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1.- OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS 2019
La Fundació Nous Horitzons ha tingut enguany un repte important, com desenvolupar
l’activitat de l’any 2019 com a entitat lligada a Iniciativa per Catalunya Verds en l’any
de la seva dissolució com a partit polític.
Amb aquesta premissa, es reuneix el Patronat de la Fundació, on s’exposa la situació
prevista per al 2019. En aquesta trobada es decideix que la Fundació durà a terme tota
aquella activitat prevista fins que a finals d’aquest procés redefineixi el seu nou paper i
endegui projectes al marge de la seva vinculació amb ICV.
En aquest sentit s’aprova treballar pels següents objectius en les següents àrees:
1.1-

ÀREA FORMACIÓ

Aquesta és una àrea en la que s’ha treballat de forma prioritària en els darrers anys. Fa
temps que el nostre patronat va acordar que seria un eix important sobre el qual
treballar i dedicar la major part dels nostres esforços. S’han aconseguit avenços
significatius en aquest sentit, destaquem la creació d’un postgrau interuniversitari que
segueix el seu camí un cop les entitats impulsores, com la Fundació Nous Horitzons,
van fer possible la seva viabilitat.
Escola d’estiu: després de diverses edicions amb notable èxit, l’any 2019 es decideix
posposar la realització de l’escola i substituïr-la per una jornada formativa sobre
Emergència Climàtica. Aproftant que el tema sobre l’emergència climàtica es posa en
agenda política, creiem que és el moment ideal per organitzar una jornada de reflexió,
divulgació i formació dels reptes de l’emergència climàtica. En aquest sentit el 2019
treballarem:
-

Jornada sobre Emergència climàtica

La jornada sobre Emergència Climàtica respon a la necessitat de donar resposta des de
la nostra entitat als reptes que esdevenen de la situació d’emergència climàtica a la
que s’ha arribat. La Fundació Nous Horitzons ha treballat de forma continuada i en
especial aquests darrers anys per posar a l’agenda el Green New Deal, i ara, més que
mai calia donar resposta i reforçar des de la nostra entitat aquesta tasca de divulgació
i formació dels nous reptes climàtics.
-

Impulsar activitats dirigides al públic en general en relació a temes d’actualitat.

1.-2 ÀREA MEMÒRIA HISTÒRICA
Es continua treballant en la línia de recuperació d’espais de debat on posar de
manifest la recuperació de la memòria democràtica. Estem molt orgullosos de
l’activitat i la feina duta a terme des de la Fundació Nous Horitzons en aquest sentit, i
el fet que aquest any sigui un any de reformulació de nous objectius i de la nostra
entitat ens encoratja a fer un balanç molt positiu de la feina feta fins el moment. A
l’hora, ens anima a seguir mantenint la mateixa línia de treball en relació a l’impuls i
recuperació de la memòria democràtica.
Aquest 2019 la nostra feina s’ha desenvolupat en un àmbit més intern, per una banda
atenent a aquelles consultes i demandes que des de diferents entitats i persones ens
fan arribar en relació a l’assessorament, recerca i cessió de material que tenim en
custòdia, així com la informació de la que disposem sobre les diferents personalitats i
fets que van marcar la història del PSUC, la Revista Treball i la Revista Nous Horitzons.
Per l’altra banda la classificació i catalogació de tot el material dipositat a la seu
d’Iniciativa per Catalunya Verds està sent revisada per un historiador especialitzat amb
la voluntat que pugui continuar més enllà de l’existència d’aquesta seu, per això la
principal tasca ha estat la de treballar per la cessió del material a les entitats que en un
futur vetllaran per la seva preservació i conservació.
1.3.- ÀREA EUROPA
Podem afirmar que l’àrea que ha continuat la seva activitat amb total normalitat ha
estat l’àrea europea. A principis de cada període d’activitat la nostra entitat presenta
diferents projectes per treballar amb la Green European Foundation. Som partners
fundadors i treballem pel desenvolupament de projectes des d’una visió verda i
europea.
Hem participat en diferents projectes en els que també hi participen altres fundacions
verdes d’arreu d’Europa, i hem donat continuïtat a altres projectes iniciats. En aquest
sentit:

-

Jornada Respostes Verdes Locals
Participació en el programa sobre Renda Bàsica
Jornada sobre Emergència Climàtica

2.- EDICIÓ DE PUBLICACIONS
La revista Nous Horitzons decideix a principis d’any quins seran els temes a tractar per
la revista en la reunió del Consell de Redacció. En aquest sentit el Consell de Redacció
va decidir treballar en un únic monogràfic, per donar continuïtat a la publicació, a
l’espera d’obrir una nova etapa també d’ aquesta publicació iniciada l’any 1960 i que
de forma ininterrompuda ha publicat els seus monogràfics.
L’any 2019 també ha estat l’any del canvi de direcció de la Revista Nous Horitzons,
assolint el paper de director de la publicació Marc Rius, membre del Consell de
Redacció i director de la Fundació Nous Horitzons, que va substituïr a Marc Parés al
capdavant de la direcció de la Revista Nous Horitzons.
Ha estat ell mateix el que ha assolit la coordinació del número publicat, monogràfic
que duu per títol “Com guanyar a l’extrema dreta”.
2.1

REVISTA NOUS HORITZONS 221 “COM GUANYAR A L’EXTREMA DRETA”

En la presentació del número el coordinador ens expressa la necessitat d’un
monogràfic sobre l’extrema dreta degut a la “normalització” tant del discurs com en la
representació parlamentària arreu d’Europa, a Espanya i Catalunya de forces
d’extrema dreta.
La barrera del cordó sanitari existent fins el moment, s’ha trencat, i els pactes per aïllar
aquestes forces fins fa poc minoritàries també s’ha trencat. A Espanya ens hem trobat
amb una benvinguda més que generosa i ràpida mai vista arreu d’Europa amb VOX, un
partit d’extrema dreta, homòfob, xenòfob i que fa bandera de la nostàlgia del
franquisme.
Cal una reflexió i la nostra contribució és a través de la publicació d’aquest número,
indispensable i analític sobre el passat, present i el futur de les forces d’extrema dreta.
Ens alerta que cal una reflexió conjunta sobre el què ha passat i sobre el perquè hem
arribat fins aquí. Cal donar una resposta immediata, amb vocació de majoria.
Respostes centrades en la responsabilitat, que inclogui la majoria, en termes
democràtics i socials. I en el cas espanyol i català que inclogui una sortida dialogada,
inclusiva i que trenqui trinxeres al bucle infinit del Procés i del 155.
Amb aquest número la Revista Nous Horitzons vols aportar el seu gra de sorra.

