidor d'ICV a l'Ajuntament de Barcelona.

Imatge de la Jornada sobre Inclusió Social

o Presentació de la Revista Nous Horitzons sobre Decreixement
Econòmic a Palma de Mallorca
L’acte de presentació va tenir lloc a Can Alcover, en el que va particiar el
coordinador del número, Agustí Colom. i David Abril, coordinador d'Iniciativa
Verds de Mallorca, en el marc de les Tertúlies de l'Ateneu Pere Mascaró.
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o Presentació del segon catàtelg del fons del PSUC i dels llibres de
Josep Portella
Amb aquests dos actes es donava per tancats els actes de celebració del 75è
aniversari del PSUC.
El responsable de l’àrea e Memòria històrica de la Fundació Nous Horitzons,
Marià Hispano, va presentar els treballs que s’estan duent a terme en relació a
la catalogació dels documents del PSUC que abarca de l’any 1977 al 1987.
La segona part de l'acte va anar a càrrec de Josep Portella, autor de les
biografíes d'Estanilao Ruiz i Jordi Benejam, dos menorquins que fa 80 anys van
ajudar a fundar el PSUC. Portella va explicar que aquests treballs són el fruït de
dos anys de feina. Portella va presentar les dues biografíes d'aquests
personatges fent una comparativa de les etapes vitals de cadascún d'aquests
dos personatges, analitzan les diferencies i similituds de les seves trajectòries.
o Presentació del Pensament i l’Acció “La novel·la gràfica. Suport a la
memòria històrica a través del llenguatge del còmic”
A la biblioteca Josep Pla del barri de Roquetes de Sant Pere de Ribesva tenir
lloc la presentació del treball guanyador del Premi Carme Casas 2010, "Suport
a la memòria històrica a través del llenguatge del còmic" de Getrudis Conde i
que la col·lecció El Pensament i l'Acció ha publicat aquest 2011.
L'acte va comptar amb la participació del president de la Fundació Nous
Horitzons, Jaume Bosch, de l'Anna Rovira en representació de Joves Esquerra
Verda i com a membre del jurat i de Gertrudis Conde autora del treball.
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