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PUBLICACIONS, ESTUDIS
I INFORMES

2.1. BONES PRÀCTIQUES EUROPEES
2.1.1. “Els think tanks i el finançament de les idees
polítiques”
Publicació del desè volum de la col·lecció Bones Pràctiques
Europees, amb el suport del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya. L’estudi, elaborat pel Director del
Observatorio de Think Tanks, Francesc Ponsa, i coordinat
per Max Vives-Fierro, fa una introducció dels models de
think tanks espanyols i la seva evolució així com també
de les fundacions de partits polítics exposant els diferents
models existents a d’altres països. L’anàlisi se centra
en el finançament d’aquests think tanks i fundacions
de partits polítics i finalment fa unes consideracions i
recomanacions.

2.1.2. “Instruments i mecanismes de millora de la
transparència i el bon govern: de l’internacional al
local”
Publicació número onze de la col·lecció Bones Pràctiques
Europees, elaborat per Aina Amat, sota la supervisió
acadèmica d’Isabel Pont i la coordinació de Max VivesFierro. L’estudi persegueix identificar d’una banda els
òrgans més rellevants de garantia i implementació
de la transparència d’àmbit internacional, nacional,
metropolità i/o municipal amb un doble objectiu de
donar-los a conèixer i fer possible un intercanvi de bones
pràctiques i experiències i d’una altra banda, identificar
aquells programes i instruments que en els diferents
àmbits descrits, puguin ser útils per a la implementació
a l’Administració catalana. En aquest cas, a nivell
metropolità.
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2.2. POLICY PAPERS, POLICY BRIEFINGS
2.2.1. Desigualtat, exclusió i pobresa a Catalunya
dins la perspectiva europea
L’estudi constata que no només cal centrar l’atenció en
les polítiques socials “pal·liatives” que proposa l’estudi
de la URV “Diagnosi social de Catalunya. L’estat de la
pobresa“, sinó que calen canvis estructurals i sistèmics
per a resoldre les problemàtiques actuals de Catalunya.
Canvis essencials en els nivells formatius de la població
catalana i en el salari mínim, que haurien d’anar
acompanyats també de canvis en l’estructura productiva,
acostant les piràmides de formació i salaris a les dels
nostres pars europeus. Aquests canvis durien a una
reducció de la desigualtat, i per tant, a una reducció de
les taxes de pobresa, donat que ambdós fenòmens es
troben altament relacionats.

LLEGIR

+

click
aquí

2.2.2. “Relacions entre els EEUU i la UE sota
la Presidència de Trump”
LLEGIR

+
click
aquí

Policy briefing elaborat per Aitor Codina, estudiant en pràctiques del màster de
Relacions Internacionals de la UAB, que analitza les relacions entre els EEUU i la
UE després de la victòria de Donald Trump a la presidència dels EEUU.

2.2.3. “Relacions UE-Rússia”
Les relacions entre la Unió Europea i Rússia han estat sempre envoltades de
dificultat, tot i que al mateix temps són necessàries degut als interessos comuns que
existeixen entre dues grans potències.
LLEGIR

+

click
aquí

En aquest estudi, l’estudiant en pràctiques del màster de relacions internacionals
de la UAB, reflexiona sobre les relacions UE-Rússia partint des de la història més
recent, per entendre millor l’actual conjuntura.
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2.2.4. “L’auge de l’extrema dreta en el marc de
la UE. El cas del Front Nacional francès”
LLEGIR

+
click
aquí

L’estudiant en pràctiques Lluc Margalef ha estudiat el concepte d’extrema dreta i els
motius de l’auge d’aquest moviment arreu del continent europeu, centrant-se en el
cas del Front Nacional Fràncès.

2.3. INFORMES
2.3.1. “Formació professional i mobilitat: millorant
les oportunitats d’accés al treball”
Informe elaborat per Francesc Colomé i Xavier Farriols,
amb el suport de la Comissió Europea, que mostra el
resultat de diversos seminaris que han comptat amb la
participació dels diferents agents implicats en la formació
professional i la mobilitat: alumnes, centres, empreses,
administracions públiques i altres entitats que donen
suport als programes de mobilitat.
LLEGIR

+

click
aquí

Aquest informe constata una bretxa entre centres,
alumnes i empreses pel que fa als programes de mobilitat.
També detecta quins són els punts febles, entre els quals
destaquen l’origen socioeconòmic dels joves que cursen
FP, la curta durada dels estudis, en relació, per exemple,
als estudis universitaris, i les dificultats lingüístiques.

2.3.2. “El dret a l’habitatge. La crisi de l’habitatge de
lloguer a Barcelona i a altres metròpolis europees”
LLEGIR

+
click
aquí

Estudi realitzat per l’estudiant en pràctiques Clara Martínez fa una anàlisi
comparativa sobre l’augment del preu dels habitatges de lloguer entre diferents
ciutats europees, amb una atenció especial del cas de Barcelona.
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2.3.3. Aplicacions i interpretació dels resultats de
l’EU-SPI a Catalunya

LLEGIR

+

click
aquí

Informe elaborat amb la col·laboració de l’Obra social “la
Caixa” i la Diputació de Barcelona. Breument, l’Índex de
Progrés Social (SPI) és un índex de benestar que serveix
de contrast i complement a d’altres indicadors com el PIB
per càpita o l'Índex de Desenvolupament Humà, ja que
avalua l'efectivitat amb la qual l'èxit econòmic d'un país
es transforma en progrés social. L’estudi constata que els
resultats de Catalunya a l’SPI són altament sorprenents.
Tot i que Catalunya era la seixanta-vuitena regió més rica
d’Europa en termes de PIB per càpita l’any 2011 a l'EUSPI Catalunya ocupava la posició número 163. En aquest
estudi la Fundació Catalunya Europa ha volgut aprofundir
en aquesta gran divergència i ha localitzat els quatre components que resulten més
problemàtics per la societat catalana i que requereixen una actuació més urgent.