En un primer apartat de diagnòstic comptem amb unes aportacions que ajuden a
entendre el fenomen en clau europea i en clau global, així com una entrevista que ens
permet comprendre el cas espanyol i català, que ens va concedir el periodista Xavier
Rius. Un segon bloc amb articles que fan referència a les diferents estratègies a seguir
des del moviment feminista, des del moviment LGTBI i la defensa dels drets humans.
S’incorpora també una perspectiva europea comparada per veure els fets diferencials i
els patrons comuns de comportament dels moviments d’extrema dreta a Gran
Bretanya, França, Alemanya i Itàlia. I tot això amb la recuperació de dues visions d’un
espai precursor de la lluita contra el feixisme, el PSUC, com a precedent i guia de les
lluites que creiem oblidades, però que son ben presents. Amb l’escrit de l’Elisenda
Belenguer sobre la Neus Català i l’escrit de l’Andreu Mayayo sobre els darrers
afusellats del PSUC.
Un número imprescindible per prendre consciència i per saber que les lluites del passat
poden tornar en qualsevol moment i que cal no abaixar la guàrdia i implicar-nos per no
retrocedir en la consecució dels drets assolits per les dones i homes que tant van
lluitar-los.
Idees antigues i ultres que es blanquejen i es presenten com a noves i modernes.
L’esquerra ha de sortir de la zona de confort per combatre’ls amb l’enfortiment
democràtic. La por que projecta l’extrema dreta se la pot guanyar amb la política amb
majúscules.

Portada de la Revista Nous Horitzons

2.2.- COL·LECCIÓ EL PENSAMENT I L’ACCIÓ: “RETROCÉS NORMATIU” EN LA
LEGISLACIÓ DE LA UE EN MATÈRIA DE SERVEIS FINANCERS”.
Aquest número de la col·lecció El Pensament i l’Acció compleix el desig de l’equip
econòmic del grup dels Verds/ALE al Parlament Europeu de posar sobre paper la feina
feta en relació al retrocès normatiu en matèria de serveis financers que des de la UE
s’està implantant aquests darrers temps, i la necessitat de reclamar una legislació i una
normativa clara que garanteixi els drets de la ciutadania en aquesta matèria. És per
tant una publicació molt esperada i treballada que respon a la necessitat de revindicar
que la UE que treballi per una normativa comuna.

La publicació per tant tindria com a finalitat revertir la dinàmica de desregulació. Ens
posem en context del perquè d’aquesta situació.
La crisi dels mercats financers que va començar a acaparar titulars el 2007 va posar de
manifest greus inestabilitats en el sistema financer mundial que l’inadequat marc
normatiu i de supervisió no havia pogut reparar.
Va ser necessari un volum sense precedents de fons públics per rescatar un sistema
financer sobredimensionat i massa complex –en el que les operacions realitzades entre
mitjancers financers superaven en gran manera les operacions amb l’economia real i
els interessos particulars a curt termini dels administradors, els comerciants i els
volubles accionistes es van imposar als dels consumidors–, el gairebé enfonsament del
qual va costar l’habitatge i l’ocupació als ciutadans i va desencadenar una recessió
econòmica mundial que va revestir major gravetat als països que acollien la seu de les
principals entitats financeres.
Era evident la necessitat d’emprendre una profunda reforma de tot el sistema financer
i, almenys en un primer moment, semblava existir determinació política suficient a
escala internacional per fer-ho.
Tanmateix, gairebé deu anys més tard, no han arribat a materialitzar-se les esperades
reformes fonamentals del sistema, ja que les modificacions introduïdes en el marc
jurídic s’han quedat a la superfície del problema.
De fet, en l’actualitat s’observen indicis d’un creixent desig per part del corrent polític
dominant de desfer les reformes ja realitzades, amb el pretext, promogut
enèrgicament pels grups d’interès que representen els mitjancers financers, que
aquestes podrien estar refrenant la recuperació de la recessió a l’obstaculitzar el
finançament de les PIMES, els projectes infrastructurals i el ressorgiment d’activitats
tan «essencials» com la titulització, o menyscabar la capacitat de les «nostres» entitats
financeres «europees» de competir a escala internacional Aquesta postura passa
convenientment per alt que la recessió va tenir el seu origen en la inestabilitat del
sistema financer i que la finalitat de la normativa prudencial no és rescatar les entitats
financeres de les conseqüències dels seus excessos, sinó evitar que aquests excessos
es produeixin en primer lloc.
Mentrestant, continuen sortint a la llum nous casos de mala praxi d’entitats financeres
i persisteixen les preocupacions per l’estabilitat dels bancs, les entitats asseguradores i
els mercats de capitals.
Aquesta publicació proporciona una sèrie d’exemples de retrocés normatiu, que en
línies generals s’entén com qualsevol pas enrere respecte a la necessitat de legislació

manifestada a escala internacional o entre les propostes legislatives inicials i finals
presentades a la Unió.

