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1.-

OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS 2021

El Patronat de la Fundació Nous Horitzons és l’òrgan rector de l’esmenada entitat i en
aquest sentit es reuneix de forma anual per definir els objectius a treballar en cada
exercici.
En aquest context el patronat de la fundació decideix reunir-se telemàticament per
definir quins són els reptes de la nova etapa.
En aquesta trobada virtual, es procedeix a avaluar el context, les previsions futures i el
paper de la Fundació Nous Horitzons. La situació pandèmica ha marcat la manera de
dissenyar les activitats que desenvolupem des de la nostra entitat i un cop més, l’any
2021, el context de pandèmia ens obliga a adaptar-nos a la situació.
El balanç de l’activitat organitzada de manera virtual ha estat molt positiu, element que
es té en compte i per tant es decideix que, en la mesura del possible, les activitats que
es duguin a terme tinguin un format híbrid, és a dir, activitats presencials i activitats en
línia, o bé una combinació d’ambdues.
L’objectiu que es persegueix amb l’organització de projectes és el d’oferir un espai de
debat i discussió sobre temes d’actualitat i que han de ser examinats des d’una
perspectiva d’esquerres, feminista i ecologista.
El patronat encarrega a l’equip de la FNH que les activitats que es desenvolupin des de
la nostra entitat s’abordin els temes des de l’esquerra, des de l’ecologisme i des del
feminisme. Posant especial atenció a la formació per a les i els joves.
Per altra banda s’acorda seguir treballant en allò que ha estat i continua sent signe
identitari de la nostra entitat, la preservació i difusió del llegat històric, especialment la
preservació de la memòria del PSUC.
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El darrer objectiu que s’acorda en aquesta trobada és seguir treballant en la inclusió de
la dimensió europea en les activitats que organitzi la Fundació Nous Horitzons.
I amb aquestes finalitats s’aprova treballar en les següents àrees:
-

Àrea formativa

-

Àrea memòria històrica

-

Àrea Europa

1.-2

ÀREA FORMATIVA

Aquesta àrea segueix sent per a nosaltres molt important, en aquest sentit hem treballat
en els darrers anys per impulsar projectes formatius en els que hem abocat tots els
esforços possibles. La formació és un eix important a treballar, i hem aconseguit grans
fites.
Tenim en el nostre bagatge l’orgull d’haver aconseguit la creació d’un postgrau
interuniversitari, que segueix el seu camí i del qual ens sentim orgulloses de la feina feta
i d’haver estat una de les entitats impulsores d’aquesta oferta formativa. També la cita
anual de les escoles d’estiu realitzades al llarg dels darrers anys, és una de les fites a
destacar, on la realització de tallers formatius era una de les activitats principals de la
programació en les diferents edicions.
L’any 2020 i a causa del context COVID es decideix substituir la realització de l’Escola
d’Estiu pel que anomenem GREEN RED DIALOGUES. El balanç d’aquest debats, com a
espai de formació on tractar temes socials i d’actualitat des d’una perspectiva verda, ha
generat una resposta molt positiva i per tant l’any 2021 es decideix seguir treballant en
aquest format.
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Un altre projecte formatiu iniciat l’any 2020 i que segueix al 2021 és el CURS DE
FORMACIÓ PER A JOVES ACTIVISTES VERDS EUROPEUS, l’EGAT (European Green
Activist Training).
I incorporem un altre projecte formatiu en el que participem de forma activa, es tracta
del programa endegat per l’Institut Goethe de Barcelona i que s’anomena YOUNG
INFLUENCERS FOR ECOLOGICAL CHANGE.
Per tant l’any 2021 hem treballat els següents projectes dins l’àrea formativa:

1.2.1 GREEN RED DIALGOUES
Desenvoluparem més detalladament el contingut de cada un dels diàlegs en el punt 4,
però a mode de titular els Green Red Dialogues 2021 van abordar els següents debats:
➢ Som el que mengem: per una alimentació sana i sostenible.
➢ Alemanya després de Merkel
➢ Pressupostos Next generation amb perspectiva de gènere

1.2.2 EUROPEAN GREEN ACTIVIST TRAINIG -EGATL’any 2021 ha estat el segon any de l’edició d’aquest programa formatiu que té per
objectiu la formació de joves activistes verds europeus.
A través de la celebració de dos Seminaris formatius que tenen lloc en dos caps de
setmana es tracten diferents aspectes de polítiques verdes així com les eines que, des
del món de l’activisme, poden utilitzar per a transformar la realitat.
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A partir de la participació d’altres activistes, representants del món polítics e
institucional, intrigants d’altres entitats i experts i expertes en diferents matèries els
nois i noies coneixen la seva visió i experiència. El treball es du a terme en petits grups
que aprofundeixen en els conceptes i tècniques per aconseguir el canvi que volem.
També coneixen com funcionen les institucions europees i com des de la política es
poden caviar les coses des d’uns valors de justícia social, ecològica i feminista.
El programa culmina amb un viatge a Brussel·les on poden compartir amb altres
participants de l’EGAT de diferents països (Croàcia, Hongria, Polònia, República Txeca,
Grècia i Finlàndia) les lluites i experiències.
Desenvolupem amb més detall aquest programa en el punt número 4.

1.2.3 YOUNG INFLUENCERS FOR ECOLOGICAL CHANGE
Sota el lema “Esdevé un influencer per al canvi ecològic” es posa en marxa el projecte
internacional del Goethe Institut en el que la Fundació Nous Horitzons també hi
participa. L’objectiu del programa és formar a joves en continguts ecològics de manera
positiva per tal que puguin influenciar en les xarxes socials.
Més d’un centenar d’activistes mediambientals d’Alemanya, Espanya, França, Itàlia,
Bolívia i Paraguai han participat en els tallers digitals descentralitzats que han tingut lloc.
Aquests tallers són una mescla d’aportacions d’experts, exercicis en grup i
desenvolupament d’idees individuals i campanyes a nivell nacional, juntament amb
innovadors mètodes comunicatius.
Un cop finalitzats els tallers descentralitzats al febrer de 2022, es trien dos joves
activistes de cada un dels països participants per que viatgin al llarg del mes de maig a
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Berlin on tindrà lloc el taller central. A continuació participaran en la conferencia
internacional sobre la societat digital que té lloc també a la ciutat de Berlín.

1.2

ÀREA MEMÒRIA HISTÒRICA

La feina de recuperació de la memòria és una tasca que realitzem de manera
ininterrompuda des de la Fundació Nous Horitzons, ja sigui a través de l’organització de
diferents actes commemoratius, a través de l’edició de publicacions o bé atenent
consultes específiques, així com la tasca de preservació de la documentació que tenim
en custòdia. En aquest sentit seguim amb la tasca de recuperar espais de debat on posar
de manifest la recuperació de la memòria democràtica. Estem molt orgullosos de la feina
feta al llarg de tots aquests anys, i de seguir sent un referent d’entitat que treballa per
la preservació, coneixement i difusió de la memòria democràtica.
Seguim treballant en la feina ordinària d’atenció a les consultes i demandes que ens fan
arribar des de diferents entitats i persones a nivell individual en quan a assessorament,
cerca de documents i informació i cessió del material que tenim en custòdia, així com la
informació que disposem sobre les diferents personalitats i fets que han marcat la
història del PSUC, la Revista Treball i la Revista Nous Horitzons.
Seguim també treballant en la classificació i catalogació de tot el material existent a la
seu d’Iniciativa per Catalunya Verds i que està sent revisada per l’historiador Marià
Hispano abans de la cessió a l’Arxiu Nacional de Catalunya per a la seva preservació i
consulta. L’Arxiu Nacional de Catalunya ha cedit un espai per dipositar tot el material,
testimoni d’una part de la nostra història com a país, i que podrà ser consultat per totes
les persones que ho desitgin.
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1.3

ÀREA EUROPA

La vinculació amb la Green European Foundation i la Fundació Nous Horitzons continua
sent forta i fructífera. Al llarg del 2021 hem treballat per crear espais on debatre i
reflexionar sobre diferents temes des d’una visió verda i europea. Com a partners de la
Green European Foundation hem participat en els següents projectes:
-

Green Red Dialogues

-

Citys and places of hope

-

Renda Bàsica

-

Fair and Carbon Free Tourism

-

European Green Activist Training

-

Mobility

1.3.1 CITYS AS PLACES OF HOPE
Enguany participem per segon cop en aquest projecte europeu l’objectiu del qual és fer
visible projectes desenvolupats en ciutats europees en clau verda i que són exemple de
ciutats com espais d’esperança.
El 2021 la nostra activitat s’ha centrat a donar a conèixer les iniciatives al voltant de la
capitalitat de Barcelona com capital mundial de l’alimentació sostenible. Amb aquesta
voluntat hem desenvolupat les següents activitats:
➢ Debat sobre política alimentaria a l’àrea metropolitana
➢ Visita d’estudi a l’àrea metropolitana els dies 19 i 20 de novembre.
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1.3.2

FAIR AND CARBON NEUTRAL TOURISM

El 2021 és també el segon any que formem part d'aquest projecte, que té com a objectiu
principal la identificació de bones pràctiques amb relació al canvi de paradigma sobre
el turisme. El primer any vam treballar el turisme de sol i platja, amb dues activitats
relacionades amb aquest tipus de turisme, un workshop d'anàlisis de les principals
problemàtiques dels diversos aspectes del turisme de sol i platja. Un posterior debat on
vam presentar les conclusions del workshop i on vam conèixer altres mesures dutes a
terme a Croàcia i a Palma de Mallorca.
L’activitat al 2021 s’ha centrat en la tasca de diagnosi de pràctiques de turisme
sostenible, i hem analitzat les següents experiències:
➢ Agroturisme (Fundiesplai)
➢ Healthy destination (Igualada)
➢ Te lo sirvo verde (Villuercas)
➢ Geoparque (Ibores-Jarca)
Una darrera activitat desenvolupada en relació a aquest projecte ha estat la participació
de la visita d’estudi a la Illa de Pula a Croàcia. País coordinador del projecte.

1.3.3 PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS EN LA COP26
A banda de les activitats desenvolupades, la Fundació Nous Horitzons ha participat en la
COP26 enviant un observador que ha participat de manera activa en les activitats del
programa. En l’ANNEX 1 podeu trobar una crònica de cada una de les sessions a les que
vam assistir.
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2.- EDICIÓ DE PUBLICACIONS

La Revista Nous Horitzons és una eina fonamental per la difusió de monogràfics sobre
temes d’actualitat. Un altre element important de difusió de monogràfics que aborda
aspectes concrets sobre una determinada temàtica és la col·lecció “El Pensament i
l’Acció”. I un tercer element de publicacions son els llibres editats per la nostra entitat.

2.1

REVISTA NOUS HORITZONS

La Revista Nous Horitzons publica l’any 2021 el número 223, un monogràfic sobre
l’ecologisme que du per títol “ Ecologia: la revolució del segle XXI”.