2.3.4. Are stateless nations discriminated in terms
of social progress?
Estudi que analitza el progrés social de dinou regions
europees amb aspiracions nacionals que formen part
d’EFA (Aliança Lliure Europea), d’acord amb els seus
resultats en l’EU-SPI (Índex de Progrés Social Regional de
la Unió Europea) amb l’objectiu de comprovar si hi ha un
dèficit de progrés social en els països d'EFA que ens ajudi a
entendre la força de les reclamacions de caire nacionalista
en aquests indrets.
LLEGIR

+

click
aquí
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2.3.5. Agenda per una Barcelona cosmopolita i
metropolitana
Document de síntesi fruit del projecte BCN’42 iniciat
el 2015, que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona, amb l’objectiu d’aportar un enfocament
interdisciplinar sobre els reptes, tendències i oportunitats
de les regions urbanes en el segle XXI.

LLEGIR

A la web de BCN'42 es pot trobar tots els documents i
informació vinculada al programa, podeu accedir-hi fent
clic aquí: http://catalunyaeuropa.net/ca/bcn42/

+

click
aquí
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03

DEBATS, COL·LOQUIS
I SEMINARIS

3.1. DEBATS
3.1.1. Cicle “Combatre les desigualtats: el gran repte
global”
La desigualtat com a fenomen endèmic de les societats contemporànies d’arreu del
món precisa de la reflexió, debat i conscienciació de les societats per tal de frenar
la seva evolució i reduir el seu impacte en les properes dècades. És per això que la
Fundació, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, l’Obra social “la Caixa” i l’oficina del Club de Roma a Barcelona han dut
a terme aquest projecte amb l’objectiu de:
- Generar un debat públic sobre la desigualtat
- Fer-lo present en l’agenda pública catalana i internacional
- Identificar els temes claus
- Elaborar propostes i instruments a compartir amb els actors locals i globals

LLEGIR

+

click
aquí

El projecte inclou un conjunt d’activitats en diferents formats: conferències, debats
i seminaris, amb la voluntat d’oferir un espai plural de diàleg per generar un discurs
constructiu que es pugui traslladar en el debat públic i provocar un canvi en les
polítiques i en la percepció dels conflictes derivats de la desigualtat. Es pot trobar
tota l’activitat i documentació vinculada al projecte a la pàgina web:
http://desigualtats.catalunyaeuropa.net/

Durant el 2017 s’han realitzat 4 sessions, que inclouen 4 conferències a l’Auditori
del Palau Macaya:
2 de juny de 2017 - “Combatre les desigualtats: el gran repte global” amb
Joseph Stiglitz

La primera sessió del cicle
va comptar amb el premi
Nobel d’Economia (2001)
Joseph Stiglitz. L’economista
va aportar la seva visió
crítica i constructiva amb el
sistema polític i econòmic i
va centrar la seva ponència
en la tendència creixent de
la concentració de la riquesa
a Europa i especialment als
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LLEGIR

+

click
aquí
VÍDEO

+

click
aquí

Estats Units i sobre els factors que han accelerat l’augment de la desigualtat en
els darrers anys, com els relacionats amb la globalització i el canvi tecnològic. Un
procés que està comportant l’aparició d’una nova elit global, l’1%, que acumula
riquesa mentre es precaritza el treball, s’erosiona el potencial de creixement del
conjunt de l’economia i s’afebleixen els sistemes democràtics liberals.
7 de setembre de 2017 – “Efectes i conseqüències de la desigualtat” amb
Kate Pickett

La Catedràtica d’Epidemiologia
de la Universitat de York,
fundadora
de
l’Equality
Trust i autora del llibre The
Spirit Level, Kate Pickett, ha
estat la ponent convidada
a la segona sessió del cicle
“Combatre les desigualtats”.
La conferència ha girat entorn
a les conseqüències de la
desigualtat i propostes per ferhi front a nivell local i global.

LLEGIR

+

click
aquí
VÍDEO

+

click
aquí

19 d’octubre de 2017 – “Desigualtat i paradisos fiscals: com combatre
l’evasió de capital” amb Gabriel Zucman

VÍDEO

+

click
aquí

La tercera sessió del cicle ha
comptat amb Gabriel Zucman,
Doctor en Economia per la
Paris School of Economics
i actualment professor a la
Universitat de Berkeley, autor
del llibre The Hidden Wealth
of Nations i membre destacat
de l’equip del World Wealth
and Income Database liderat
per Thomas Piketty. Durant
la conferència Zucman ha
exposat les darreres recerques
entorn l’estudi de la desigualtat a nivell comparat i global i ha parlat de la relació de
la desigualtat amb l’evasió i els paradisos fiscals.
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16 de novembre de 2017 – “La predistribució: polítiques per combatre les
desigualtats” amb Jacob S. Hacker

El catedràtic de ciències polítiques de
la Universitat de Yale, Jacob S. Hacker,
ha pronunciat la quarta conferència del
cicle “Combatre les desigualtats”. Durant
la sessió, Hacker ha plantejat la qüestió
de si en un context de “dumping fiscal”
es poden disminuir les desigualtats a
través de la pre-distribució i quines són
les polítiques de pre-distribució que
poden ser més utils per combatre la
desigualtat.

VÍDEO

+

click
aquí

3.1.2. “Europa: Quines oportunitats i pors hi veus?”
LLEGIR

+

click
aquí

Sessió organitzada per la Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya al centre cívic
Pati Llimona el 25 d’abril, amb l’objectiu d’oferir un debat obert a la ciutadania per
intercanviar les sensacions, pors i oportunitats que suscita l’actual situació de la
Unió Europea.
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3.1.3. IV Convenció anual amb Miguel Ángel
Moratinos i Carles Casajuana
Celebració de la IV convenció
anual de la Fundació, celebrada
al Castell de la Fundació
Abertis a Castellet i la Gornal.
En aquesta ocasió el debat
ha comptat amb els ponents
Miguel Ángel Moratinos i
Carles Casajuana, moderats
per Ernest Maragall, per parlar
dels reptes de l’Europa actual.