3.- ÀREA DE MEMÒRIA HISTÒRICA
L’àrea de memòria històrica és una de les àrees en les quals hem treballant des de fa
anys des de la Fundació Nous Horitzons, en aquest sentit, hem prestat 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 que tenen relació amb la trajectòria del PSUC, de la
Revista Nous Horitzons, de la revista Treball i de els diverses webs que tenim en actiu
amb informació de caràcter històric (www.psuc.cat; www.joancomorera.cat). Treballs
que es venen desenvolupant de forma continuada.
Tal i com s’ha avançat en l’apartat àrea de formació aquest any la feina feta en relació
a l’àrea de memòria històrica ha estat focalitzada en la recerca de possibles espais per

tal que l’arxiu de la Fundació Nous Horitzons continuï dipositat en espais que
garanteixin la seva preservació.
4.- ÀREA FORMATIVA
La principal activitat en aquesta àrea desenvolupada per la Fundació Nous Horitzons al
2019 correspon a la realització de la Jornada sobre Emergència Climàtica. Una jornada
que va comptar amb tallers formatius oberts a tots els assistents. En aquest sentit es
va organitzar tres tallers formatius:
-

Taller Formatiu sobre Alimentació i canvi climàtic
Mobilitat i salut
Els reptes de l’energia i R+D+I

TALLER SOBRE ALIMENTACIÓ
El taller sobre alimentació va ser impartit per Marta López Cifuentes de la University of
Natural Resources and Life Science, Vienna (Austria). Department of Sustainable
Agricultural Systems. Division of Organic Farming.
En el taller la Marta ens va parlar del sistema alimentari, del nostre encaix dins del
mateix a nivell mundial, de l’acció individual i col·lectiva, dels aspectes que cal
considerar a l’hora de tenir una dieta sostenible, definint-nos què vol dir una dieta
sostenible i el cost de portar certs aliments fins a les nostres llars. També ens va donar
exemples dels diferents impactes ambientals segons les dietes que practiquem en
relació a la petjada del carbó, la petjada en l’aigua i la petjada ecològica.
En el taller també vàrem veure accions col·lectives locals com els moviments
alimentaris (slow food, food sharing, food savers), consells i estratègies alimentaries i
polítiques alimentaries, com per exemple l’adquisició d’aliments en el sector públic, i
en l’àmbit del sector col·lectiu els grups de consum, l’agricultura solidària, l’agricultura
urbana i els mercats de productors.
Vam acabar el taller parlant de les estratègies alimentàries i amb un interessant debat
amb exemples i vivències d’alguns dels i les assistents.
TALLER MOBILITAT SOSTENIBLE I SALUT
Taller impartit per Pau Noy, Enginyer Industrial, especialista en mobilitat, energia i
sostenibilitat. Fundador d'un bon nombre d'entitats, com ara PTP, ASIMUS, Revo, a

més de la pròpia Fundació MSS. Va treballar sempre en el sector públic fins la seva
jubilació com a adjunt al conseller delegat de TMB.
En aquest taller es van debatre les alternatives i estratègies per aconseguir una
mobilitat molt més sostenible i saludable. Les alternatives han de passar
necessàriament per canviar el sistema de tracció, de tèrmic a elèctric, i per compartir
vehicles en comptes de tenir-ne un de personal en propietat.
TALLER SOBRE ELS REPTES DE L’ENERGIA R+D+I
Taller impartit per Lourdes Berdié, química especialitzada en Medi Ambient i
contaminació i en comunicació científica. Ha treballat en el Centres Científics i
tecnològics de la Universitat de Barcelona. Activista energètica a través de la
Plataforma Aturem el Fracking. Membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE).
El taller va dur per títol: Els Reptes de l'energia: l'emergència d'una sobirania
energètica des de l'àmbit local.
No hi ha dubte que l'energia és un dels principals pals de paller de la lluita climàtica.
Principal responsable de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el sector energètic
ha d’experimentar un canvi revolucionari en la forma com produïm l'energia. El pas
d'energia fòssil (i nuclear) a renovable és ineludible. L'electrificació de la societat és
inaplaçable. Tanmateix, aquesta revolució tecnològica pot i hauria de venir
acompanyada d’una transformació social i cultural, política i econòmica profunda. La
possibilitat de producció d'electricitat a petita i mitjana escala a través de renovables
obre la porta a transformacions que van molt més enllà de la dimensió tecnològica. Els
canvis en la propietat i en l'escala de les instal·lacions canvien la nostra relació amb
l'energia- i amb el poder. Ens permeten imaginar el salt d'una energia al servei del
capital a una energia al servei de les persones, una energia al servei de la vida.
Ens trobem en un moment crucial. El compte enrere climàtic ens esperona a fer una
transició energètica a contrarellotge. Qui la farà és la gran pregunta. L'oligopoli ja es
refrega les mans i pren posicions. No ho podem permetre. Hem d'encarar de manera
urgent el repte de fer que aquesta transició sigui democràtica, empoderadora,
focalitzada en les necessitats de les persones, garant d'una vida digna per a totes,
sense deixar ningú enrere. No ens podem permetre el luxe de deixar aquest aspecte
vital en mans de l'oligopoli energètic i financer.
Al taller, es va reflexionar al voltant de l'emergència de fer la transició energètica des
de la sobirania local. Es va debatre també sobre les propostes treballades des de la

Xarxa per la sobirania energètica i recollides a les propostes municipalistes 2015 i
2019.
5.- ACTES CELEBRATS PER LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS 2019
 CIUTATS MÉS JUSTES CONTRA LES DESIGUALTATS SOCIALS. Febrer. Mataró