2.1.1 RNH 223: ECOLOGIA: LA REVOLUCIÓ DEL SEGLE XXI
Un monogràfic necessari i que calia abordar des de la Revista Nous Horitzons. L’agenda
publica i política necessita donar respostes a la nova revolució ecològica que estem
vivint, la lluita contra l’emergència climàtica ha esdevingut un dels principals reptes als
que caldrà donar resposta en els pròxims anys. Unes respostes que com a planeta ens
mereixem i que no poden deixar ningú fora. Una generació de joves ens demanda a
través de les mobilitzacions viscudes que el planeta necessita una acció diferent, una
acció immediata que reverteixi o que minori els efectes causats per anys i anys de
capitalisme extrem que ens han dut a patir els pitjors estralls mai pensats, entre ells la
pandèmia de la COVID, una situació inimaginable i que avui dia forma part de les nostres
vides.
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Però correm el perill que les respostes que es donin intentin perpetuar el model
capitalista des d’un capitalisme verd, com veiem actualment amb l’afany de moltes
empreses per mostrar-se “verdes” amb innecessàries campanyes de greenwashing que
evidencien la necessitat de mostrar-se al món d’una manera diferent. Una primera
victòria, que caldrà estar atents per tal d’exigir i conscienciar des de la societat un
veritable canvi de rumb.
Aquest número va un pas més enllà, ja hem fet diagnosi ara ens cal actuar i reivindicar
la manera diferent des de fer-ho des de l’ecologisme. Una transició que intenti mitigar
els efectes que tindrà una transició ecològica, on es treballi per garantir que les pèrdues
no les assumeixen els de sempre. Ho diu el president de la Fundació, Marc Rius, en la
presentació que fa del número. “De fet, ens trobem amb un debat que ja no es situa en
el marc d’ecologisme sí o ecologisme no, sinó en quina transició ecològica, amb quina
estratègia i amb quines majories socials per dur-la endavant. I aquí és especialment
rellevant la vinculació amb el món del treball i sindical”.
La Revista Nous Horitzons aborda les diferents lluites a les que caldrà donar resposta
des de l’ecologisme, i ho fa amb una mirad àmplia, ambiciosa i tranversal. Què trobareu?
Doncs les veus de prestigioses personalitats com la de Unai Sordo, secretari general de
CCOO, Yolanda Díaz, ministra de Treball, Ece Temelkuran, escriptora i activista turca en
defensa dels drets humans o Reinard Bütikofer, diputat al Parlament Europeu, o Norah
Löhle, directora del Programa d'Energia i Medi Ambient de la Fundació Heinrich Böll de
Nord Amèrica, per citar només alguns dels noms que reflexionen en aquest número.
Un número que de ben segur no deixa indiferent a ningú i que ens aporta respostes i
reflexions molt interessants, un imprescindible amb una delícia de portada que ens
evoca a pensar en les revolucions que han donat lloc a importants transformacions
socials.
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Imatge de la portada de la Revista Nous Horitzons 223

2.2

COL·LECCIÓ EL PENSAMENT I L’ACCIÓ

2.2.1 JOVENTUTS SOCIALISTES UNIFICADES DE CATALUNYA: LA LLUITA PER RETORNAR
LES LLIBERTATS DEMOCRÀTIQUES EN EL MATARÓ DE LA POSTGUERRA. Margarida
Colomer
Una reedició ampliada i revisada per la seva autora de la publicació de 2007. Aquesta
publicació explica la repressió patida els anys 50 per les Joventuts Socialistes Unificades
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de Catalunya a Mataró, a través de les memòries explicades per alguns dels seus
protagonistes mitjançant les entrevistes que l’autora fa a alguns dels seus protagonistes.
Històries de nois i noies joves que militaven a la JSUC i que els unien els ideals del
cooperativisme com a eina de transformació social. Ho destaca l’Anna Huertos
presidenta de la Unió de Cooperadors de Mataró en el pròleg de la publicació “Com deia,
el llibre ens parla d’unes persones senzilles, però això sí proveïdes d'una grandiositat de
cor i d'un gran entusiasme, a partir de l'ideal cooperatiu. Les seves idees i els seus valors
són els que ens han permès arribar on som i que, per tant, no podem ni hem d’oblidar.
Les entrevistes són fetes als homes que foren aquells nois joves durament represaliats,
però tampoc no puc passar per alt que com sempre darrera d’ells, o millor dir, davant, hi
trobem les dones, mares i esposes, que van patir encara més la repressió i les
conseqüències del règim franquista. Per això, és important també tenir en compte el
paper de la dona, tant en el moviment obrer com en la lluita contra el feixisme, però
també en el moviment cooperativista. Estic convençuda que aquells valors dels qual
parlava ens permeten avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones”.
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Portada del Pensament i l’Acció

2.3

ALTRES PUBLICACIONS
2.3.1 MEMORIA COLECTIVA DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MATARÓ

Un volum editat per la Fundació Nous Horitzons que a través de les més de 500 pàgines
fa un repàs de la història de la Joventut Comunista de Catalunya (JCC) i especialment a
Mataró. A través de biografies i records d’alguns dels seus més destacats militants
coneixem una part de la història de la JCC.
Coordinat per Ramón Morales Morago ha comptat amb la col·laboració de diverses
persones que han fet possible que aquest projecte col·lectiu vegi la llum al 2021.

14

MEMÒRIA D’ACTIVITATS FNH 2021

Imatge de la portada

2.3.2 ELS “EQUIDISTANTS” TENIEN RAÓ. “EL PCE AL GOVERN I ALTRES
ARTICLES”. SELECCIÓ D’ARTICLES D’UNS ANYS (NO NOMÉS) POLÍTICAMENT
APASSIONANTS (2011-2021). De Miguel Guillén Burguillo
Publicació que recopila els articles escrits pel politòleg Miguel Guillén Burguillo publicats
en premsa els darrers 10 anys.
El llibre compta amb el pròleg de Joan Coscubiela, qui va ser Secretari General de CCOO
a Catalunya i també diputat al Congrés i al Parlament de Catalunya.
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És un recull d’articles escrits entre els anys 2011 i 2021, una etapa molt intensa
políticament parlant però també des del punt de vista econòmic i social a Espanya,
Catalunya i arreu del món. L’autor ha seleccionat alguns articles publicats en diferents
mitjans de comunicació locals i nacionals al llarg d’aquest anys i que ens ofereixen una
perspectiva d’aquest període, donant rellevància als fets polítics esdevinguts a
Catalunya arrel de l’esclat del Procés, així com el trencament del bipartidisme a Espanya
quan irromp Podemos.
L’autor ens acosta a un punt de vista personal i a l’hora podem veure clarament el marc
d’una tradició política social i concreta, que prové del moviment obrer i del catalanisme
popular.
Un llibre que ens ofereix una part de la història dels darrers 10 anys i que amb la
perspectiva que ens dona el temps ens ajuda a fer-nos una composició molt específica
de la realitat.
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Portada del llibre

2.3.4 TRADUCCIÓ DE L’ATLES EUROPEU PER LA MOBILITAT 2021. REALITATS I DADES
DEL TRANSPORT I LA MOBILITAT A EUROPA
Publicació editada per la Fundació Heinrich-Boll Stiftung Unió Europea, la Green
European Foundation (GEF), la Fundació Transición Verde i la Fundació Nous Horitzons.
El transport i la mobilitat sostenible són fonamentals per a fer front a la crisi climàtica i
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aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu. No obstant això, el transport avui
representa gairebé el 30 per cent de les emissions de CO₂ dins de la Unió Europea. Com
pot la UE reduir les seves emissions de transport i mobilitat al mateix temps que
connecta als ciutadans, crea ocupacions verdes i lidera la innovació en el sector?
L'edició en espanyol de l'Atles Europeu de Mobilitat 2021 de la Fundació Heinrich-BöllStiftung, en cooperació amb la Fundació Verda Europea, la Fundació Transició Verda i la
Fundació Nous Horitzons, analitza els fets i xifres clau sobre el transport i la mobilitat a
Europa, contribuint als esforços cap a una mobilitat sostenible i justa a la Unió Europea.
Els seus capítols estan dedicats a diferents dimensions i àrees polítiques relacionades
amb el transport i la mobilitat: ferrocarrils, ciclisme, digitalització, clima, Covid-19 i més.
A més en aquesta edició es poden consultar fitxes amb dades interessants en relació a
la mobilitat a Espanya en l’apartat titulat “Present i futur de la mobilitat a Espanya:
Informacions i dades sobre el transport i la mobilitat a Espanya en el 2021”.

Portada de la publicació
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3.- ÀREA MEMÒRIA HISTÒRICA

La Fundació Nous Horitzons dedica esforços en treballar per la preservació, difusió i
manteniment de la memòria democràtica, en aquest sentit donem especial atenció a
atendre totes aquelles peticions que ens arriben en relació a les consultes sobre la
documentació dipositada a l’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA, així com l’assessorament
de consultes de caràcter històric, treballs que es venen desenvolupant de forma
continuada.
La Fundació Nous Horitzons ha esdevingut una entitat referencial en aquest sentit i són
moltes les persones que ens demanen ajut per a publicacions, assessorament històric o
per reproduir materials històrics en diferents plataformes. La nostra voluntat és la de
contribuir i facilitar tot allò que ajudi a difondre la memòria històrica.
Seguim donat suport, bé en l’ assessorament, en la difusió o contribuint directament
amb els nostres recursos a projectes que ens arriben des de diferents àmbits i que tenen
per objectiu la preservació, coneixement i difusió de la memòria històrica.
En aquest sentit el 2021 destaquem projectes com:
-

" Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. La lluita per retornar les llibertats
democràtiques en el Mataró de la postguerra” de Margarida Colomer i Rovira.

-

“Memoria col·lectiva de la Juventud Comunista de Mataró”

Seguim treballant en la classificació i selecció dels materials a preservar i que tindran un
espai a l’Arxiu Nacional de Catalunya, ens trobem a la fase final del projecte, feina que
du a terme Marià Hispano i que ha requerit d’un gran esforç en quan a la selecció del
material que ha de ser traslladat. Un espai que romandrà obert a tothom que ho desitgi
amb la voluntat que les consultes de caire històric es trobin a l’abast de tothom com a
testimoni d’una part de la història del nostre país.
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L’any 2021 ha estat l’any del 85è aniversari del PSUC i la Fundació Nous Horitzons ha
organitzat una sèrie d’activitats al voltant d’aquesta efemèride amb la voluntat de
reivindicar i celebrar els 85 anys. Desenvoluparem detalladament en l’apartat
d’activitats celebrades aquestes dues cites.
Dos van ser els actes de celebració celebrats al voltant de la data de l’aniversari:
-

“La gestió dels arxius del PSUC i d’ICV. Un patrimoni documental en
democràcia”. Que va tenir lloc al Museu d’Història de Barcelona, i que va
comptar amb el suport per tant, de l’Ajuntament de Barcelona amb la
participació del regidor de Memòria Democràtica i del director del MUHBA.

-

“1962/2022 Dos moments de canvi de direcció (la història no és repeteix però
rima)” amb el periodista Enric Juliana i el sindicalista Isidor Boix fent repàs de
dos moments històrics.

4.

ÀREA FORMACIÓ

Les dues principals activitats desenvolupades al 2021 en l’àrea de formació han estats
els dos projectes formatius adreçats als i les joves, l’EUROPEAN GREEN ACTIVIST
TRAINING – EGAT- EDICIÓ 2021 i el Programa INFLUENCER PER EL CANVI CLIMÀTIC.