LLEGIR

+

click
aquí

3.1.4. “Per què és urgent reparar la zona euro i com
fer-ho” amb Pervenche Berès

LLEGIR

+

click
aquí

Debat organitzat el 30 de juny
de 2017 conjuntament amb
el CIDOB. Pervenche Berès,
una de les 40 eurodiputades
“que importen” el 2017
segons Politico. Ha publicat
recentment un informe
sobre com construir un
pressupost per a l’eurozona
que serà central en les
discussions
d’enguany
sobre com completar la
unió econòmica i monetària
de la UE. Hiperactiva en
els
principals
comitès
econòmics del Parlament
Europeu, Berès ha estat presidenta de la Comissió d’Ocupació i Afers Socials i de la
Comissió d’Afers Econòmics i Monetaris, on actualment exerceix com a coordinadora
del Grup S&D.
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3.1.5. Dibuixant el futur d’Europa: acte obert a la
ciutadania

LLEGIR

+

click
aquí

Debat obert organitzat per la XEEC el 14 de setembre de 2017 al Recinte Modernista
de Sant Pau, per tractar el
futur d’Europa. El debat va
servir per donar rèplica al
discurs de Jean Claude Juncker
sobre l’estat de la Unió davant
del Parlament Europeu. La
principal conclusió ha estat
que el poder dels 28 Estats
que actualment formen la UE
dificulta la consolidació del
projecte d’una Europa política.

3.1.6. BCN’42. Reptes i tendències de la Barcelona
metropolitana

LLEGIR

+

click
aquí

Acte de presentació del
projecte BCN’42 i les seves
publicacions. El projecte ha
comptat amb el diàleg i debat
de 50 professionals que des
de l’arquitectura, l’urbanisme,
l’economia, l’ecologia, la
politologia,
la
geografia,
l’educació, la demografia i
la cultura han compartit la
seva mirada sobre una ciutat
que exigeix i s’exigeix, una
transformació constant i un
debat permanent, 25 anys després dels Jocs Olímpics, i amb la mirada posada en els
propers 25 anys, el 2042.
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3.2. COL·LOQUIS
3.2.1. “Només 100 dies de Trump?”
amb Gabriel Colomé. Sopar-col·loqui Claris celebrat el 4 d’abril, per analitzar la
presidència de Donald Trump als EEUU.

3.2.2. “Macron-Le Pen: Què s’hi juga França?
Què s’hi juga Europa?”
amb Henry de Laguérie, corresponsal d’Europe1. Col·loqui celebrat el 4 de maig
per analitzar la segona volta dels comicis francesos del 7 de maig.
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3.3. SEMINARIS
3.3.1. Cicle de seminaris “Combatre les desigualtats:
el gran repte global”
Al punt anterior s’ha explicat ja l’objectiu d’aquest
cicle, format també per un conjunt de seminaris.
Cada ponent convidat ha participat en un seminari
acadèmic amb altres experts i tècnics en la matèria
i alhora una sessió de debat amb empresaris amb
l’objectiu d’explorar escenaris de consens. De
cada sessió se n’extreuen uns documents de debat
presentats a les sessions i les relatories.
“Efectes i conseqüències
de la desigualtat”
amb
Kate Pickett

Desigualtat i paradisos fiscals:
com combatre l’evasió de capital
amb
Gabriel Zucman
#desigualtats #palaumacaya

La predistribució per lluitar
contra la desigualtat
amb
Jacob S. Hacker
#desigualtats #palaumacaya

Durant el 2017 s’han realitzat 4 seminaris amb
acadèmics i 5 sessions de debat amb empresaris i
actors socials:
• 2 de juny de 2017 - “Combatre les desigualtats:
el gran repte global” amb Joseph Stiglitz
• 7 de setembre de 2017 – “Efectes i conseqüències de la desigualtat” amb Kate Pickett
• 19 d’octubre de 2017 – “Desigualtat i paradisos
fiscals: com combatre l’evasió de capital”
amb Gabriel Zucman
• 16 de novembre de 2017 – “La predistribució: polítiques per combatre les desigualtats” amb
Jacob S. Hacker
• 15 de desembre de 2017 – Sessió de síntesi i recapitulació dels temes tractats a les anteriors
sessions amb el conjunt d’empresaris que han
participat en el cicle.

3.3.2. “Anàlisi del Social Progress Index”
Seminari organitzat el 23 de febrer al Palau Macaya. L’objectiu de la sessió era la de
debatre sobre la bondat i abast d’aquest indicador, amb la participació de membres
del Consell Assessor, del Govern de la Generalitat, centres de recerca i els altres
tècnics.
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3.3.3. “El dret a l’habitatge”
Seminari organitzat el 19 de
juny a l’Aula Europa amb el
diputat del partit socialista
alemany (SPD), Bernhard von
Grünberg. La taula rodona
va comptar amb diferents
experts i parts implicades en
el tema de l’habitatge.
LLEGIR

+

click
aquí

3.3.4. “La Formació Professional i la mobilitat:
millorant les oportunitats de treball”
La Fundació ha organitzat
tres seminaris, un amb cada
un dels sectors implicats en
la mobilitat i la FP com són
els centres educatius, les
empreses i les institucions i
agents socials. El projecte, que
rep el suport de la Comissió
Europea, ha finalitzat amb un
document de conclusions que
s’ha presentat en públic.

LLEGIR

+

click
aquí

3.3.5. Seminari “Joves Economistes”
La primera sessió d’aquest cicle de seminaris es va celebrar el 2 de novembre
amb l’objectiu de convocar economistes que es troben en les primeres etapes de
la seva trajectòria, i que tenen voluntat de seguir ampliant i contrastant els seus
coneixements en l’àmbit econòmic. En aquesta primera sessió es va portar a debat
el dèficit de progrés social a Catalunya, que recull l’Índex Regional de Progrés Social
a Europa, sobre el qual la FCE ha fet diverses publicacions.
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04

LLEGAT PASQUAL
MARAGALL

Des del 2013 la FCE treballa en el programa Llegat Pasqual Maragall que té per
objectiu promoure el pensament i acció de Pasqual Maragall. El programa inclou
diferents línies per tal de treballar el llegat des de diferents vessants com la recerca i
l’anàlisi, l’obra biogràfica i recull de testimoniatge, la catalogació dels seus discursos
i escrits, la reflexió a través de seminaris i conferències.
Durant el 2017 el programa ha comptat amb la continuïtat del suport del Departament
de Presidència del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona i amb
la col·laboració de la Diputació de Girona. El programa compta amb un Consell
Acadèmic Assessor format per: Germà Bel; Josep M. Bricall; Isidre Molas; Ferran
Requejo; Borja de Riquer; Carles Sudrià; Josep M. Vallès; Eulàlia Vintró.