La xerrada col·loqui va anar a càrrec de Ricard Gomà, expert en polítiques publiques i
ex regidor d’ICV a l’Ajuntament de Barcelona. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes de a
Fundació Iluro de Mataró.
El professor i expert en polítiques publiques, Ricard Gomà, davant d’un auditori de més
de quaranta persones, va plantejar la pregunta que a tres mesos de la convocatòria
d’eleccions locals en aquell moment hauria de fer-se la ciutadaní: Què es pot fer des
del món local, des de la inclusió social? Com podem fer front a les desigualtats socials?
Com es poden implementar polítiques transformadores que promoguin més justícia
social?
L’exposició de Ricard Gomà, després de la presentació de Montse Sòria, membre de la
delegació mataronina de la Fundació Nous Horitzons es va iniciar amb una diagnosi
amb una mirada social: Què ens trobem? I Quines respostes podem donar?
Gomà va afirmar de forma rotunda que no estem en èpoques de canvi sinó que estem
assistint a un canvi d’època. No entendre això significa cometre un error greu, doncs
tots els fenòmens “nous” han vingut per a quedar-se, car estem davant una

complexitat sense precedents, tant en la forma de relacionar-nos, en la manera de
consumir, en la manera de comunicar-nos, etc.
La segona afirmació-reflexió que va llençar va consistir en confirmar que no hem sabut
superar els desequilibris econòmics malgrat que ja fa tres dècades que es va
universalitzar la sanitat i l’educació, les dues grans potes de les polítiques públiques.
Per tant, estem assistint a una persistència de la desigualtat. No hem millorat l’índex
GINI de desigualtat social d’ençà el 2007, bo i la millora relativa que s’ha produït des
del 2017. És més, la desigualtat s’ha polaritzat.
Davant aquesta situació sí es poden endegar polítiques públiques. Segons Ricard Gomà
només podrem encertar sí es potencien les polítiques de proximitat, doncs no podem
reproduir les polítiques socials antigues davant fenòmens emergents i realitats noves.
Calen polítiques innovadores. Si a inicis de la democràcia es va posar l’accent en la
sanitat i en l’educació, ara cal focalitzar més l’atenció en les polítiques d’habitatge,
perquè, juntament amb els baixos salaris, és la causa principal de l’empobriment de la
població més vulnerable. Però, el professor Gomà va insistir que les injustícies socials
van més enllà de la desigualtat i va esmentar com a exemple la discriminació
sociocultural, la dependència, la segregació.
En definitiva, si la pobresa té moltes cares, també les polítiques d’inclusió social han de
ser polièdriques. I qui ha de tenir més protagonisme són les institucions locals i les
comunitats de proximitat. No podem incórrer de nou en el paternalisme institucional
(assistencialisme) que cronifica la dependència i la desmobilització, sinó que cal
empoderar les persones i els col·lectius i facilitar-los la capacitat de decisió. És el que
ell ha anomenat guanyar les sobiranies de proximitat. Les noves realitats exigeixen
reivindicar els drets de ciutadania, el dret a la ciutat, és a dir, tornar a la ciutat el
protagonisme que el segle XX ha donat als estats i apropar a la gent el poder de decisió
sobre les seves condicions de vida, essent conscients que crear justícia topa amb uns
límits, però cal organitzar l’optimisme, com sempre han fet les formacions de
l’esquerra transformadora.
I acabava la seva intervenció amb una cita d’Eduardo Galeano: “Dejemos el pesimismo
para tiempos mejores”.

 L’AUGE DELS POPULISMES. Març. Mataró

L’ex diputat Lluís Rabell va participar a Mataró en una xerrada sobre l’auge dels
populismes.
L’acte, va ser organitzat conjuntament per la nostra entitat i per Federalistes
d’Esquerres, i va ser un èxit de públic
Lluís Rabell va participar en una xerrada sobre l’auge dels populismes, al Centre Cívic
de Cabot i Barba a la població de Mataró. A l’acte, organitzat per Federalistes
d’Esquerres i la Fundació Nous Horitzons, van assistir més de cinquanta persones. Els
encarregats de presentar la xerrada van ser Pep Illa, membre de la delegació
mataronina de la Fundació Nous Horitzons, i Miguel Guillén, coordinador de
Federalistes d’Esquerres al Maresme.
Com va recordar Guillén en la seva presentació, Lluís Rabell és traductor i intèrpret,
amant dels llibres, el cinema i la música. Lluitador antifranquista, militant polític i

activista veïnal, va arribar a ser president de la Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona. El 2015 va ser cap de llista de Catalunya Sí Que Es Pot a les eleccions al
Parlament de Catalunya, i va ser diputat d’aquesta formació entre 2015 i 2017. En la
seva intervenció, Rabell va començar parlant de la globalització, i va recordar que es
tracta d’un fenomen de profunda internacionalització que no té marxa enrere. Va
continuar explicant que fa anys ens van vendre que la liberalització seria quelcom molt
positiu, però per tots són coneguts els seus efectes negatius, que han manllevat les
sobiranies nacionals i han acumulat la riquesa en menys mans. Actualment, i com a
resposta a aquest fenomen, han aparegut uns nous moviments que podríem qualificar
de populistes, liderats per unes classes mitjanes que intenten replegar-se davant dels
perills de la globalització, retornant a la nació i a la tribu. Es tracta d’uns moviments
que estan apareixent a nivell internacional i que han adoptat diverses formes: el
trumpisme, el Brexit, les Armilles Grogues a França, la Itàlia de Salvini. En el cas de
Catalunya la crisi internacional i la conseqüent situació de trasbals han portat
Catalunya a un replegament identitari basat en la reconstrucció d’un demos i un
imaginari col·lectiu esbiaixat cap a una identificació nacional cada cop més excloent.
Segons Rabell, el triomf del neoliberalisme es basa fonamentalment en un discurs que
destaca la desaparició de la lluita de classes i de la classe obrera. La realitat, però, és
totalment diferent: mai en la història de la humanitat ha hagut una classe obrera tan
nombrosa com avui. Sí que és cert que aquesta s’ha fragmentat i atomitzat, i que s’ha
desplaçat cap a Àsia, però segueix existint. Quins serien ara els reptes de la classe
obrera? Cal reorganitzar el sindicalisme, tenint en compte que els treballadors i
treballadores estan dispersos territorialment i les cadenes de treball s’han
internacionalitzat. S’ha afavorit el desconcert, la indefensió i la desorientació de les
classes mitjanes, amb un desenvolupament monstruós del capital financer que ens ha
portat a la darrera crisi internacional.
Actualment, per a Rabell hi ha unes elits que es perceben com a difícilment
inabastables: la Unió Europea, les multinacionals, etc., i això ens porta a un canvi de
paradigma, també a Catalunya, on la burgesia també ha canviat en les darreres
dècades. Pel que fa al moviment de les Armilles Grogues a França, demostra que ara la
gent no es socialitza a les fàbriques, sinó a les rotondes, i apareix un fenomen de caire
absolutament nihilista, que diu que no hi ha alternativa. En el cas del Brexit, és
impossible desconnectar l’economia del Regne Unit de la resta del món, però això no
vol dir que els seus partidaris no ho continuïn intentant durant molt de temps. El
mateix que el cas català: la separació de Catalunya no és possible, però els seus
partidaris seguiran intentant-ho.