4.1

EUROPEAN GREEN ACTIVIST TRAINING -EGAT-

El programa European Green Activist Training 2021 té com a objectiu la formació
adreçada a nois i noies joves que vulguin esdevenir activistes verds pel canvi. El nostre
objectiu és que trobin instruments polítics vàlids, descobrim les possibilitats d'introduir
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS FNH 2021

canvis dins de les institucions, adquirir eines i metodologies per organitzar
mobilitzacions i campanyes, i canalitzar el seu activisme dins de les institucions
participant en la política verda. La nostra teoria del canvi descriu el procés per
aconseguir el nostre impacte.
L’any 2021 s’ha dut a terme la segona edició del projecte de formació adreçat com dèiem
a nois i noies joves (entre 18 i 25 anys) que vulguin formar part com agents del canvi cap
a una societat més sostenible, solidaria i justa.
Els oferim participar en un programa de formació per a joves activistes verds europeus.
Amb l’objectiu de que puguin conèixer de primera mà com funcionen les institucions
europees i de quina manera des de la política es poden canviar les coses des dels valors
de la justícia social, ecològica i feminista. El programa els ofereix també la possibilitat de
conèixer altres activistes dels diferents països que hi participen, i en un viatge final a
Brussel·les podran compartir les lluites comunes i les seves experiències.
Enguany els dos seminaris celebrats han pogut ser presencials, a diferencia de l’edició
de 2020 en el que tota l’activitat va ser a través de plataforma on line.
Una primera reunió on line va servir per presentar el programa als nois i noies que han
format part del projecte. La convocatòria ha estat tot un èxit, i hem aconseguit implicar
a diferents persones no només del territori català sinó també d’arreu d’Espanya.
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Dues cites celebrades a l’Alberg Centre Esplai de El Prat de Llobregat han acollit els dos
seminaris del projecte EGAT 2021.
El primer va tenir lloc el cap de setmana del 12 al 14 de novembre i el segon del 10 al 12
de desembre.
El programa del Seminari I va incloure un recorregut per les bases teòriques de
l’ecosocialisme de la mà de Dolors Comas d’Argemir seguit d’experiències
transformadores a partir de la política, com per exemple el cas del projecte SUPERILLA
BARCELONA on a partir de la transformació de l’urbanisme de la ciutat s’ha aconseguit
una manera diferent de mobilitat, de comunicació i d’interacció de moltes àrees de la
ciutat de Barcelona. Marc Rius va ser l’encarregat de presentar el projecte.
El recorregut va continuar amb les experiències a nivell supramunicipals i autonòmic de
la mà de qui va ser Conseller de Medi Ambient, Salvador Milà i actual Director de l’Àrea
de Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
23

MEMÒRIA D’ACTIVITATS FNH 2021

Salvador Milà va centrar la sessió en la seva experiència com a conseller de Medi
Ambient i Habitatge al govern català 2003-2006. Va explicar l'abast de les polítiques que
va impulsar durant el seu mandat: accés a aigua neta, gestió de l'aigua, gestió de residus,
protecció de les zones naturals contra la urbanització (connectivitat ecològica) i
coordinació amb altres regions i el govern espanyol.
La sessió va finalitzar amb l’abordatge europeu de la mà de Jesús Hernández, assistent
parlamentari de l’eurodiputat Ernest Urtasun. Jesús Hernández va explicar el
funcionament de les institucions de la Unió Europea, i més concretament del Parlament
Europeu. Què podem fer com activistes per influir en la política europea? Explicant
algunes de les eines com els informes, les conferències participatives, la iniciativa
ciutadana.
Una visita amb el regidor Quim Bartolomé i David Vicioso els va acostar a les
experiències endegades per l’Ajuntament del Prat en relació a la recuperació dels espais
protegits del delta així com altres experiències transformadores de la ciutat que va
acollir els dos seminaris de l’EGAT.
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El programa del primer seminari:

El segon seminari va començar divendres 10 de desembre amb una visita guiada a la
interessant exposició que acollia l’Albert Centre Esplai sobre la transformació del
sistema alimentari, anomenada “Eat. Acte. Impacte." L'exposició ens va convidar a
mobilitzar i comprometre'ns a millorar les opcions alimentàries com a palanca per al
canvi cap a un demà més saludable, just i sostenible.
La sessió matinal de dissabte es va centrar en la xarxa amb organitzacions d'activistes:
activisme climàtic (Rebel·lió d'extinció Barcelona), activisme polític (Joves Ecosocialistes
- Joves Greens Catalans), activisme dels consumidors (Opcions cooperativa) i activisme
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laboral (Comissions Obreres Workers' Union). Totes les organitzacions van explicar la
seva missió, activitats, etc. Després de les presentacions, vam tenir temps de discutir en
petits grups. Al final de la sessió, abans de l'esmorzar, presentem el Diari Europeu dels
Verds.
Dissabte 11 de desembre, a la tarda, i diumenge 12 de desembre, al matí, va tenir lloc el
seminari "Eines per organitzar una campanya de mobilització". El taller consistia a
introduir participants en noves estratègies de mobilització i campanya utilitzant
Acceleradors de Campanya i Teoria de Canvis de metodologia. Els participants van
practicar campanyes de prototips, dissenyant un pla d'acció propi que anés pas a pas a
través dels cinc elements d'una bona estratègia: oportunitat de campanya, objectiu,
objectiu, aliats i audiència i tàctiques.
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El programa del segon seminari:

En relació als participants vam comptar amb la participació de 20 persones en el primer
seminari i 22 en el segon seminari
En quan al gènere dels participants 13 s'identifiquen com a «cis femenina» i 8 com a «cis
masculina». Ens alegra tenir una majoria de persones que s'identifiquen amb dones, ja
que normalment és difícil trobar participants no masculins.

Cis female
13
62%

Cis male
8
38%
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En relació al tema edat, hem tingut una
representació bastant diversa d’edats, amb 20 i
21.
24-26 yr
6
29%

22-23 yr
2
10%

18-19 yr
5
24%

També ens complau tenir una representació
diversa de les zones geogràfiques de Catalunya

20-21 yr
8
38%

i Espanya. Hem tingut presència de persones de
Barcelona i la seva àrea metropolitana, però
també d'altres àrees de Catalunya: Vallès

(Sabadell), Penedès (Avinyonet), Maresme (El Masnou, Argentona), Girona (Blanes),
Catalunya Central (Manresa) i Catalunya Occidental (Les Borges Blanques). Teníem un
grup de 4 persones procedents de Madrid, que també era divers, ja que dues d'elles van
venir des del suburbà al sud de Madrid (Alcorcón, Getafe).
Pel que fa al país de naixement, hi ha una certa representació del sud global (1 persones
amb antecedents familiars a l'Índia). Tots els altres són d'Espanya.

Other towns
of Spain
4
19%

Other towns
of Catalonia
9
43%

Barcelona city
3
14%
Metropolitan
area
5
24%
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En concordança amb l'edat dels nostres participants, la majoria d'ells estan dedicats a
estudiar. Alguns combinen treball i estudi. Tots els nostres participants tenen vies
educatives universitàries: no tenim representació de la formació professional ni de
l'educació bàsica. Tres dels participants més grans han acabat d'estudiar i ara només
estan treballant.
Més de la meitat dels nostres participants provenen d'un rerefons de ciències socials. El
grau més comú en aquest grup és la ciència política (5), però també sociologia, treball
social, relacions internacionals,

economia, filosofia i dret. El segon

Humanities / Social…

13

Biology /…

rerefons més comú és la ciència

6

Arts

ambiental,

la

biologia

o

la

2

Design

1

ha

Corporate

1

participants que han estudiat arts

Education

1

microbiologia.

També

hi

(música, arts artístiques), disseny,

estudis

relacionats amb les empreses (BA) i educació. Lamentablement, no tenim cap
participant en el sector sanitari.
Preguntats sobre la seva experiència en el compromís amb les organitzacions
d'activistes, més de la meitat dels participants no tenen antecedents d'activistes o tenen
vincles febles amb organitzacions (com a voluntaris o participació informal en
campanyes, activitats o assemblees). Al voltant del 40% dels participants participen més
regularment en organitzacions (Catalan Young Greens, Extinction Rebellion, grups
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I work
3
14%

I study
and work
5
24%

I study
13
62%

Strong engagement (member of
board, management tasks)
1
No engagement
5%
5
24%

juvenils d'educació no formal, o
compromesos amb un compte de
conscienciació d'Instagram).

4.2

Weak engagement (volunteer or
time-to-time participation
without membership)
6
29%

Mean
engagement
(formal
membership,
commitment to
activites)
9
43%

YOUNG INFLUENCERS FOR ECOLOGICAL CHANGE – INSTITUT GOETHE-

La Fundació Nous Horitzons participa en el projecte Influencer pel canvi ecològic. El
repte d’aquest projecte és el de formar als nois i noies que formen part del projecte
sobre com comunicar qüestions ecològiques per aconseguir amb èxit una veritable
transformació de la societat en un escenari post pandèmic.
En aquest projecte els i les participants coneixeran com desenvolupar narratives
convincents, models culturals i conceptes de comunicació que desenvolupin sinergies
en compte de la confrontació.
El projecte capacita als i les joves activistes ( nois i noies entre 18 i 25 anys) d’Europa i
Amèrica Llatina, cercant també el contacte entre ells i elles. Els desenvolupen tallers
regionals i tutories on line, que els han generat coneixements específics. També, a partir
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de la creació i treball d’una campanya concreta, se’ls ha capacitat en coneixements
específics per a una comunicació exitosa. Han tractar els següents aspectes:
-narració positiva
-enquadrament dels missatges
-aspectes socio-psicològics
- com adreçar-se als grups en funció de l’edat, classe social, nivell educatiu...

En els tallers han treballat, com dèiem, campanyes digitals específiques i han creat
vídeos curts sobre temes de l’àmbit de l’ecologia.
Els resultats d’aquest projecte es presentaran l’any 2022 a Berlín, juntament amb la
conferència paral·lela per a joves anomenada TINCON.
Podem afirmar que la realització d’aquest projecte ha aconseguit els objectius inicials:
la formació, capacitació i empoderament de joves activistes en l’ecologisme. S’han
aconseguit dur a terme campanyes digitals utilitzant les eines de contingut ecològic:
narració i enquadrament positiu (“framing”) en lloc d’insistir en la por a l’apocalipsi
ecològic. També s’ha aconseguit la creació d’un fons de formació digital amb gravacions
de conferències, conceptes, workshops, tècniques de tallers, índex d’experts,
presentacions audiovisuals etc... que podeu trobar actualment a la pàgina web del
Goethe Institut.
Què més hem aconseguit amb aquesta formació?
-

La formació i dinamització del intercanvi internacional i de la competència
intercultural dels participants.

-

Crear estructures de cooperació sostenibles i transfrontereres en la inserció de
l’ecologia, d’innovació digital i la comunicació sociocultural.
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-

A través de la implementació dels tallers digitals i els processos de tutoria, així
com la creació de xarxes internacionals de participants a través de plataformes
digitals, s’han obert nous camins en les àrees de format de actes, intercanvi
cultural i educació continua.

-

El programa de formació ofereix noves formes de desenvolupament
professional.

Quines activitats s’han desenvolupat?
-

Tallers digitals en tots els països participants: cada mes tenia lloc un taller de 4
hores sobre els següents temes:
o Comunicació en clau positiva
o Desenvolupament de narratives- storytellingo Enquadrament dels missatges – framingo Art i activisme
o Estratègies psicològiques per arribar a noves audiències

-

Tutories de suport i desenvolupament de campanyes digitals conjuntes.