4.1. ÀMBIT DE RECERCA
4.1.1. Ajut a la recerca

LLEGIR

+

click
aquí

Resolució de la convocatòria d’ajut a la recerca Llegat Pasqual Maragall 2017 a
favor de la proposta d’estudi “Estructura Urbana i segregació: un segle a Barcelona”
presentat per l’equip de treball format per la Dra. Rosella Nicolini i els Drs. Miquel
Àngel García-López i José Luis Roig Sabaté. Podeu llegir la nota fent clic aquí.
http://catalunyaeuropa.net/ca/articles_pm/0/
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LLEGIR

+

click
aquí

Acte de presentació de la publicació Catalunya, xarxa de ciutats, de la primera edició de l’ajut a la recerca Llegat Pasqual Maragall. L’acte es va celebrar el 19 de gener
a la Casa Golferichs amb el professor de ciències polítiques de la UAB i director de
l’IERM, Ricard Gomà, el geògraf urbà Oriol Nel·lo i el periodista de La Vanguardia,
Jaume V. Aroca.

LLEGIR

+

click
aquí
LLEGIR

+

click
aquí

Acte de presentació de la publicació Governar la Barcelona real: Pasqual Maragall
i el dret a la ciutat metropolitana de Mariona Tomàs. L’acte es va celebrar el 5 d’abril
a la Sala Mirador del CCCB amb Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de Barcelona, Xavier Roig, excap de gabinet de Pasqual Maragall a l’alcaldia i Jaume V. Aroca,
cap de redacció de la secció de política de La Vanguardia.
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4.1.3. Working papers
LLEGIR

+
click
aquí

Publicació del working paper número 4 Un estudio sobre las fuentes doctrinales en
los escritos económicos de Pasqual Maragall, dels doctors Eloi Serrano Robles (UPF)
i Javier San Julián Arrupe (UB).
En fase de revisió (a publicar durant el primer trimestre de 2018):
1. Europa en l’horitzó: Barcelona i Catalunya en l’articulació i la construcció europea
de Javi Martín, Dept. de Geografia de la UdG
2. Estudi sobre les polítiques territorials plantejades pel govern alternatiu (20002003), com a precursores de l’obra de govern posterior, de Josep Antoni Báguena
(UAB)

4.1.4. Seminaris de recerca
Durant el 2017 s’han organitzat dues sessions de treball per analitzar i debatre
l’obra política de Pasqual Maragall publicada per la Fundació Catalunya Europa.
El seminari s’ha estructurat en 4 sessions, una per cada capítol (exceptuant el dels
Jocs Olímpics, que té un caràcter de coda) i ha comptat amb el propi autor i un
contraponent que ha aportat una mirada externa i d’una generació més jove, per tal
de debatre la vigència de les idees de Pasqual Maragall. Les sessions han tingut lloc
els dies 14 i 21 de juny al Palau Macaya.
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Dimecres 14 de juny de 2017        
l
Sessió 1 - La ciutat de Pasqual Maragall: debat inicial entre Oriol Nel·lo, autor
del capítol i Marc Andreu, periodista i historiador.
l
Sessió 2 - L’“Acció catalana” de Pasqual Maragall: debat inicial entre Jaume
Bellmunt, autor del capítol i Jordi Amat, filòleg i escriptor.
Dimecres 21 de juny de 2017        
l
Sessió 3 - Polítiques públiques i ciutadania: debat inicial entre Quim Brugué,
autor del capítol i Raquel Gallego, professora de Ciència Política (UAB).
l
Sessió 4 - La política és la gent: debat inicial entre Joan Fuster, autor del capítol
i Mariona Ferrer, Investigadora del Departament de Ciències Polítiques i
Socials (UPF).

4.2. ÀMBIT DE DIVULGACIÓ
4.2.1. Obra política
El 25 d’abril es va presentar la publicació de “Pasqual Maragall: pensament i acció”
a l’auditori de RBA en un diàleg amb la periodista Milagros Pérez-Oliva i el filòsof
i escriptor Josep Ramoneda. L’obra és fruit d’un encàrrec iniciat el 2015 en el marc
del programa Llegat Pasqual Maragall davant la necessitat de recopilar el pensament
i les accions polítiques de Pasqual Maragall i oferir una perspectiva de l’impacte de
la seva figura en la política i la història de Catalunya.
El llibre s’estructura en cinc eixos
decisius en la seva trajectòria: l’acció política com a eina de canvi social; la ciutat i el territori com a espai d’intervenció pública; la visió
d’una Catalunya projectada cap a
Espanya i Europa; les polítiques de
govern com a producte d’una obra
de conjunt; i els Jocs Olímpics del
1992 com a paràbola d’una experiència pública reeixida. Aquesta
revisió de l’obra i les reflexions de
Maragall ens revela la vigència de
les seves idees.
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Els autors de l’obra, que han treballat amb Maragall
en alguna de les seves etapes polítiques, són Jaume
Badia, Jaume Bellmunt, Quim Brugué, Joan Fuster i
Oriol Nel·lo. L’obra ha estat coordinada per Jaume
Claret i es pot trobar a les llibreries tant en català
com en castellà.

LLEGIR

+

click
aquí

A més de l’acte de presentació a Barcelona, també
s’han fet altres presentacions a diferents ciutats
catalanes com Figueres, Girona, Torroella de Montgrí
i la Seu d’Urgell. Durant el 2018 es preveu continuar
amb la difusió de l’obra a altres ciutats.