El Procés a Catalunya ha portat ara a que Espanya tingui el seu “Proceso”, és a dir,
apareix un replegament identitari que està donant cada cop més protagonisme a
l’extrema dreta. Com a resposta i com a solució, apareix el federalisme, una idea
genuïna de l’esquerra de classe, que considera que els problemes no tenen solució en
l’àmbit nacional i que les principals polítiques precisen de cooperacions a nivell estatal
i europeu. La solució, doncs, no està en un pretès replegament, menys encara quan hi
ha dinàmiques que porten a la crispació i el distanciament.
Lluís Rabell va explicar que la idea de “Catalunya, un sol poble” no és pas un mite, sinó
una voluntat de construir que sempre va defensar l’esquerra. El federalisme, doncs,
apareix aquí com una idea que serveix per evitar aquest trencament identitari i oferir
un futur amb una alternativa democràtica i progressista. Cal treballar per una Unió
Europea federal, molt més democràtica, tenint en compte quin és el repte històric que
hi ha al davant, i que no és altre que conjugar justícia social i transició energètica. Si
s’aconseguís donar resposta a aquest repte, això suposaria establir un pol d’atracció
molt important.
Un cop finalitzada l’exposició de Lluís Rabell, diverses persones del públic van
intervenir en el debat, aportant diverses visions i fent qüestions al convidat, que les va
respondre abans de finalitzar l’acte.

 L’HABITATGE UN DRET. COM EL FEM POSSIBLE. Març. Mataró

L'habitatge és un dret. Com el fem possible. Amb aquest títol ens vam citar a Mataró
per escoltar les propostes de Carme Trilla
L’economista Carme Trilla va pronunciar el passat dijous 28 de març una conferència a
la Fundació Iluro amb el títol “L’habitatge és un dret. Com el fem possible”. Va ser
organitzada per la nostra entitat i Caritas Interparroquial de Mataró.
Carme Trilla és una de les majors expertes en habitatge de Catalunya. Ha treballat en
el mercat immobiliari des de les entitats socials, l’acadèmia i també des de l’exercici
polític. És col·laboradora de Càritas i presidenta de la Fundació Hàbitat3 i
presideixl’Observatori Metropolità de l’Habitatge. Fou directora general i secretària
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya en els anys del Tripartit.
Va assenyalar que la manca d’habitatge assequible no és un problema especific d’un
municipi sinó que respon a unes problemàtiques generals que ens condicionen a tots.
També que el cost de l’habitatge i la seva relació amb els ingressos de les llars és
l’element crític a abordar en aquest segle XXI. La disposició d’habitatge és una condició
indispensable per al desenvolupament de la vida de les persones i de les famílies, i per
al manteniment de la seva dignitat humana. Res no hi ha de més degradant i excloent
que lapèrdua de l’habitatge.
Va exposar unes dades aclaparadores: des de l’any 2013 fins al 2018, a Catalunya s’han
produït més de 80.000 llançaments (prop de 250.000 persones) : 26.000 d’hipoteques

(32%), 55.000 de lloguers (68%). Amb dades oficials de la UE també va exposar que
Espanya és el país que té la taxa de sobreesforç (els ingressos que es dediquen a
l’habitatge), amb un 47% per a les rendes mitjanes i més del 60% en rendes baixes. La
qual cosa ja mostra el risc de desnonaments per a milions de famílies; la qual cosa fa
que el35% de la població espanyola estigui en situació de pobresa.
Va denunciar que durant els 10 últims anys no ha hagut pràcticament cap política
d’habitatge públic assequible malgrat la situació d’emergència habitacional. I que és
arribada l’hora de polítiques urbanístiques ininterrompudes i de continuïtat per
consolidar sòlprotegit. També va denunciar que el rescat de Bankia que ha costat
70.000 milions d’euros, no hagi suposat cap contrapartida, com ara disposar dels
centenars de milers d’habitatges buits, quan la banca és de titularitat pública. En la
conferència també s’hadenunciat que la UE encara, malgrat la seva preocupació per
l’augment del sobreesforç mitjà dins els països de la UE, que és del 25%, encara
consideri l’habitatge social com un bé de mercat i no estigui protegit, com és el cas de
la sanitat i l’educació.