Imatges de algunes de les sessions del programa:
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5.- ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS 2021

➢ GREEN RED DIALOGUES: SOM EL QUE MENGEM: PER UNA ALIMENTACIÓ
SANA I SOSTENIBLE. 24 de març

L’any 2021 ha estat l’any en el que Barcelona ha liderat la capitalitat europea de
l’alimentació sostenible. La Fundació Nous Horitzons, va organitzar dos debats entorn al
tema de l’alimentació. El primer emmarcat dins el programa Green Red Dialogues.
El debat es va iniciar amb algunes qüestions que el moderador de l’acte va llençar als i
les ponents participants.
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Les preguntes plantejades, van ser les següents:
1.- Quin és el diagnòstic de la situació actual des de teu àmbit d’actuació i des de la teva
experiència en relació a l’alimentació?
2.- Defineix els tres objectius, tres reptes ha assolir des del teu àmbit d’actuació en
relació a l’alimentació?
3.- Quin és el principal repte o reptes de futur?
El podries relacionar amb l’actual context de COVID, en quina mesura ha afectat l’actual
context i quin repte de futur planteja?
A partir d’aquestes preguntes vam conèixer les respostes de cada un del ponents. El
primer va ser en Francisco Guerrero, eurodiputat dels GREENS/EFA i membre de la
comissió d’agricultura i desenvolupament rural del Parlament europeu, qui va respondre
que en relació al sistema alimentari el més important és la necessitat d’una política
agrícola comú. Francisco ens va informar que des del Parlament Europeu estan
treballant conjuntament amb la Comissió i el Consell europeu en un document, que en
aquell moment es trobava en fase final, i ens va alertar de les dificultats de negociació,
sobretot perquè l’anterior document que precedia a aquest no tenia en compte la
transició climàtica. Segons l’eurodiputat es necessitaran entre 6-7 anys de treball per
incorporar canvis estructurals que permetin una política agrària que tingui en compte la
biodiversitat i una manera més sostenible de produir, distribuir i consumir els aliments.
També ens va parlar de les reticències en relació a les emissions i com des del grup dels
Verds treballen per pressionar en aquest sentit. Per acabar va fer referència a la situació
dels oceans i l’excés de pesca que fomenta un pervers sistema actual d’ajudes i subsidis.
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Raimon Roda per la seva banda ens va destacar la manca de control i de polítiques
públiques sobre alimentació, pel que fa a nivell urbà. Aquesta manca de polítiques
públiques repercuteix en les mesures globals, perquè no hi ha estratègia comuna. Va
definir la situació actual com la manca de mecanismes de l’administració en aquest
sentit.
Per Mireia Barba l’existència del malbaratament alimentari sustenta la teoria que no hi
ha sostenibilitat en els sistema alimentari. Ens va explicar en que consisteix la feina que
fan des d’ESPIGOLADORS que té per a objectiu l’accés a una alimentació sostenible per
a tothom. Ens defineix l’actual model de producció com a poc sostenible, i ens va donar
a conèixer les xifres del malbaratament alimentari i la relació entre sostenibilitat
malbaratament. La disminució del malbaratament alimentari pot ser la solució, a curt
termini, per a la sostenibilitat. Crítica l’actual model que no fomenta la producció local.
Ferran Berenguer ens va parlar des del punt de vista de l’agricultura ecològica. Ens va
dir que tot i l’augment de l’interès en l’agricultura ecològica per part dels consumidors
no s’ha traduït en millores del model alimentari. El sector ecològic ha entrat en la gran
distribució, a les grans superfícies, i això posa en risc la venda directa, els circuits curts,
provocant una pèrdua d’autonomia del sector ecològic.
Hi ha màrqueting enganyós d’aquest productes i fins i tot frau en la comercialització de
productes no certificats com si ho fossin. Ens parla que aquestes gran empreses volen
introduir una certificació que no tingui en compte aspectes com per exemple l’ús
d’herbicides, purins etc.. fet que des d’Unió de Pagesos estan totalment en contra.
Ens va alertar de les contradiccions de l’actual sistema, del perill de privatització de
llavors per a l’ús genètic i del perill d’apropiació d’allò comú.
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En relació al segon interrogant plantejat, les prioritats a assolir des de l’àmbit d’actuació
Francisco ens va apel·lar a la necessitat d’educar als ciutadans i ciutadanes en basar
l’alimentació en un major consum de fruites i verdures i un menor consum de carn, i que
això també afavoriria la disminució del malbaratament alimentari, actualment un 1/3
dels aliments acaben a les escombraries.
La primera de les seves prioritats, la dels grup dels Verds, és influir en la forma de
consumir i com ens alimentem i que això és reflecteixi en la negociació dels acords.
Francisco ens va explicar que ha escrit al president de la comissió europea per demanarli reobrir els acords comercials Mercosud, i que aquests acords afavoreixin a les
empreses verdes i contribuir així a aturar la desforestació amazònica, ens informa que
no ha rebut resposta però que és una via de pressió.
Ens va llistar altres prioritats:
-

Acabar amb els subsidis que es donen a l’agricultura intensiva i afavorir
l’explotació local.

-

Treballar per un canvi cap a una dieta més vegetal.

-

Treballar en el tema del transport d’animals vius a països del tercer món i països
en vies de desenvolupament. Francisco ens va dir a més que és una prioritat
personal perquè aquest fet no és compatible amb els valors de la UE i que cal
una revisió urgent de les regulacions en matèria de transport animal.

Raimon Roda va informar-nos que, el fet de que Barcelona sigui la capital mundial de
l’alimentació sostenible, ha endegat actuacions que es duran a terme a tota l’àrea
metropolitana i també a la regió metropolitana. S’ha aprovat un Pla d’Acció per
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l’alimentació sostenible 2020-2023 i el repte és que aquestes actuacions perdurin en el
temps. Aquest pla d’acció actua en diferents àmbits:
-

Ordenar i sistematitzar

-

Generar coneixements i eines

-

Accions en la governança, coneixement i comunicació, planejament urbanístic i
estructures vinculades a l’alimentació com a eix.

-

Incentivar producció alimentaria sostenible

-

Desenvolupar mesures i actuacions

Mireia Barba per la seva banda ens va plantejar que el repte és un canvi de
comportament en els nens i les nenes com a motor de canvi de la societat. I que
treballen per assolir una disminució en el malbaratament alimentari, com ho fan? A
través de quines accions?:
-

Espigolament

-

Treball conjunt amb els sindicats agraris

-

Treballant amb diferents projectes per disminuir les pèrdues, per exemple
recuperant les taronges amargues dels carrers de Barcelona fent melmelades,
donant com a resultat ciutats més sostenibles i més comestibles.

-

Impulsar una plataforma nacional per reduir el malbaratament alimentari. Fent
de lobby de forma conjunta a altres entitats a nivell estatal.

Un altre dels reptes és treballar per una alimentació saludable per tothom. Connectar
les ciutats amb el camp.
I el darrer repte és treballar per la justícia social, per un model transversal i integral que
tingui en compte els tres eixos mencionats.
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Ferran Berenguer va explicar que han treballat per crear una estructura comercial i
logística a Mercabarna que és el BIOMARQUET. Un espai que té per objectiu la
comercialització de circuit curt però amb el suport logístic i poder així fer front a
l’augment de competitivitat de les grans àrees.
Un altre repte és recuperar una aliança amb les associacions de consumidors ecològics i
treballar conjuntament.
Treballar en les certificacions és un altre dels reptes, per tal que siguin més fiables, així
com la producció de les pròpies llavors i la seva comercialització.
La tercera ronda de preguntes va abordar els reptes de futur i quin impacte ha tingut la
COVID en tot això.
Francisco ens va parlar que la COVID ha mostrar que és un sector molt resistent, i que hi
ha una tendència actual que mostra que els ciutadans, degut a la crisi, tenen més
dificultats a l’hora de poder consumir productes ecològics i de proximitat. Hi ha una
tendència a consumir aliments més processats i això demana per tant, un canvi en el els
ajuts i en la política comuna europea, necessitem un abordatge més local més ecològic.
Per Francisco cal integrar les dimensions nacionals i europees i hem d’abordar el tema
polític amb més intensitat.
Raimon Roda coincideix en que el principal repte és l’abordatge polític del sistema
alimentari. Si es vol canviar un sistema calen mecanismes globals. Per Raimon la crisi de
la COVID a posat de relleu la necessitat d’una alimentació sana a nivell global. Calen
aliances i treballar en el nou paper que ha de tenir el ciutadà en aquesta transformació.
Per Mireia Barba el gran repte és el canvi del sistema alimentari, en aquest sentit el fet
que Barcelona sigui la capital mundial de l’alimentació fa que sigui un context favorable
per aquest canvi de model. En quan a la COVID ha posat de relleu dues coses:
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-

Va fer molt visible el paper dels productors i productores.

-

Ha donat com a fruit la capacitat de reinvenció del sistema primari, accelerant
canvis que han arribat per quedar-se ( com la venda directa a través de xarxes,
canals de distribució etc..)

Ferran Berenguer va nomenar els següents reptes de futur:
-

Treballar perquè hi hagi un relleu en el camp i per l’autonomia de la pagesia, que
no estigui lligada a decisions de les grans empreses.

-

Treballar perquè l’agricultura i la ramaderia contribueixin a la baixada
d’emissions de carboni. Aconseguir sòls més resilents i més fèrtils.

Al finalitzar les diferents rondes de preguntes es va deixar un espai per al debat a partir
de les preguntes que alguns assistents ens van fer arribar a través dels xats.
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➢ POLÍTICA ALIMENTÀRIA A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. 16 de
juny

Seguint amb els actes sobre alimentació en l’any de la capitalitat de Barcelona capital
mundial de l’alimentació sostenible, organitzem un nou debat per abordar altres
aspectes sobre aquesta temàtica. Un enfocament metropolità que va comptar amb la
participació de tres expertes en la matèria, Gemma Frances, gerent del Parc Agrari del
Baix Llobregat; Lidon Mastrat (en substitució d’Àlvaro Porro) en nom de Barcelona
capitalitat de l’alimentació sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i Anna Martín,
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Sergi Alegre va ser l’encarregat
de conduir i moderar el debat en nom de la Fundació Nous Horitzons i Susanne Rieger,
d’explicar i presentar els projectes en nom de la Green European Foundation.
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Lidon Martrat va ser la primera en intervenir, va explicar en que consisteix el Projecte
Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, un projecte que s’inicia al 2015
amb la signatura del Pacte de Milà amb l’objectiu de promoure les polítiques
alimentàries urbanes i sostenibles. L’any 2018 s’opta a la capitalitat i Barcelona surt
escollida per esdevenir al 2021 la capital de l’alimentació sostenible. L’acte principal
tindrà lloc el mes d’octubre, aprofitant que el 16 d’aquell mes és el dia mundial de
l’alimentació amb la Cimera de l’Alimentació Sostenible i al voltant d’aquesta gran cita
es duran a terme activitats que tenen per objectiu posar al centre de l’agenda política
les polítiques alimentàries. Lidon afirma que el debat sobre l’alimentació és a més una
oportunitat per abordar la crisi climàtica.
El projecte treballa a partir de tres eixos:
1.- Alimentació i emergència climàtica (productes de proximitat, malbaratament
alimentari etc.)
2.- Alimentació com una oportunitat econòmica per a la petita i mitjana agricultura,
pagesia, restaurants i mercats municipals.
3.- Promoció de dietes saludables i sostenibles per a tota la ciutadania.
El marc conceptual que treballa el projecte és:
L’alimentació ha de ser bona pel
planeta----- ecologia
persones---salut
territori---- economia.
En relació a què es farà? Lidon ens explica el programa que es durà a terme, amb la
CIMERA com a gran esdeveniment i la resta d’activitats (tallers, debats, activitats…) a
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banda de la feina que estan fent en polítiques de llarg recorregut amb l’objectiu
d’articular en totes les àrees de l’Ajuntament de Barcelona les polítiques alimentàries
(salut, educació…) i alinear-les per treballar a favor d’una alimentació sostenible.
Eixos de treball:
1. Promoció de dietes sostenibles i saludables