VÍDEO

+

click
aquí

4.2.2. TESTIMONIS
Durant el 2017 s’ha donat continuïtat a
l’enregistrament de persones que han
compartit etapes rellevants amb Pasqual
Maragall, arribant a una col·lecció de 38.
D’aquests se n’han publicat 30 a data de
finals de 2017 a la pàgina web de la FCE
i es seguiran publicant mensualment la
resta.

VÍDEO

+

click
aquí

Publicats: Jacint Ros Hombravella, Isidre Molas, JA García Durán, Eulàlia Vintró,
Oriol Bohigas, Narcís Serra, Marta Grabulosa, JM Vegara, Xavier Rubert de Ventós,
Anna Ramon i Lluís Izquierdo, JM Bricall, Xavier Muñoz, Manuela de Madre, JA
González Casanova, Jordi Borja, Margarita Obiols, JM Vallès, Montse Tura, Xavier
Roig, Joaquim Nadal, JA Acebillo, Raimon Obiols, José Montilla, Antoni Castells,
Artur Mas, Joan Saura, Josep Lluís Carod Rovira, Manuel Huerga, Ernest Maragall i
Manel Vila.

4.2.3. DOCUMENTAL
Està en marxa el documental “Pasqual i la Lluna” amb un guió de David Cirici i
Carmen Fernández Villalba i la productora Benecé. Es preveu que el rodatge finalitzi
durant el 2018.
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05

PREMI “CATALUNYA
EUROPA SEGLE XXI”

6a edició del Premi “Catalunya Europa Segle XXI”
El certamen premia i reconeix els treballs analítics i d’investigació aplicada
comparada que s’orientin a conèixer i entendre reptes clau de la Unió Europea
contemporània. Aquest programa rep el suport de la Fundació Banc Sabadell.
El 12 de maig es va fer l'acte d'entrega
al guanyador de la cinquena edició, a
Albert Guasch pel treball An EU Treasury
with Eurobonds: would it bring financial
stability?

LLEGIR

+

click
aquí

En aquesta sisena edició el jurat format per Javier Solana, Antoni Castells, Carles
Casajuana, Joan Majó i Eduard Vallory ha resolt a favor del treball “Ganadores y
perdedores en el proceso de integración” del professor de la Universitat Pompeu
Fabra, Javier Arregui, El treball estarà disponible a la pàgina web de la Fundació i es
farà un acte públic d’entrega del premi durant el primer trimestre del 2018.
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06
LLEGIR

+
click
aquí

ALTRES
ACTIVITATS

Blog “Agenda Europea”. Blog amb un espai de seguiment de temes d’actualitat europea
així com pàgines informatives dels principals reptes d’aquesta legislatura del Parlament Europeu (2014-19).

Blog a eldiario.es “Catalunya Europa” La FCE continua amb la col·laboració de
contribucions al blog europeu de eldiario.es amb la publicació d’articles i notes
d’opinió entorn algun tema d’actualitat europea.
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Producció d’un butlletí amb col·laboracions d’articles del Consell Assessor i
altres col·laboradors.

Activitat de la delegació FCE a
l’Empordà i Girona
4 de març de 2017 – Conferència
“Figueres, ciutat rica o ciutat
pobra?” a càrrec de Joan Armangué
l

31 de maig de 2017 – Presentació
del llibre “Pasqual Maragall:
pensament i acció” a la Llibreria
Cucut de Torroella de Montgrí a
càrrec d’Ernest Maragall i Joan
Fuster-Sobrepere
l

l

2 de juny de 2017 – Presentació del llibre “Pasqual Maragall: pensament i
acció” a la biblioteca Fages de Climent de Figueres en una conversa entre
Pau Canaleta i Oriol Nel·lo

l

14 de juny de 2017 - Presentació del llibre “Pasqual Maragall: pensament i
acció” a la llibreria 22 de Girona en una conversa amb Joan Solana i Quim
Brugué

l

6 de setembre de 2017 - Taula rodona “Joves i futur: causes i efectes de
l’abandonament escolar prematur” amb Pere Gifre, Jesús Quiroga, Maria
Solés i Montse Palma

l

15 de setembre de 2017 - Conferència “Empordà, on vas? de la crisi
econòmica a la crisi social” amb Joan Armangué i Víctor Puga
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07

RESSÒ
MEDIÀTIC

La Fundació Catalunya Europa s’ha comunicat durant tot el 2017 per mitjà de les
següents vies:
pàgina web
blog Agenda Europea
newsletter/butlletí
xarxes socials: Twitter, Facebook, LinkedIn
notes de premsa
La comunicació i difusió de la Fundació Catalunya Europa sempre té el seu punt
de partida a la pròpia web de la Fundació, on es pengen les publicacions, les notes
dels esdeveniments i els actes programats a l’agenda. Al blog Agenda Europea s’hi
publiquen articles d’anàlisi i d’actualitat relacionats essencialment amb les darreres
novetats de les polítiques europees, tot i que també hi tenen cabuda aspectes de
política internacional o temes d’actualitat relacionats amb l’activitat de la Fundació.
A partir d’aquí, tant dels continguts de la web com dels del blog, se’n fa una difusió
paral·lela a través del butlletí, les notes de premsa enviades als mitjans (convocatòries
per a esdeveniments concrets) i les xarxes socials; que són el que realment ajuden a
la Fundació a aconseguir impacte.
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A continuació, trobareu un detall dels resultats orientatius obtinguts en cadascuna
d’aquestes vies de comunicació:
Pàgina web
Usuaris de la web durant l’any: 5.800 usuaris (augment del 118,8% respecte
l’any anterior)
l Sessions obertes (comptant usuaris repetits): 9.600 sessions (augment del
188,7% respecte l’any anterior)
l