 PRESENTACIÓ DE LA PÚBLICACIÓ: "EL RETORN A L’ECONOMIA DE CASINO.
RETROCÈS NORMATIU EN LA LEGISLACIÓ DE LA UE EN MATÈRIA DE SERVEIS
FINANCERS”. Abril. Barcelona
La presentació de la publicació, elaborada per l'equip econòmic del grup dels
Verds/ALE al Parlament Europeu va comptar amb un cartell de luxe amb els
eurodiputats Ska Keller i Ernest Urtasun.
La publicació forma part de la col·lecció El Pensament i l'Acció i ha estat elaborada per
l'equip econòmic del Grup dels Verds/ALE al Parlament Europeu.
L'acte que va tenir lloc divendres 12 d'abril al CIDOB va comptar amb un cartell de luxe,
on va participar l'eurodiputada Ska Keller, l'eurodiputat Ernest Urtasun i l'assessor en
matèria financera del grup dels Verds /ALE David Kemp.
Ska Keller va ser l'encarregada de donar la benvinguda i presentar als dos ponents de
l'acte, Ernest Urtasun i David Kemp.
Ernest Urtasun va explicar la necessitat de la publicació, ja que després de l'esclat de la
crisi de 2008 la UE es va comprometre a una reforma legislativa del sistema financer,
però que, una dècada més tard constatem com aquesta necessària reforma no s'ha dut

a terme. Urtasun va explicar com les modificacions legals introduïdes en l'àmbit
europeu han estat superficials i que actualment podem veure una clara voluntat des
reguladora del sistema financer. Per això, ens va explicar que des de l'equip econòmic
van creure en la necessitat de reclamar una reforma en profunditat del sistema
financer, i com a través d'exemples concrets explicats en l'esmentada publicació
comprovem el retrocés normatiu en aquesta matèria.
David Kemp va ser l'encarregat d'explicar-nos alguns d'aquests exemples. Ens va parlar
de la banca i de la legislació europea que la regula, de les proves de resistència, del
sistema bancària l'ombra... però també de les assegurances i pensions i dels mercats
de capitals. Una intervenció clarificadora i molt interessant sobre la necessitat
d'aquesta reforma. Una intervenció que va donar lloc a un enriquidor debat entre els i
les assistents a la presentació

 DESAFIAMENTS LOCALS. RSPOSTES VERDES LOCALS. Octubre. El Prat de
Llobregat

Aquesta activitat va ser organitzada conjuntament per la nostra entitat i la Green
European Foundation.
La jornada es va iniciar amb una salutació i benvinguda de l’alcalde de El Prat de
Llobregat, Lluís Mijoler. A continuació el representant de la Fundació Oikos a
Brussel·les, Merlijn De Rijcke, ens va explicar el projecte de Ciutats sense por, Fearless
Citis. Es tracta d’un moviment municipalista global que treballa perquè les ciutats i els
pobles esdevinguin xarxes globals de solidaritat i esperança. En un món on les pors i les
desigualtats es converteixen en odi, les ciutats han de convertir-se en el lloc on
defensar els drets humans, la democràcia i el bé comú.
Ricard Fernández, coordinador de l’Àrea Social a l’Ajuntament de Barcelona) ens va
parlar sota el títol de la seva ponència “Migracions: present i futur” sobre l’actuació de
l’Ajuntament de Barcelona amb l’arribada de refugiats. Ens va explica el paper del
SAIER i la tasca que fan. El SAIER, és un servei especialitzat en mobilitat internacional.
Ricard Fernández ens va explicar que és un bon model a seguir, treballa amb entitats
que ja existeixen com Creu Roja, CITE, CNL (consorci de normalització lingüística),
ICAB... i explica com a exemple, la bona feina i la seva actuació davant l’allau més gran
d’arribada de persones majoritàriament subsaharianes l’estiu de 2018. Ricard
Fernández també ens va introduir el projecte de Barcelona Ciutat Refugi.
La següent ponència “Digitalització: oportunitat o perill?” va anar a càrrec de
Florentius Kist, regidor d’una ciutat holandesa. Kist ens diu que la digitalització
connecta persones però envaeix la nostra privacitat. Aquí és on ens explica la
importància que tenen els governs locals amb els seus ciutadans i com poden treballar
per protegir-los d’aquesta invasió de la privacitat. Florentius ens va plantejar alguns
exemples de projectes que es van dur a terme amb la finalitat que la digitalització fos
una oportunitat i no un risc per la ciutadania, com el projecte que van treballar per
connectar persones grans i soles amb les necessitats de les seves mascotes. També ens
explica com utilitzar la tecnologia per ajudar a la ciutadania, les Smart Citys.
La regidora de El Prat, Anna Martín Cuello va parlar-nos sobre el “Canvi climàtic: estem
fent el que pertoca?”, davant aquesta pregunta, l’Anna respon que a nivell global no
s’està fent el que pertoca, i ha quedat clar després de la cimera de Nova York, que ha
estat una cimera poc valenta i que no ha aportat gaire. Les ciutats són part del
problema de la crisi climàtica però també són part de la solució, les que contribueixen
amb més mesures a la crisi climàtica. Ens parla de les respostes que s’estan duent a
terme des de les ciutats, les actuacions que tenen un impacte directe en la ciutadania.
L’Anna ens va presentar també el projecte de Ciutats pel Clima, que és una xarxa de

ciutats que s’han unit per promoure i treballar mesures per la lluita contra el canvi
climàtic.
Va acabar la seva intervenció introduint la idea més important que és la relació directa
del moviment feminista i el moviment que lluita contra el canvi climàtic, i on les
activistes ambientals tenen un paper fonamental, ens parla de l’ecofeminisme.
La jornada va finalitzar amb la ponència de Lluís Camprubí sobre La perspectiva
europea front la globalització. Camprubí apel·la a la necessitat d’institucionalitzar la UE
per afrontar els reptes actuals i futurs. Què li hem de demanar a la UE per lluitar contra
el canvi climàtic? La resposta continua per la necessitat d’afrontar el repte de disposar
d’instruments des del punt de vista social i econòmic, i especialment d’una fiscalitat
europea per poder donar respostes als reptes que es presenten. A més
institucionalitzant la UE obtindrem un UE més democràtica.