(menjadors escolars més

sostenibles, modificació de la compra pública prioritzant la compra de productes
de proximitat)

2. Treballar en la distribució i consum d’aliments sostenibles i de proximitat.
Anna Martín va ser la segona ponent i en la seva intervenció comenta que parlar
d’alimentació és parlar de futur. Ella ens explica el cas de El Prat, de les polítiques locals
i de les seves característiques, un municipi en el que trobem espais que formen part de
la xarxa natura, que a més compte amb el parc agrari i amb dues infraestructures com
el port i l’aeroport i que determinen les característiques especials d’aquest municipi.
Anna Martín explica com des de sempre el posicionament de la ciutat ha estat el
d’afavorir l’agricultura i la defensa del territori. Una política que ve de lluny i que en
l’actualitat segueix sent un dels objectius en els que segueixen treballant, i ho fan de
diferents maneres com donant suport als productors locals i a la lògica cooperativista,
també treballant en diferents projectes com el mercat de pagès, les campanyes
alimentàries a les escoles del Prat, o els programes de suport per a incentivar el consum
dels productes del parc agrari a través de la restauració, on han creat un segell de
qualitat que informa que un determinat producte és de proximitat i saludable.
Martin ens explica com a través de productes típics del municipi-comarca han vinculat
l’alimentació com a tret identitari del Prat, és el cas de productes com la carxofa i el
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pollastre pota blava. Des de l’ajuntament fomenten el consum d’aquest productes de
qualitat, amb activitats com la celebració d’una carxofada popular, la creació del Hastag
#mengemcarxofa etc. implicant en aquestes campanyes altres municipis veïns,
menjadors escolars, restauració etc.
Va finalitzar la seva intervenció avançant un projecte estratègic relacionat amb el tema
com és la recuperació de la finca municipal de Can Tudela.
Gemma Frances informa de l’especificitat del parc agrari situat en una zona urbana, ens
diu que és tracta d’un espai protegit destinat a producció majoritàriament agrícola,
destinat a l’activitat professional.
Frances comenta algunes de les dificultats que es troben en la gestió, explica el fet que
una zona agrícola es trobi en zona urbana és una dificultat i que cal reivindicar
l’existència d’aquests espais en zones urbanes. L’any 1998 l’Ajuntament del Prat va
apostar per protegir aquest territori i gràcies també al suport d’Unió de Pagesos i altres
entitats es va crear el consorci del parc agrari. Frances aposta per seguir treballant en
aquesta reivindicació.
En relació al paper del consorci ens va enumerar que treballen en:
-

Suport a totes les infraestructures, també canals de reg i drenatge.

-

Seguiment del compliment de la disciplina urbanística ( per exemple robatoris)
amb servei de vigilància per evitar infraccions.

-

Suport agronòmic, associació de defensa vegetal ( control de plagues,
assessorament en temes de producció...)

-

Subvencions per recuperació de terres.

-

Gestió de la fauna ( element de conflicte entre la gestió agrícola i la gestió de la
fauna)

-

Analítiques de control de l’aigua.
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-

Participació en projectes europeus.

-

Promoció, segell gratuït per a tots els agricultors que produeixen al parc agrari
del Baix Llobregat.

Frances va finalitzar la seva intervenció apel·lant a la reivindicació del foment de
l’agricultura professional en aquest espai, i defensar la zona com una infraestructura
verda més que cal preservar i defensar.
Tot seguit el moderador va traslladar les preguntes i comentaris que molts dels
assistents virtuals ens van fer arribar a través del xat i que va generar un enriquidor
debat.

➢ PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MEMORIA COLECTIVA DE LA JUVENTUD
COMUNISTA DE MATARÓ. 16 de juny
La presentació va tenir lloc a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró “Memoria colectiva
de la Juventud Comunista de Mataró», és un llibre editat per la nostra entitat Fundació
un volum, de més de 500 pàgines, on es fa repàs de la història de la Joventut Comunista
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de Catalunya (JCC), i amb especial atenció a les seves activitats a Mataró, a través de les
biografies i records d’alguns dels seus militants més destacats.
Es tracta d’una obra coral coordinada per Ramón Morales Morago i ha comptat amb la
col·laboració de Pablo Morales Morago, Juan Ortiz Olmedo, Domènec Martínez Garcia,
Antonio García Castillo “el Pestiñero”, Bienvenido Martínez Giménez “Matahari”,
Antonio García Gámez “el Largo”, Juan Antonio Martín Duarte, Josefa (Pepi) Rodríguez
Peral, Paco Rico, Ricardo Tenas, Antonio Jiménez Torres, José Rodríguez García
“Corrientes”, Juan Flores “Julio”, Toni Calsapeu “Lucha”, Juan Fernández Celaya
“Juanito”, Mari Morales Morago, Jordi Surinyach, Santi López, Paco Carnota, Pepi
Barrena, Àngel Puig Boltà, Elena Castells, Helios Dalmau Morago, Miguel Guillén
Burguillos i Genís Plana Joya. En el treball, també s’inclouen biografies de militants
històrics com Margarida Abril, Rossend Dalmau, Teresa Cortina, Daniel Plana i Josep
Serradell “Román”.
En l’acte de presentació van prendre la paraula Ramón Morales, Pablo Morales,
Domènec Martínez i Miguel Guillén. Degut a l’èxit de participació, i a causa de les
limitacions d’aforament, es va tornar a celebrar una segona presentació a la setmana
següent.
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➢ CELEBRACIÓ DEL 85È ANIVERSARI DEL PSUC. 1962/2022 DOS MOMENTS DE
CANVI DE DIRECCIÓ (LA HISTÒRIA NO ÉS REPETEIX PERÒ RIMA) . 12 de juliol

La conversa entre Isidor Boix i Enric Juliana s’emmarca dins dels actes de commemoració
del 85è aniversari de la creació del PSUC.
La xerrada valora dos moments històrics, el de 1962 i el de 2022, dos moments de canvi
que donen lloc a reflexionar entorn el paper del sindicat en el passat i en el futur.
Per a Boix cal tenir en compte el context diferent i per tant el paper de CCOO, del sindicat
en aquell moment i avui dia. El 1962 el sindicat és un moviment sociopolític amb un
partit polític al darrere, el PSUC i avui CCOO no té aquesta connexió política.
Juliana per la seva banda destaca alguns elements importants d’aquest moment:
-

La industria

-

La crisi del petroli

-

El turisme
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I connectant-ho amb el passat enumera algunes coincidències d’aquell moment amb
l’actual. Comenta alguns dels paral·lelismes del passat amb el present, i també del
naixement de CCOO primer moviment social que neix fora del que és l’herència de la
República, fruit d’un procés socioeconòmic totalment diferent a l’actual. Per Juliana, allò
que va néixer no està morint sinó que es troba en un procés de replantejament.

➢ CELEBRACIÓ DEL 85È ANIVERSARI DEL PSUC. LA GESTIÓ DELS ARXIUS DEL PSUC
I D’ICV. UN PATRIMONI DOCUMENTAL EN DEMOCRÀCIA. 22 de juliol
Un acte celebrat al Museu d’Història de Barcelona – MUHBA- en el que es va comptar
amb la implicació del mateix museu de la mà del seu director Joan Roca, qui va intervenir
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juntament amb el regidor de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, de
Lali Vintró, membre de la secretaria col·legiada del PSUC, Aina Vidal diputada al Congrés
dels Diputats per En Comú Podem, Anna Martín Cuello d’Esquerra Verda, Joan Herrera
en representació d’ICV i Marià Hispano, arxiver dels fons documentals de la Fundació
Nous Horitzons. Un acte que va tenir lloc amb motiu de la donació de la col·lecció El
PSUC a Barcelona: Moviment obrer, estudiantil i associatiu (1950-1983).
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➢ ALEMANYA DESPRÉS DE MERKEL, CONSEQÜÈNCIES PER AL SUD D’EUROPA
30 de setembre
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El segon debat que organitzem dins el programa de la Green European Foundation
Green Red Dialogues aborda l’anàlisi dels resultats de les eleccions alemanyes del 26 de
setembre. Uns dies després, el 30 de setembre ens donem cita per debatre el resultat
de les mateixes i la seva afectació per a Europa i especialment pels països del Sud
d’Europa.
Contem amb la participació d’uns ponents de luxe, Reinhard Bütikofer, president del
Partit Verd Europeu i diputat dels GREENS/EFA; Carme Colomina, investigadora del
CIDOB (Barcelona Centre for Internacional Affairs) i la periodista i corresponsal del diari
La Vanguardia a Berlín, María-Paz López. La moderació i organització del debat va anar
a càrrec de Marc Rius, president de la Fundació Nous Horitzons. Susanne Rieger, co
presidenta de la Green European Foundation va intervenir en nom de l’esmentada
entitat, presentant el projecte i els seus objectius.
El debat va començar amb intervenció va anar a càrrec de Reinhard Bütikofer, un primer
anàlisi en el que destaquem algunes de les seves reflexions.
La primera és la poca rellevància de la dimensió internacional i el paper d’Europa durant
la campanya. Europa no ha estat present en els debats i en canvi Europa serà crucial per
al proper govern Alemany, així com la seva política exterior.
Ens parla també de la importància d’aquestes eleccions perquè obren una nova era en
la història dels partits polítics alemanys. La possible coalició tripartita entre socialistes,
verds i liberals marquen una nova etapa. Per als verds, les polítiques socials per exemple,
son d’especial rellevància i s’haurà de veure com les posicions programàtiques
conformen aquest nou panorama. Però més enllà de les qüestions programàtiques
apunta un element a tenir en compte i és el desmembrament del partit conservador,
amb un líder dèbil que lluita per la seva supervivència més que pel projecte del partit.
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Aquest element s’ha de tenir en compte de cara a la possible coalició semàfor. En relació
a aquesta coalició reflexiona sobre el paper de cada partit en el futur govern, i les
contradiccions amb les que es trobaran les tres formacions com per exemple en política
exterior. Aquest i d’altres temes en els quals tenen contradiccions marcaran la correlació
de forces del nou govern. Amb relació als punts de trobada, esmenta la coincidència
dels verds i socialistes en l’àmbit social o amb els liberals en relació a la política exterior
(com exemple el posicionament en política exterior en relació a Xina).
Ens dibuixa doncs el mapa de les negociacions i les correlacions de forces que marcaran
el proper govern de coalició i per tant, no només la política alemanya, si no també
l’europea.
Acaba reclamant un abordatge més europeu d’Alemanya, més alienació amb els socis
europeus on Alemanya prioritzi més l’interès dels veïns europeus.
Carme Colomina inicia la seva intervenció constatant que l’era post Merkel neix
fragmentada, però amb ganes de canvi. Cal fer una lectura generacional dels resultats,
sobretot del vot jove que ha votat a verds i liberals. Planteja un dubte, fins on arribarà
aquest procés de renovació política en un país on Merkel, ha representat al llargs dels
anys el consens? El nou panorama obliga al nou govern a tenir noves discussions
ideològiques, amb aliances més flexibles, amb lideratges més dèbils. Per a Colomina això
donarà com a resultat que la UE entri en un procés d’stand-by. El possible govern de
coalició anirà lligat a menys equilibris de lideratge també a Europa.
La futura composició del govern alemany tindrà conseqüències directes en els futurs
debats de la UE, des de la consolidació de la continuïtat dels fons next generation, el
debat sobre la fiscalitat europea, la mutalització del deute etc. Per tant, molts d’aquest
debats depenen dels “colors” finals d’aquest nou govern de coalició.
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Colomina augura un període de negociació intensa. I es pregunta, qui ocuparà el
lideratge de Merkel a Europa? Quin serà el paper dels països del sud? Un segon dubte
que planteja és la nova situació europea, ja no necessita només gestionar la crisi, paper
que va liderar molt bé Merkel, sinó que necessita canvis radicals i és aquí on interessarà
saber com de fort i cohesionat és el proper govern alemany.
María-Paz López inicia la seva intervenció constatant la manca de diàleg sobre Europa
durant la campanya electoral. I per altra banda la petita millora en la diferent mirada
cap als països del sud. Els fons de recuperació europea han estat abordats per Brussel·les
de forma diferent a com es va fer l’any 2008 amb Grècia. L’opinió pública alemanya
acceptava la compartició dels fons. Apunta també la manera diferent en la que al 2015
es va abordar el tema dels refugiats, fins llavors Alemanya no havia tingut en compte el
tema, per a ella la comprensió de la qüestió migratòria com a tema europeu és molt
important. I davant d’aquesta nova perspectiva ens planteja alguns interrogants als que
haurà de fer front el nou govern. Per exemple, clarificar el paper de liberals i verds i
quina serà la influència de cada una d’aquestes formacions en el nou govern. Quins son
els ministeris que els verds han de prioritzar? En relació a la dimensió europea, quin serà
el paper d’Alemanya a Europa? S’obre una nova etapa en les relacions entre els EEUU/
Xina, quins són els canvis després de Merkel? L’agenda verda serà capaç d’introduir-se
en l’agenda del govern alemany?
Després de tots aquests interrogants que es van plantejar en aquesta primera
intervenció va tenir lloc un debat entre els ponents. Destaquem algunes idees que van
sorgir.
Reinhard Bütikofer va apuntar a les diferencies entre liberals i verds. En aquest sentit,
algunes reivindicacions del grup del verds, com que el nou govern apliqui polítiques que
contribueixin al canvi climàtic i que limitin els 1’5 º de pujada de la temperatura del
planeta. En aquest aspecte els liberals es situen en el pol oposat. Un exemple de política
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concreta seria el límit de velocitat a 130km/h que reivindica el partit verd i que els
liberals situen totalment en contra. També apunta a grans diferències en temes socials,
com el salari mínim, la protecció social per a tots els nens i nenes (actualment la gent
rica té més gratificacions que la gent pobre). Diferències també en política industrial, els
verds a favor de les polítiques que comportin transformacions els liberals no.
I apunta a les prioritats dels verds:
-