Fundació Catalunya Europa

VES A L’INFORME

www.catalunyaeuropa.net
Visió general del públic

1 de gen. 2017 - 10 de gen. 2018

Tots els usuaris
100,00% Sessions

Visió general

Sessions
200

100

abril de 2017

juliol de 2017

octubre de 2017

gener de 2018

New Visitor
Sessions

Usuaris

Nombre de pàgines
visualitzades

9.699

5.850

19.254

Pàgines/sessió

Durada mitjana de la sessió

Percentatge de rebots

1,99

00:02:26

56,60%

Returning Visitor

39,8%

60,2%

% de sessions noves

60,15%

Idioma

Sessions

1. es

2.857

2. ca

2.367

3. es-es

1.401

4. ca-es

1.058

% Sessions
29,46%
24,40%
14,44%
10,91%

5. en-us

848

8,74%

6. en-gb

562

5,79%

7. ru

176

1,81%

8. fr

61

0,63%

9. ru-ru

55

0,57%

10. ko

48

0,49%

© 2018 Google
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Xarxes Socials
Twitter
És la xarxa social més utilitzada a la Fundació, ens serveix tant per difondre la
nostra activitat com de mitjà de comunicació de l’actualitat europea. Pel fet de
ser la xarxa amb més seguidors ens permet un grau més elevat de comunicació i
feedback amb persones potencialment interessades amb l’activitat de la fundació.
3.187 seguidors
523 mencions (al llarg de l’any). No inclou retweets.
l Mitjana d’impressions mensuals (suma de les visualitzacions de tots els
tweets emesos durant un mes): 77.142 visualitzacions/mes
l
l

Facebook
Facebook ens serveix com a plataforma per difondre essencialment les activitats,
actes i publicacions de la fundació.
835 likes
l 812 seguidors
l

LinkedIn
Des de la FCE hem començat a utilitzar la xarxa de Linkedin. L’utilitzem
essencialment per publicar contingut propi, activitats i esdeveniments de la
Fundació. Es tracta d’una xarxa interessant sobretot pel seu vessant de connexió
de professionals de diferents àmbits d’interès per la fundació.
311 seguidors
l Mitjana d’impressions per publicació (número de visualitzacions de cada
publicació). 297
l
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Premsa
Pasqual Maragall: Pensament i acció.
La publicació i presentació del Llibre “Pasqual Maragall: pensament i acció”
(editorial RBA) va propiciar la publicació de diverses ressenyes i retrats que podeu
trobar en un recull de premsa fent clic aquí.
Governar la Barcelona real. Pasqual Maragall i el dret a la ciutat metropolitana
Després de la publicació i presentació d’aquest llibre es van publicar diverses
ressenyes als mitjans de comunicació. Podeu consultar-les fent clic aquí.
Economia
L’analista econòmic i membre de l’executiva de la FCE, Jordi Angusto, ha publicat
diversos articles al mitjà de comunicació digital “Social Europe” que també es
poden consultar a la web de la Fundació. Són:
l

98 European Union member states?

l

The EU: states or citizens?

l

The answer is wages, not capital

l

World imbalances and the decline in wages

El diari Ara també ha publicat un article del mateix autor en matèria econòmic
que podeu consultar a la nostra pàgina web.
l

Prosperitat o creixement

| 29 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA | MEMÒRIA ///2017

Educació
En el marc del projecte “Formació professional i mobilitat: millorant les
oportunitats de treball, Francesc Colomé va escriure un article al “Diari de
l’eduació” i també a la seva versió castellana “Diario de la eduación”.
Podeu trobar la versió en català aquí
I la versió en castellà aquí.
Europa
Max Vives-Fierro, director executiu de la FCE, va firmar juntament amb Marta
Junqué i Teresa Carreras, membres de la XEEC, l’article a Públic “Un paper més
actiu d’Europa per desencallar la crisi catalana”.
Max Vives-Fierro també va participar al programa de El Punt Avui TV, “Via
Europa”, en un especial sobre els refugiats.
Publicitat
La Fundació Catalunya Europa també ha aparegut als mitjans, tant en paper com
digitals, per comunicar i convidar a participar en els actes i convocatòries de
premis.

LA VANGUARDIA 19

PO LÍT IC A

DISSABTE, 25 NOVEMBRE 2017

DOMINGO
26 DE NOVIEMBRE DEL 2017

La qüestió catalana
TRANSBO RDAMEN T, MO NC LOA

Fernando Ónega

La discutible alegria del cap

E

l president Mariano Rajoy es
tà content. L’hi va dir a Carlos
Herrera: està en un dels mi
llors moments de la seva vida.
Ho va dir en el discurs d’entrega del
premi Fernández Latorre a A Coruña:
la situació (es referia a Catalunya) és
més bona que fa unes setmanes. No sap
el senyor president com ho celebrem.
Si el cap del Govern central està satis
fet, tots hauríem d’estar satisfets, per
què ell té millor informació que ningú.
Queda lluny, per tant, aquella definició
de “màxima gravetat” que va fer el rei
Felip VI. Sols deixo lloc a un dubte:
quan parla un governant, no sabem mai
si fa una declaració sincera, un elogi de
la seva pròpia feina o si se sent en l’obli
gació de transmetre optimisme. Per
sembrar pessimisme ja hi ha l’oposició.
Realment, què és el que està millor?
Podem dir que el 155 s’està aplicant
correctament i sense resistències ni
conflictes que mereixin ser notícia. Les
institucions de l’Estat compleixen les
funcions encomanades, encara que a
l’independentisme li semblin autorità
ries o repressives. Els reclusos recor
ren contra la presó amb gestos i parau
les que assumeixen la legalitat vigent,
encara que sigui per imperatiu de la ne
cessitat. Tots els partits es presenten a
les eleccions, encara que alguns les
considerin il∙legals. No hi ha conflicti
vitat al carrer, tret de la pressió sobre

J.J.GUILLEN / EFE

Mariano Rajoy

jutges i fets molt aïllats. I els mitjans in
formatius parlen de “nou” full de ruta,
senyal queelprocés hamort is’haposat
en marxa la maquinària de substitució.
Si es compara amb les pors que suscita
va la DUI i la intervenció de l’autono
mia, “la cosa”, efectivament, és millor
que fa setmanes. Rajoy, en principi, no
confon els desitjos amb la realitat.
Però també cal mirar la pàgina del