 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “FRATERNIDAD Y ECOLOGIA” DE JOAN HERRERA.
Novembre. Mataró

El dimarts, dia 19 de novembre a la sala de presentacions de la llibreria “Buc de llibres”
es va fer la presentació del llibre “Fraternidad y ecologia” de Joan Herrera.
La benvinguda va a càrrec d’un dels socis cooperadors de la llibreria, Esteve Guardiola i
la presentació de l’autor la va dur a terne la Noe Ayguasenosa, membre de la
delegació mataronina de la Fundaicó Nous Horitzons. Amb prosa sentida emmarca en
Joan Herrera, com a company de lluita política i amic. I alhora posa en valor que
comparteix militància i amistat una veu independentista amb una de federalista.

Joan Herrera va començar agraint que li haguessin fet el pròleg i l’epíleg Ignacio
Sánchez Cuenca i Mònica Oltra respectivament. El llibre forma part de la col·lecció
“¿Qué es ser de izquierdas (hoy)?”.
Herrera va explicar que el llibre era com “una reflexió sobre el que li agradaria que fos
l’esquerra, però una esquerra fraterna, en la que la igualtat sigui una guia i
l’ecologisme deixi de ser un adjectiu de l’esquerra per passar a ser un principi
substantiu”.
De la fraternitat per les organitzacions d’esquerra va expressar: “Una esquerra que ha
de ser fraterna amb l’altre però també amb els seus. Fraterna amb les persones d’altres
latituds, d’altres cultures. Fraterna per compartir. Fraterna per entendre que l’altre no
és un venut ni un indocumentat. Fraterna per no desqualificar. Fraterna per entendre
que el principal són les condicions de vida de la gent...”
De la igualtat. Si el món que ens ha tocat viure és tan desigual és sobretot perquè avui
el capital ja no es dedica a produir riquesa sinó a acumular-la, la financiarització de
l’economia. I el que està passant és que la democràcia ja no pot suportar tanta
desigualtat. En aquest sentit cal entendre els nous “models” de governs cada cop més
autoritaris fins i tot en països de democràcies assentades.
I això el portava a parlar de la llibertat, que no es pot deixar en mans de la dreta. La
llibertat l’hem de reclamar a l’àmbit de les relacions econòmiques, però també en el
terreny de la vida quotidiana, cosa que procedeix de les propostes feministes.
Va emfatitzar que l’esquerra necessita organització. Recordant Gramsci quan deia “les
idees no viuen sense organització”. I això vol dir que per guanyar la guerra de
l’ecologisme, la fraternitat, la llibertat i de la igualtat no n´hi ha prou guanyant la
batalla a les xarxes, sinó que cal batallar també als barris, les escoles, els centres de
treball i als espais de convivència.
En aquest sentit va posar de manifest la importància de la batalla de les idees per
aconseguir l’hegemonia cultural i així fer possible el canvi polític.
Assisteixen a l’acte una cinquantena de persones en que es van veure presents
representants de les dues entitats convocants: Federalistes d’Esquerra i la Fundació
Nous Horitzons.

 JORNADA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: QUÈ ESTEM FENT I QUÈ CAL FER. PRECOP BARCELONA. Novembre. Barcelona

Una setmana abans de la Cimera pel clima a Madrid COP25, la Fundació Nous
Horitzons i la Green European Foundation van organitzar la “Jornada Emergència
climàtica: què s’ha fet i que estem fent. PRE-COP BCN”. Aquesta activitat respon a la
necessitat de contribuir des del nostre espai a la creació d’un debat sobre el risc que
corre el nostre planeta. Però volem anar més enllà del diagnòstic, volem parlar de
l’acció i les mesures concretes que s’estan duent a terme per fer front a l’emergència
climàtica i que necessitem per tirar endavant ara i en un futur per revertir el
problema.
Per això el títol ens interpel·la directament, “Emergència Climàtica: què s’ha fet i què
estem fent. PRE-COP BCN”. Volem conèixer què s’ha fet però també treballar en les
respostes i propostes futures per revertir els efectes que el xoc climàtic està
ocasionant als nostres països, a les nostres ciutats, als nostres pobles i en definitiva, al
nostre planeta
Amb aquest objectiu ens vam donar cita a Barcelona amb un cartell de luxe dels que
vam extreure diferents propostes.
La principal idea de la jornada és que cal recuperar la proposta de un New Green Deal
en clau verda i violeta.
En la primera taula vam debatre sobre els reptes de l’emergència climàtica en clau
estatal i catalana.
David Cid ens va parlar d’una dècada perduda explicant què NO ha fet el govern
català, contrasta el relat amb l’acció. Explica les accions de green washing, de
declaracions, però no de fets. També ens va parlar de quins instruments són útils en
clau catalana, com la llei de canvi climàtic i de renovables i també la idea de que el
problema el trobem quan toca fer polítiques concretes. Va explicar el tema dels parc
eòlics i sobretot, el tema de fiscalitat, dels problemes que ens trobem quan passem del
relat a la política concreta. També va explicar on trobem els vectors de canvi, en clau
industrial, en clau energètica..
Janet Sanz ens va explicar que s’està fent des de l’Ajuntament de Barcelona, és la
dècada on s’han de fer els canvis estructurals, uns canvis que s’han de fer des de la
lògica de la salut publica, pivotant les demandes sobre la idea de l’ecologisme popular,
de la connexió entre la lluita de la fi del món amb la lluita per arribar a fi de mes.
Explica com estan treballant per una ciutat diferent, una ciutat de canvi de model urbà,
de relació als carrers, en relació a l’energia, a l’aigua i en relació a les infraestructures.
Koro López de Uralde ens va parlar des de la clau de l’activisme, posant la força de la
seva intervenció en la idea de prou green washing, ja està bé de relat perquè aquests