Aplicar una transformació eco social

-

La voluntat de gestionar el ministeri de finances, tot i que és complicat que
aquesta cartera acabi en mans del verds. Al igual que el ministeri d’exteriors.

-

El tema de les relacions amb Xina també genera diferencies entre els possibles
socis de govern.

María-Paz apunta aspectes pel debat com la poca presència de la política exterior en
campanya. Els resultats del Verds en relació als sondejos inicials, el desgast de la
candidata Analena i del paper de l’altre candidat Robert com a possible vicecanceller.
Es va debatre sobre el tractament de les candidates dones durant campanya, de la
campanya de desprestigi vers la candidata, temes que van donar lloc a un interessant
debat entre els ponents i el públic virtual.
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➢ PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SHABBÚRA ÉS BOIRA AL CAIRE. 28 d’octubre

El 28 d’octubre es va organitzar l’acte de presentació de la novel·la “Shabbúra és boira,
al Caire” de l’escriptora i metgessa Anna Cabot, barcelonina de naixement i maresmenca
d’adopció.
L’acte, organitzat amb la llibreria Buc de Llibres i celebrat al Café de Mar, a Mataró.
L’Anna Cabot va poder presentar la novel·la i va ser entrevistada per la sociòloga Montse
Sòria. L’Anna va poder reflexionar sobre la seva experiència en relació al món de la
cooperació, de l’escriptura i de la poesia. L’Anna va parlar sobre la protagonista
principal, una dona, metgessa, cooperant, mare, filla, neboda i amant, que es percebuda
com una dona forta, que a la vegada mostra les seves fragilitats a través de les seves
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relacions i el relat de la novel·la. Tanmateix es va conversar sobre la construcció del
personatge, la identificació amb el personatge, el context històric i socio-polític d’Egipte,
país on es desenvolupa la novel·la i la realitat de les persones refugiades i migrades, a
Catalunya i a Europa.
El públic va poder fer preguntes i reflexions sobre la pròpia experiència en relació a la
lectura de la novel·la.

➢ VISITA D’ESTUDI A L’ÀREA METROPOLITANA DINS EL PROJECTE CITYS AS
PLACES OF HOPE. 19 i 20 de novembre.
Com informàvem dins l’apartat relatiu a Europa el 2021 és el segon any que participem
en aquest projecte europeu l’objectiu del qual és fer visible projectes desenvolupats en
ciutats europees en clau verda i que són exemple de ciutats com a espais d’esperança.
A banda dels debats celebrats hi ha d’altres activitats complementàries que formen part
del projecte, com són el cas de les visites d’estudi. En aquesta ocasió la nostra activitat
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s’ha centrat en donar a conèixer les activitats al voltant de la capitalitat de Barcelona
com a capital mundial de l’alimentació sostenible. Amb aquesta voluntat es van
desenvolupar dues visites d’estudi.
o La primera visita al Parc Agrari (Mercabarna; Associació de Gastronomia i
Turisme i Fundació Espigoladors)
o La segona visita al Mercat de Pagès del Prat de Llobregat. Participació en la
inauguració de l’exposició sobre alimentació sostenible mostrada a la Fundació
Catalana de l’Esplai.

➢ PRESENTACIÓ DE LA REEDICCIÓ DEL LLIBRE “JOVENUTS SOCIALISTES
UNIFICADES DE CATALUNYA. LA LLUITA PER RETORNAR LES LLIBERTATS
DEMOCRÀTIQUES EN EL MATARÓ DE LA POSTGUERRA” MARGARIDA
COLOMER. 30 de novembre
El 30 de novembre del 2021 es va celebrar la presentació de la nova edició, ampliada i
revisada, del llibre de Margarida Colomer "Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya.
La lluita per retornar les llibertats democràtiques en el Mataró de la postguerra",
inicialment editat l'any 2007. L'acte, que va comptar amb l'assistència de mig centenar
de persones a la sala d'actes del Cafè de Mar de Mataró, estava organitzat per la
delegació de la nostra entitat a Mataró.
Va presentar l'acte en representació de la Fundació Nous Horitzons Salvador Milà, ex
regidor a l'Ajuntament de Mataró i ex conseller de Medi Ambient de la Generalitat. Milà
va elogiar la companya i historiadora Margarida Colomer, per la seva forma d'explicar
aquest període històric en què des de fa dècades es va especialitzar. Colomer, segons
Milà, no només relata els fets, sinó que tracta també la fibra emocional, les vivències
dels seus protagonistes. La historiadora fa palès que la història no és neutra, sempre hi
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ha un projecte social pel present i pel futur. Colomer sempre presenta el context social
i econòmic, els projectes socials dels col·lectius i les persones que tracta, en aquests cas
els joves comunistes de la postguerra. En els anys cinquanta, els joves de la JSUC
reprenen aquella lluita amb l'objectiu d'assolir una societat més democràtica i socialista.
A més, Milà va esmentar que encara la companya Teresa Cortina resta com a
supervivent d'aquella gesta. L'ex conseller va afegir que Margarida Colomer ressalta el
paper cabdal de les dones en la lluita en la resistència i contra la repressió, i sap posarse en la pell d'aquells joves.

A continuació, Víctor Ligos, historiador i membre de l'Associació Vidre Bufat de Mataró,
va lloar el treball que s'està duent a terme sobre la memòria i la història de la
Cooperativa del Forn del Vidre de la nostra ciutat.
En la seva exposició, Margarida Colomer va explicar que aquest llibre és una ampliació i
revisió del llibre que es va editar el 2007, també per part de la Fundació Nous Horitzons.
El seu enfocament aplega diversos nuclis principals: el moviment cooperatiu, la guerra
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civil i la postguerra. Concretament, el detonant d'aquest llibre va ser quan, en el seu
treball historiogràfic va analitzar les detencions de la postguerra i, concretament,
algunes causes dels Tribunals Militars. La historiadora va detectar un document on es
detallava la detenció de deu militants de la JSUC l'any 1953. Vuit d'ells eren de Mataró i
la meitat d'ells estaven relacionats amb la Cooperativa del Forn del Vidre. Van ser
detinguts pel delicte de propaganda clandestina. El Consell de Guerra, que va coincidir
amb el Congrés Eucarístic -la qual cosa hagués pogut comportar una reducció de penes
es va veure interferit per l'acarnissament d'un altre militar que els va afegir els delictes
de tinença d'armes i de rebel·lió militar, abusant d'un detall colateral d'un dels detinguts.
Margarida Colomer va centrar la seva exposició en tres apartats: el desenvolupament
de les detencions, el context ideològic, cultural i econòmic de la Cooperativa del Forn
del Vidre de Mataró, que ella va qualificar com a "illa democràtica" envoltada d'una
dictadura. Una illa que comprenia una escola, una organització democràtica en la gestió
econòmica i una cultura de solidaritat que impregnava a totes les famílies dels
treballadors que la conformaven. La figura gegantina de Joan Peiró, segons Colomer,
amb els seus valors i la seva talla imponent en molts sentits, va eclipsar els valors de
molta altra gent que també componia el Forn del Vidre de Mataró, que ni les autoritats
franquistes van gosar desmuntar atesa la modèlica gestió empresarial que duien a terme
i la seva potència econòmica arreu de d'Espanya i d'Europa. A partir d'aquest context,
l’autora del llibre va glossar els itineraris vitals de cadascun dels detinguts, les tortures
viscudes i les penalitats dels seus familiars.
Des del punt de vista polític, potser l'aspecte més interessant és la consciència de
l'autonomia de les JSUC que tenien tots els seus membres. Més enllà de la proximitat de
militància i de simpatia amb el PSUC i/o el PCE, com era lògic, els militants de les JSUC
se sentien plenament autònoms i no subsidiaris.
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Per finalitzar l'acte, Montse Dalmau, neboda de dos dels detinguts, torturats i
represaliats, i filla del germà gran dels Dalmau, en Manel, va exposar les vivències des
del punt de vista de la família i els records de la seva infantesa. Dalmau va recordar les
seves visites a la presó, les penalitats que les famílies dels empresonats havien de fer
front, tant econòmiques com familiars, uns en l'exili, altres en el desterrament i d'altres
en la presó. I també del silenci espès de no poder parlar obertament per temor a tornar
a ser detinguts. Un dels detalls més emotius que va explicar és que mai no va gosar a dir
a la família que havia ingressat al PSUC per estalviar-los preocupacions... Fins que,
sobtadament, els veterans oncles i pare, a més d'ella i la seva parella, es van trobar en
les primeres assemblees multitudinàries del PSUC de la seva agrupació de mitjans dels
anys setanta.
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➢ PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “PASIONARIA LA VIDA INESPERADA DE DOLORES
IBÁRRURI” DIEGO DÍAZ. 13 de desembre