47

“deure”. La confiança perduda no s’ha
recuperat: la intervenció de l’Estat no
ha aconseguit encara aportar ni una da
da econòmica positiva i s’anuncia que
Catalunya serà la comunitat de menys
creixement el 2018: mala perspectiva
per a qui li correspongui governar des
prés de les eleccions. En el pla polític,
no sabem si l’aplicació de l’article 155
ha radicalitzat més la societat. No hi ha
constància verbal ni escrita que el po
der de l’Estat tingui voluntat o estigui
en disposició d’oferir a Catalunya algu
na cosa més del que Rajoy li va dir a Ru
fián: governar i complir les lleis. Tam
poc no sabem si els esdeveniments dels
últims i frenètics dos mesos han fabri
cat més secessionistes o partidaris de la
unitat. I el cert és que l’independentis
me, malgrat els seus errors, continua
mostrant fortalesa de múscul.
Deslliuri’m, Déu, de pretendre en
terbolir la placidesa del president, però
que ningú no interpreti que la seva sa
tisfacció és sinònim de solució. No es
produeixen miracles polítics en tres
setmanes i falta la certificació dels ciu
tadans a través de les urnes. I, per cert,
si el PP obté els resultats que vaticinen
les enquestes, tenim un problema: el
Governcentral tindrà totelpoder legal,
però a Catalunya li faltarà legitimitat
popular. Això també forma part del
problema. És difícil governar Espanya
si s’és a Catalunya un partit residual.

RETALLS
L’ós. Sorprèn la polèmica, per no dirli
gresca, entre PP, PSC i Cs sobre qui ha de
presidir el futur govern. Parlen com si esti
guessin segurs de la victòria. L’indepen
dentisme no s’ha de molestar a comba
tre’ls: ja es destrossen entre ells.
Endevinalla. Albert Rivera s’oposa a la quo
ta basca “perquè no té representació a Eus
kadi” (paraules de Javier Maroto) o no té
representació a Euskadi perquè s’oposa a
la quota basca?
Ministres. Sento molt dues crítiques d’em
presaris als ministres de Rajoy: els obsessi
onaelcurttermini,comsisempreestigues
sin en campanya, i, són intervencionistes,
com si haguessin deixat de ser liberals.
Jutges. Alguna cosa deu passar en l’admi
nistració de justícia quan el primer que es
pregunta l’opinió publicada davant un ju
dici és quina és la tendència ideològica del
jutge. I s’ho pregunta massa vegades.
Fibló. La detenció de l’excomissari Villare
jo no ha tranquil∙litzat tothom. Hi ha qui
tem alguna fiblada de represàlia. És que
aquest home va acumular massa informa
ció policial. I ja ha demostrat que la pot uti
litzar.
Dubte. La major part dels recursos d’ex
consellers per obtenir la llibertat condicio
nal asseguren que “no hi ha risc de reitera
ció delictiva”. És a dir, de tornar als fets que
els van portar a presó. Això és una informa
ció de futur o és un compromís?

bARCeloneAndo

Data: Dilluns 27 de novembre de 2017 Hora: de 18h a 19:30h
Lloc: Aula Europa, Oficina de Representació
de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de Gràcia 90)
Confirmacions a info@catalunyaeuropa.net o 932388932
L’acte s’emmarca en la European Vocational Skills week i té el suport de la
Comissió Europea a través del Programa de subvencions d’iniciatives per promoure
el debat i augmentar la sensibiltizació sobre les prioritats polítiques de la UE
AmB LA COL·LABORACió DE:
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Pérez Andújar

Los balcones de Barcelona

H

ALBERT BERTRAN

e tendido la ropa antes de
ponerme a escribir esta
crónica, y lo he hecho con
la clandestinidad que da
el vivir en un patio de manzana. En
Barcelona es más fácil hacer las cosas normales a espaldas de la calle
que de frente. Por una encuesta reciente se ha llegado a la conclusión
de que los catalanes estamos «divididos en dos bloques casi simétricos».
Como soy más de ciencias ocultas
que de ciencias sociales, me he imaginado los dos bloques al estilo de la
Banda Trapera del Río, los bloques
verdes de su canción, que eran los de
la Ciudad Satélite.
Lo que me llama sobre todo la
atención de esta encuesta (y de la
vida en general) son las palabras,
de modo que no he podido parar
de preguntarme por qué se califica a los bloques de «casi simétricos»
en vez de «casi iguales». Acaso, porque la encuesta daba por sentado
que los catalanes no somos iguales
entre nosotros, y que eso de formar
«un solo pueblo» (que tanto se repite por todas partes) no hay manera
de creérselo. Acaso, resulta que, como mucho, solo podemos ser simétricos, cada cual dentro de sus insalvables diferencias.

Relaciones equivalentes

Mobilitat i FP: Millora de
les oportunitats de treball

JAVIER

El año en que murió Francisco Franco nos explicaron en EGB las relaciones de equivalencia, no porque ya
hubiese libertad, tampoco iba a ser
llegar y besar el santo; pero aquella
clase sé que iba a avisarnos de que
la democracia es eso, un sistema de
equivalencias. Habíamos pasado del
tanto tienes tanto vales, al tanto tienes tanto equivales. Ahora me doy
cuenta de que también me he puesto a escribir esta crónica en el enésimo aniversario del adiós del extinto, día más, día menos. EGB fueron las primeras siglas en que milité
(luego pasaría por BUP y COU); pero
el diccionario había explotado, y de
repente los periódicos, la vida, todo
se llenó de siglas: UCD, PSC, PSOE,
PSUC, ONU, OTAN, CEAC, CCC...
Cuando se es pobre, se es pobre
de dinero y de todo, incluidas las palabras. Las siglas eran para ricos. Lo
que hasta entonces habíamos tenido eran abreviaturas como las de
doctor (Dr.) y director (Dir.), que todo el mundo confundía, o las de señora, señor... Con mucho esfuerzo,
y con ayuda pública, a lo más que se
llegaba era a tener, no siglas, pero sí
algún acrónimo, por ejemplo el de
Renfe. Cito este acrónimo ferroviario porque entonces España era un
país en vías (de desarrollo).
Pues bien, las relaciones de equivalencia tenían que reunir tres propiedades lo mismo que aquel niño
tan pobre del cuento, que tenía que
conseguir los tres pelos del diablo,
que eran de oro (los cuales yo siempre confundía con la barba de los

ordenanza que castiga con multa
tender ropa visible desde la vía pública. Se persigue la manifestación
de lo personal y se ampara la exaltación de lo masivo. Iba a poner «de
lo colectivo», pero me he dado cuenta de que crean más colectividad un
montón calzoncillos, bragas, calcetines, camisetas, camisas, sábanas
tendidas, que una bandera por muy
grande que esta sea.