no es concreten en plans reals d’implementació. Cal l’acció real. Cal transversalitat
des de tots els ministeris i inqüestionabilitat, no pot estar en funció de qui governa,
s’ha d’aconseguir situar l’agenda verda en l’acció de govern.
Andreu Escrivá ens va dir que aquesta dècada perduda és una altra dècada perduda i
ens va explicar les diferents dècades perdudes que ens em trobat, com la del 79-89 on
la crisi climàtica desapareix, no perquè no hi hagi evidència científica sinó perquè
acaba sent engolida per altres temes. Va fer un recorregut històric i ens va advertir
com les evidencies científiques es situen a la baixa en cada revisió perquè no s’han fet
els deures, també ens va alertar de la pèrdua de contingut en la paraula sostenibilitat,
com en tantes altres.
En la segona taula vam tractar els Reptes de l’emergència climàtica des de la
perspectiva europea i en aquest sentit la Mar Garcia va situar el panorama europeu
internacional sobre l’impacte de l’emergència climàtica, el paper dels negacionistes, i
dels punts positius en relació a l’actuació dels joves. Va desgranar el paper de cada
institució, què està fent cada institució i quin és el paper dels verds, un paper
fonamental perquè és el de PRESSIÓ perquè es pugui baixar del relat a la realitat. Ens
va explicar la proposta de New Green Deal de desinversió en carbó i inversió en
renovables.
Oriol Costa ens va situar en com de vella es la crisi del clima per després situar les crisis
que tenim davant i que cal afrontar. La crisi del conflicte de poder entre potencies,
crisi perquè EEUU s’està retirant de les relacions multilaterals i la crisi en relació als
estat- nació per la no resolució de conflictes que son a nivell global. I com, totes
aquestes crisis ens dificulten trobar respostes a aquesta crisi global. Va situar tota la
força en la necessitat d’acord, i en la necessitat de posar el clima com a element
d’acord i això ho fonamenta en el fet que la ciutadania situa el clima en l’agenda
perquè sí és un tema d’acord, sense el qual no podem afrontar la resta de crisis.
Ernest Urtasun ens va explicar com la comissió europea està reaccionant a l’element
verd i com el Green New Deal serà l’element sobre el que pivoti la política europea, i
alhora com arribem a la COP25 sense un acord sobre el carbó i com, un cop més, la
realitat política europea va per darrera. Rellevant la idea que amb el discurs anem cap
al New Green Deal però que no tenim, un cop més, els instruments alineats. Un dels
deures de la UE per tant, serà treballar per tenir els instruments alineats, banc central
europeu d’inversió, taxa sobre el carbó, fiscalitat… tenim el discurs però els
instruments no alineats amb la política comuna o la política comercial.

La conclusió de les Jornades es podria resumir en que estem molt d’acord en què
tenim i què no tenim, com hem avançat en el relat però en la necessitat de que cal
avançar en una política concreta. Anem molt tard, sabem que cal fer i com fer-ho.
Per la tarda, es van celebrar amb un notable èxit d’assistència els diferents tallers
formatius, un sobre alimentació i canvi climàtic, un altre sobre Salut i Mobilitat i el
darrer sobre els Reptes de l’energia +I+R+I.
Les Jornades van ser organitzades de forma conjunta per la Green European
Foundation i la Fundació Nous Horitzons.

 JORNADA: PERSONES, TERRITORI I URBANISME. ELS FUTURS REPTES DE LA
COSTA BRAVA. Desembre. Blanes

I pocs dies abans d’acabar l’any ens vam donar cita a la sala de plens de l’Ajuntament
de Blanes per debatre sobre els futurs reptes de la Costa Brava.
La jornada comptava amb un doble objectiu per una banda encetar un debat ampli i
polièdric sobre el monocultiu turístic a les comarques gironines Costa Brava, que
culminarà amb unes jornades de treball a la Primavera de 2020, que abordaran el
turisme des de diferents vessats: urbanisme, mobilitat, medi-ambient, condicions
laborals, etc. i per l’altra banda explicar posicionament dels representants locals , en
l’àmbit català, estatal i europeu sobre el Pla Director de la Costa Brava endegat pel
govern català.
La Jornada respon doncs a la necessitat de treballar respostes des del territori però
també des d’aquelles institucions a partir de les quals es poden dur a terme accions
determinades contra el projecte de construcció previst i que afecta a aquest territori.
Un projecte d’especulació urbanística on es preveu l’edificació d’habitatges i hotels en
zones d’especial interès natural. Amb aquest objectiu es van convidar a les diferents
plataformes que estan lluitant contra aquest pla, i que van participar activament en el
debat des de la FILA 0.

La vinculació amb el territori es fonamental i per això vam creure oportú realitzar
aquest debat a la ciutat de Blanes, un debat que va més enllà del propi pla i que
determina el model de turisme, de territori i de relacions amb l’entorn i també
laborals.
Les diferents i interessants intervencions van donar lloc a un ampli debat polièdric
sobre el que significa el model de monocultiu turístic, on es van abordar les diferents
vessants, la urbanística, de mobilitat, mediambiental, de condicions laborals...
Els diferents ponents van parlar-nos sobre els models territorials, urbanístic, turístic i
de mobilitat sostenible i en la de la seva defensa d’una feina conjunta que s’ha de fer
amb els moviments socials i els grups ecologistes i com no amb els seu compromís com
a diputats al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados i al Parlament
Europeu.
Aquesta trobada va resultar ser una interessant forma d’acomiadar-nos l’any i de
proposar-nos nous reptes per aquest 2020. Un èxit d’assistència i de contingut.