A l’Espai Assemblea de CCOO de Catalunya (Via Laietana 18, Barcelona), és va celebrar
la presentació del llibre de Diego Díaz “Pasionaria. La vida inesperada de Dolores
Ibárruri” amb la participació de la historiadora Paola el Cascio, de Laura Pérez, regidora
de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i del diputat d’En Comú Podem, Gerardo
Pisarello, tots ellsvan conversar amb l’autor sobre el seu llibre.
Com una dona nascuda el 1895 al si d'una família minera, tradicionalista i catòlica de la
Biscaia profunda va arribar a convertir-se en Passionària, icona mundial del moviment
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obrer i de la resistència antifeixista? Aquest error en el sistema, aquest gir inesperat en
la biografia d'una noia religiosa de Gallarta, a qui la seva mare va pronosticar una vida
"parir, filar i plorar", i el somni de ser mestra el qual es va veure truncat pel masclisme
familiar, és el fil conductor d'aquest assaig de l'historiador i periodista Diego Díaz.
Amb les llums i les ombres, la figura de Dolores Ibárruri resulta apassionant, testimoni i
protagonista d'algunes de les principals fites del segle XX. Ibárruri va passar de fregar la
seu de l'agrupació socialista de Somorrostro a ser la secretària general d'un dels
principals partits comunistes d'Europa occidental, l'única dona membre del buró de la
Komintern, i una dirigent política que despatxava amb Indalecio Prieto, Azaña, Negrín,
Togliatti, Stalin, Mao, Khrusxov, Tito o Fidel Castro. La pionera d'un cert feminisme
socialista als anys 30, la mare de la pàtria durant la Guerra Civil que va anteposar la
revolució a la maternitat, la dona tradicional que es va arriscar a deixar el marit i viure
una història d'amor amb un camarada 14 anys més jove que ella, la dirigent estalinista
que va purgar sense titubejar els seus camarades caiguts en desgràcia, l'admiradora de
l'URSS que no obstant va condemnar la invasió de Praga pel Pacte de Varsòvia o la
bolxevic de primera hora que es va convertir en l'àvia de la Transició espanyola. Hi ha
moltes vides possibles a la vida inesperada de Dolores Ibárruri.

➢ NEXT GENERATION: UNA MIRADA FEMINISTA. 21 de desembre
Acabem l’any amb la celebració del darrer debat dins el projecte Green Red Dialogues i
amb un cartell de luxe per saber on estem, què s’ha fet i què es farà amb els ajuts Next
Generation de la Unió Europea amb perspectiva de gènere.
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Dolors Comas va iniciar la seva intervenció parlant sobre les feines de cura, unes feines
fetes normalment per dones, mal reconegudes i molt mal pagades. En aquest sentit la
pandèmia ha agreujat encara més aquesta situació i el Pla de Xoc endegat per mitigar
aquesta situació hauria de tenir una perspectiva de gènere que no té. Va parlar de les
conclusions d'un estudi que ha coordinat sobre l'impacte de la COVID-19 en persones
grans i depenent. Comas diu que la pandèmia ha agreujat tot allò que s'ha de "cuidar"
infants i gent gran. El sistema de cura relacionat amb la dependència s'ha vist agreujat
per la situació. La pandèmia ha deixat al descobert situacions que ja existien i no volíem
veure:
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- La família com a principal pilar que subministra cura dels seus membres. El tancament
de serveis s'ha assumit per part de les famílies i la dona ha estat la que ha fet un major
esforç.
- Les feines més precaritzades i més afectades per la pandèmia han estat aquelles que
duen a terme les dones (cuidadores, neteja, serveis....)
Comas diu que en la inclusió de les polítiques pressupostàries trobem un llenguatge
feminista però no una mirada feminista. Cal “desintitucionalitzar” la família i augmentar,
per tant, els serveis socials i per això cal insistir en la dimensió d'igualtat de gènere en
els fons next generation.
Dolors Comas també va esmentar el poc reconeixement que té la violència de gènere i
l'atenció als refugiats i sobretot les dones refugiades en els ajuts de la UE.
Va acabar la seva intervenció apel·lant de nou a la necessitat de posar al centre de les
polítiques la cura i transformar la societat a través de la cura per aconseguir així una
societat més igualitària i més justa.
Per la seva banda Laura López va fer un repàs de totes les polítiques que s'estan duent
a terme des del Govern en relació amb la inclusió d'aquesta mirada feminista. Per això
va explicar d'on venim i l'impacte de la desigualtat de gènere a Espanya. Ens trobem
amb una societat lluny de ser igualitària, en els temes de cura per exemple s'ha
d'avançar en la corresponsabilitat per tal que les dones puguin accedir més fàcilment a
llocs de responsabilitat i poder. En salut també hi ha desigualtat, les dones viuen més
temps però en pitjors condicions i qualitat de vida. Quin és l'impacte de gènere en els
pressupostos de l'Estat? Ens va donar dades per tal que poguéssim fer una idea de
l'impacte de l'aplicació dels impostos en el gènere. Les noves polítiques del govern
d'esquerres ha aconseguit que en un 89% tinguin algun impacte en relació amb el
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gènere. L'objectiu és treballar en la desigualtat i ens va explicar algunes de les mesures
per tal d'aconseguir una major igualtat:
- Tots els programes han d'incloure l'aspecte de gènere I conèixer els seus efectes en
aquest àmbit.- Els fons públics han de ser paritaris.
- Pla de xoc en l'economia de les cures
Per acabar la seva intervenció Laura López ens va parlar de tres impediments:
- Els resultats d'aquestes polítiques no són immediats, hem posat la llavor, però
necessitem resultats ara.
- Sabem molt la teoria, però cal sortir de la teoria per anar a la practica.- La pujada de
les posicions d'extrema dreta, amb la negació de les diferències de gènere són un gran
impediment.
Alexandra Geese per la seva banda ens va explicar com la pandèmia la crisi econòmica
conseqüent ha afectat Alemanya., en aquell país es van tancar serveis i negocis d'un dia
per l'altre i van ser les dones les que s'ocupaven de les cures, de la casa, de la feina....
Sovint treballant a la nit. Tot això ha implicat que moltes dones han abandonat la seva
feina. A Alemanya la majoria de les dones no treballen a jornada completa. Des del grup
dels verds van iniciar una campanya per visibilitzar tot això.
Quan van arribar els ajuts a través dels NEXT GENERATION no es tenia en compte la
desigualtat de gènere en l'impacte de la covid i posterior crisi econòmica. La distribució
dels ajuts anava a sectors dominats per homes, com per exemple la construcció, el
sector digital... àmbits molt forts i dominats per homes, per tant, la crisi econòmica ha
afectat més a les dones, però, en canvi, la recuperació i els fons per aquesta recuperació
van dirigits majoritàriament als sectors dominats pels homes. Enfront d'això van iniciar
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una campanya que reivindicava que, almenys, la meitat dels fons anessin a sectors
dominats per les dones.
Com ho volien fer? Doncs destinant diners a sectors com les cures per exemple i
demandant més diners per aquests serveis, de manera que les dones puguin dedicar
més temps a treballs remunerats. La campanya va ser molt forta a Itàlia I també es va
aconseguir una coalició entre partits al Parlament Europeu, però finalment es va perdre
davant el Consell d'Europa, on 23 dels 27 ministres són homes. Malgrat això, es va
aconseguir que molts dels plans de xoc que presenten els diferents governs estatals per
aconseguir fons de recuperació és tingués en compte el generi en els projectes, va ser el
cas d'Itàlia i Espanya per exemple. No hi ha mesures obligatòries en els fons per això
gairebé totes les partides van a sectors dominats pels homes.
Abans d'acabar Alexandra va apel·lar a la necessitat que si volem una economia europea
més justa i sostenible hem d'incloure a les dones, ja que les dades demostres que són
les dones les que prenen decisions més equilibrades quan assumeixen la direcció
d'empreses, fent-les més sostenibles. Per tant, necessitem que aquestes dades surtin a
la llum per demanar la inclusió de gènere en els ajuts econòmics. Si volem programes
d'estímul econòmic hem de considerar les dones perquè elles són el factor d'èxit.
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ANNEX 1.
CRÒNICA DE LA PARTICPACIÓ DE LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS EN LA COP 26
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OBSERVADORS DEL GEF A COP26

FUNDACIÓ NOUS HORITZONS
31 D’OCTUBRE- 6 DE NOVEMBRE DE 2021

Crònica de la participació de la FNH en la COP26

➢ Diumenge, 31 d’octubre
18:00 hores – Inscripció del nostre representant a la COP26

19:00 hores: Assistència a l’ apertura de la sessió plenària.

Sessió Conjunta de tots els òrgans de la UNFCCC de la conferència (COP, CMP del Protocol
de Kyoto, CMA de l'Acord de París, SBI, SBSTA i altres organismes subsidiaris) amb la
intervenció en el ple dels partits, les agrupacions de partits, IGOs i ONG.
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➢ Dilluns, 1 de novembre
11:00 – 13:00 Green Hub - Obertura del moll verd “COP26 és aquí”
La sessió d'apertura del Green Hub tenia un panell compost per persones de la família
verda europea (Oras Tynkkynen, EGP, i Dirk Holemans, GEF), i els Partits Verds locals
(colíders i diputats escocesos i nord-irlandesos). Les intervencions van tenir els dos
debats sobre l'acció climàtica que s'havien de dur a terme a la COP, i l'acció climàtica a
nivell regional (el paper dels Verds escocesos dins del seu govern, i les dificultats de NI
Greens a l'oposició).
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Aquest és l'únic esdeveniment de Green Hub a la que va assistir el nostre representant
en el centre d'entrenament de Reinfield (l'altre va ser el dia mundial de marxa del
dissabte 6è).
15.00 - 16.30 Zona Blava - Visita als pavellons
No es va permetre als observadors entrar en les sessions plenàries i sales de reunió
durant la Cimera dels Líders Mundials del dilluns 1 i dimarts 2n, així que el nostre
representant va decidir visitar els pavellons dels països de la Zona Blava.

17.30 – 19.30 Kelvingrove Park (Glasgow) - Reagrupació fora del sopar dels líders
mundials
Moltes organitzacions (Extinction Rebellion, Glasgow Calls Out Polluters, etc.) van
demanar una reunió davant de Kelvingrove Art Gallery and Museum, on els líders del
món i dels negocis estaven tenint una recepció allotjada pel Primer Ministre del Regne
Unit. En el míting, els oradors van assenyalar que mentre l'elit política del món s'asseia
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de luxe, milions de persones en la primera línia de la crisi climàtica estan lluitant per
sobreviure.

➢ Dimarts 2 de novembre
De 10 a les 12.00 hores de la Cambra de la ciutat de Glasgow, «La nostra última
oportunitat, la gran amenaça: per què el nostre futur depèn de les mesures adoptades
avui a les ciutats del món. Un esdeveniment de l'espectacle C40 a COP26”
Aquest esdeveniment secundari va ser organitzat per C40 Cities a la Cambra de la ciutat
de Glasgow. Va comptar amb alcaldes de tot el món (Londres, Estocolm, París, Los
Angeles, Dhaka, Barcelona, etc.). Els alcaldes van explicar els seus projectes per a una
recuperació sostenible i equitativa de la pandèmia COVID-19, i van presentar la iniciativa
Cities Race to Zero: un compromís dels governs locals per reduir les emissions per fer
front al canvi climàtic. Després de l'esdeveniment, vaig tenir una breu conversa amb Ada
Colau, alcaldessa de Barcelona.
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13.15 – 14.45 Zona Blava - Diàleg de la Presidència amb les Comunitats Locals i la
Plataforma de Persones Indígenes en la COP 26
El diàleg de la Presidència COP26 amb els representants dels pobles indígenes. La
importància d'aquesta sessió és la participació d'aquestes comunitats en la transició
climàtica (que significa respecte dels drets humans i el seu dret a existir) ja que el 80%
de la biodiversitat es troba en terres habitades per pobles indígenes
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15.30 – 18.30 Zona Blava - Segona reunió del Diàleg d'Experta Estructurat de la Segona
Revisió Periòdica
En la sessió de diàleg d'experts, vam escoltar els investigadors de l'IPCC, que van
presentar algunes de les dades en el seu informe anual sobre les proves científiques del
canvi climàtic.

➢ Dimecres 3 de novembre
10.00 – 10.30 Zona Blava - Acció compromesa contra les polítiques negatives de Rishi
Sunak en matèria de finances del clima
El canceller Rishi Sunak va arribar a COP26 el dia de les finances. Es va enfrontar a
activistes del clima del Regne Unit i d'altres països (el nostre representant, juntament
amb altres observadors del FYEG) dins de la conferència COP26, van qüestionar per què
van mantenir el finançament de les companyies de combustibles fòssils i donant
exempcions fiscals als vols aeris nacionals.
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13.00 – 13.30h Zona Blava - Observatori Europeu de les empreses
L’Observatori Europeu de les empreses, juntament amb la Comptabilitat de les
empreses, Acción Ecológica, Futuras Indígenas, la Coalició per al Clima de la Joventut del
Regne Unit, la Joventut per al Clima, Glasgow Calls Out Polluters, i altres activistes de la
justícia climàtica van liderar una gira Toxic a través de la Zona Blava per revelar com
aquests governs estan soscavant el progrés de les converses. En la gira, els activistes van
enviar un missatge clar als Estats Units, el Regne Unit i la UE exigint que deixin d’avançar
distraccions perilloses de «xarxa zero» i avancin solucions reals i justes per a fer front a
la crisi climàtica.
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15:00 – 15:30 Blue Zone – «Ciutat de ciutats a Zero: Driving Ambitious Climate Action to
Halve Emissions by 2030 i Deliver a Green and Just Recovery from Covid-19»
Aquesta sessió va ser organitzada per C40 Ciutats en el Pavelló de Govern Locals i
Autoritats Municipals. L'esdeveniment va congregar més de 1.000 ciutats que s'unien a
Cities Race to Zero i va examinar com els compromisos urbans per mantenir
l'escalfament global a 1.5C poden estimular l'ambició nacional. Els portaveus van ser
l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'alcaldessa de Freetown (Sierra Leone) Yvonne AkiSayerr, la ministra xilena de Medi Ambient (i antiga presidenta de la COP25) Carolina
Schmidt, i l'alcalde de Londres, Sadiq Kan.

16:30-18:30 Zona Blava – 4t Diàleg Ministerial d’Alt Nivell sobre Finances del Clima
Aquest diàleg incloïa panells sobre la millora del suport als països en desenvolupament
i la realització de l'objectiu dels 100 milions de dòlars, el suport a un sistema financer
per a un futur net zero i resistent, i l'escalament del finançament del clima per mobilitzar
els bilions necessaris als països en desenvolupament.
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➢ Dijous 4 de novembre

10.00 – 10.45 Zona Blava - World Energy Outlook de l'Agència Internacional de l'Energia
El Pavelló dels Països Nòrdics va organitzar un esdeveniment que presentava l'Outlook
Mundial de l'Energia. En resum, l'informe destaca el desafiament de l'electrificació per
a aconseguir la neutralitat del carboni i prediu les demandes dels combustibles fòssils
d'acord amb les promeses dels països. Una cosa interessant que es va poder escoltar és
que el Banc Europeu d'Inversions s'ha compromès a deixar de finançar empreses de
combustibles fòssils.
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11.00 – 11.30 Zona Blava - Joventut europea en la reunió de la COP
Es va decidir pressionar a les delegacions de la UE perquè emprenguin accions més
ambicioses en la redacció d'una declaració com a joventut europea, sobre 7 temes. El
nostre representant va encarregar-se de la coordinació de l'apartat sobre transició.
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11.30 – 13.00 Zona Blava - Esdeveniment de la Presidència: fer realitat la transició
mundial a un poder net
Aquesta sessió va ser convocada pel Consell de Transició de l’Energia, amb dos grups de
sessions en les quals personalitats importants dels governs i organitzacions
internacionals van debatre noves mesures per a augmentar l’escala de l’energia neta
amb major rapidesa, desplaçar-se del carbó i garantir l’accés a una energia sostenible i
assequible per a tots.
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15.00 – 15.30 Zona Blava – Acció Compromesa dels divendres per a la futura Alemanya
Fridays for future va denunciar el fet que mentre els discursos estan en línia amb deixar
el carbó darrere, les empreses presents a la COP26 estan expandint projectes extractius
amb el suport d’Estats com Alemanya o Austràlia.

18:00-19:00 Blue Zone – SBI/SBSTA consultes informals sobre l’informe del Comitè
Executiu del Mecanisme Internacional de Varsòvia per a la Loss and Damage associats
amb els Impactes sobre el Canvi Climàtic (per a 2020 i 2021)
El nostre representant va seguir les negociacions de Loss i Damage. El debat principal
era sobre els canals d'ajuda de Santiago Network (ajuda tècnica i orientació per als
països afectats per les catàstrofes relacionades amb el canvi climàtic) i la seva
governança. Un debat similar va tenir lloc sobre l'afirmació per part dels països en
desenvolupament que els països desenvolupats contribuïen financerament a la pèrdua
i el mal, i com permetre que el flux financer reemborsés els costos de pèrdua i danys per
als països afectats (principalment països del Sud en desenvolupament).
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➢ Divendres 5 de novembre
10:00 – 10:30 Blue Zone - Acció Compromesa «Bringing clima strike in inside COP»
Per primera vegada en 27 anys, s'ha celebrat un Dia de la Joventut a COP26. Encara que
la circumscripció juvenil de YOUNGO està intentant aconseguir l'acord global per a tenir
en compte als joves, els joves, especialment del Sud Global, han estat exclosos de
participar en les negociacions. Per aquesta raó, molts joves activistes dins de la Zona
Blava volien fer que Fridays for Future ressonessin a l’interior, per aconseguir les
demandes dels vaguistes del clima en les negociacions.
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11:00 – 12:00 Zona Blava – Reunió amb el Cap de la Delegació de la UE
Un grup de joves va organitzar una reunió amb Jacob Werksman, cap de la delegació de
la UE, en la qual es van presentar les prioritats clau de la UE.

Zona Blava 12:00-13:00 – Consultes informals SBSTA sobre qüestions relatives a l’article
6 de l’Acord de París (element 15b i 15c)
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El nostre representant es va unir a altres joves del grup de treball de finances de
YOUNGO (la circumscripció de joves ONG en la COP) amb l’objectiu de seguir les
negociacions relatives a l'article 6 (és a dir, els mercats del carboni). En aquesta sessió
ens va comunicar com va poder experimentar la dificultat de seguir una negociació, i el
sentiment de perdre's en el debat sobre els números de paràgraf, els claudàtors, les
formulacions i la terminologia altament tècnica.
14:30 – 15:30 Blue Zone – Driving Climate Action with Data, el rol de l’Observatori
Internacional d’Emissions de Metà
Aquest esdeveniment secundari va ser organitzat per la Direcció General d'Energia de la
Comissió Europea en el pavelló de la Unió Europea. Aquest esdeveniment va presentar
com l'Observatori Internacional d'Emissions de Metà (IMEO) contribuiria a la reducció
significativa del metà. La sessió va presentar i va donar la benvinguda al compromís del
metà global signat per països occidentals com la UE i els Estats Units per reduir les seves
emissions de metà en un 30% abans de 2030. L'orador de la IMEO va explicar com fer
que la indústria dels combustibles fòssils col·laborés, ja que és responsable d'un terç de
les emissions de metà fetes per l'home, descarbonitzant el sistema energètic i adoptant
energia neta.
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16:30 - 18:00 Blue Zone - Reintentant el nostre futur. Vistes joves sobre la sostenibilitat
Aquest esdeveniment secundari va tenir lloc en el pavelló alemany. Els joves activistes
d'Alemanya i d'altres països (Pakistan, Sud-àfrica, Irlanda) van dialogar sobre la
sostenibilitat i l'acció climàtica. Els temes tractats estaven relacionats amb les
organitzacions o campanyes que estaven implicades, com la mobilitat (Rail a la COP),
l'alimentació (campanya YMCA-FoodCOPCOP), la recuperació verda (Greenathon),
l'educació (World Vision Ireland), la salut (Salut pel futur) i la justícia climàtica
(Conferència local de la Joventut sobre el canvi climàtic al Pakistan i Sud-àfrica).

17:00-19:00 Zona Blava - SBSTA consultes informals sobre qüestions relatives a l'article
6 de l'Acord de París
La major part d'aquesta negociació va ser com alguns països estaven generant
entrebancs per evitar els acords (que no reclamaven cap consens sobre qüestions que
semblaven tenir un consens, "retirar els claudàtors"), les llacunes de la doble
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comptabilitat en els mecanismes de crèdit al carboni (de manera que els països que
venen aquests crèdits no tenen en compte aquestes reduccions d'emissions als seus
NDC), i la manca de capacitat per aconseguir un acord sobre com finançar els fons
d'adaptació.
➢ Dissabte 6 de novembre
Zone.00 – 09.45 Zona Blava - Reunió de les organitzacions no governamentals juvenils
(YOUNGO)
Al principi del dia, els grups de treball de YOUNGO van compartir l'estat de les
negociacions
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10.00 – 10.30 Zona Blava - Acció Compromesa "Polluters plataforma, gent silenciada"
En aquesta acció dins de la zona blava, molts activistes verds van denunciar la coalició
entre governs i empreses a COP26. Greenwashed com a "número de xarxa de carboni",
els contaminadors podien mantenir els negocis com de costum compraven crèdits en
els mercats de carboni i dir promeses com ara la captura de carboni de solucions tecno
optimistes. Mentrestant, les demandes de la gent que s’enfrontaven a aquesta coalició
van ser silenciades, empeses fora del lloc.

11:00 – 14:00 Kelvingrove Park (Glasgow) – Dia Mundial de l’Acció
Marc Collado s’uneix al bloc verd de la marxa amb FYEG i GYG.
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17:00 – 17:30 Blue Zone - comunicat de premsa de YOUNGO
De tornada a la zona blava, el YOUNGO (la circumscripció oficial que representa a joves
i nens en la UNFCCC) va presentar un comunicat de premsa que avaluava el Dia de la
Joventut, i les demandes de la joventut en les negociacions en diverses àrees (com
finances i mercats, acció per a la capacitació climàtica, economia circular, agricultura i
energia renovable).
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18:00-23:00 Zona Blava – SBI ries SBSTA Closing pleries
En aquesta sessió constatem que la majoria dels acords es fan en les reunions informals.
La majoria dels temes arriben al Ple consensuades.
En termes de contingut, es va aprovar el Programa de Treball de Glasgow ACE. Alguns
partits de país (com Mèxic, Argentina, la UE, Costa Rica, Perú o Noruega), així com ONG
com YOUNGO, es van queixar de la supressió d'un esment a "informats pels drets
humans" en el text.
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