dar la vuelta a los edificios

33 Ropa tendida en un balcón del barrio de la Barceloneta, el jueves pasado.

Es más fácil hacer
las cosas normales
de espaldas a la
calle que de frente
Se persigue la
manifestación de lo
personal y se ampara la
exaltación de lo masivo

payasos, que tenía tres pelos). A saber, las tres propiedades de lo equivalente se llamaban reflexiva, simétrica y transitiva. La última no hacía
falta explicarla, pues estaba muy
claro que la Transición no podía ser
sino transitiva. Y reflexiva también
lo era un rato largo, la prueba estaba en lo inacabables que se hacían
los debates de La clave.
Se había vuelto conceptual nuestro lenguaje. Las obras de teatro llevaban títulos del tipo El tintero, El tragaluz, El okapi..., y en la tele conmocionaban emisiones como El asfalto, La
cabina, La clave... Aquel centurión del
Evangelio estaba en lo cierto, bastaba una palabra para curarse. Por eso
me pareció que «simétricos» era la palabra, era la clave de la encuesta. Por
seguir con los ejemplos: simétricos
eran los Roper, pues tan casado estaba George con Mildred como Mildred
con George; sin embargo, los hermanos Dalton, de Lucky Luke, eran los auténticamente «casi simétricos». No
en función de su tamaño, que resultaban a todas luces diferentes; ni de
su aspecto, ahí eran iguales, sino en
lo que les sucedía, que venía a ser lo
mismo y compartido, cada uno a su
manera, igual que nosotros.

Comunidades simétricas
Barcelona es una ciudad de comunidades casi simétricas, de escaleras
donde se tiende por donde no se ve,
y por donde se ve se ponen banderas. Nuestra ciudad dispone de una

Sería más habitable una ciudad donde lo que estuviese multado fuese
poner banderas visibles desde la vía
pública, en la que se pudiera dar la
vuelta a los edificios y que el orgullo
de sus moradores fuesen los pantalones que les han regalado para su
cumpleaños, los calcetines a rombos del día del padre..., y eso otro de
las adscripciones (nacionales, futboleras...), quedase para los patios
de manzana, para lo que no importa a nadie más que a uno mismo. Me
he acordado ahora de un chaval de
mis viejos bloques, que murió en soledad no hace tanto. Vivía en el que
fue el piso de sus padres y tenía en el
balcón dos banderas americanas como muestra de su amor al rock and
roll. Sabía que se iba a morir, y para
él el rock era la vida. Pero estas son
banderas de otras guerras. H

Anuncis publicats a La
Vanguardia i al diari
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do para construir el Acuerdo de París y no habido retroceso en ninguno
de los temas tratados».
Vista la inacción gubernamental,
una de las principales esperanzas
son actualmente las 7.500 ciudades
y entidades de todo tipo, así como
centenares de empresas, que se han
propuesto a título personal avanzar
hacia una sociedad baja o nula en
carbono.
/ Los principales
escollos en las negociaciones celebradas en Bonn atañían a dos asuntos clave. El primero, conocido como
Diálogo de Talanoa, es la revisión de
los compromisos de reducción de
las emisiones de CO2 que se anunciaron en París, es decir, qué criterios se
aplicarán para que los países ofrezcan propuestas más ambiciosas con
vistas al 2020, cuando se pondrá en
marcha el nuevo tratado, puesto
que las que se encuentran ahora sobre la mesa no garantizan la estabilización de las temperaturas globales,
sino que la impulsan más de tres grados por encima de los valores preindustriales. En Katowice, con nuevos
datos del IPCC (el grupo de expertos
de la ONU), se realizará una evaluación colectiva de cómo están evolucionando el calentamiento global y
las emisiones de CO2 y otros gases
antrópicos de efecto invernadero.
El segundo escollo ha sido nuevamente la financiación que los países
industrializados destinarán para
que los países en desarrollo puedan
adaptarse al calentamiento global,
ahora con el agravante de la ausencia de EEUU (la Administración de
Trump ya ha anunciado que no aboGRANDES ESCOLLOS

EFE / RAJAT GUPTA

Manuel Pulgar
DELEgACIón DE wwf

«La acción está muy
lejos de lo que se
necesita. Es la
paradoja entre lo que
hacemos y lo que
debemos hacer»
Tracy Carty
poRtAvoz DE oxfAm

«No hablamos de
futuro. Los países
más pobres
del mundo ya
están luchando
por sus vidas»

nará su participación en el llamado
Fondo Verde de la ONU). En la COP15
de Copenhague (2009) se acordó que
los países industrializados aportarían 100.000 millones de dólares
anuales a partir del año 2020, pero
los detalles de la implementación
no se han desarrollado.
En Bonn, los países más desfavorecidos exigían a los más industrializados que reportasen con dos años
de antelación cuánto dinero iban a
aportar y en qué plazos, con el objetivo de que pudieran saber con
qué fondos contaban. Fuentes de
la delegación europea aseguraron
a la agencia Efe que con los márgenes presupuestarios que manejan
los países no es factible decir, aquí
y ahora –como les estaban exigiendo– cuánto dinero van a aportar en
un horizonte de 10 años.
Aunque la salida de EEUU del
Acuerdo de París no se materializará hasta el año 2020, el hecho de que
sea uno de los grandes donantes ha
creado un clima de desconfianza general en los países en desarrollo que,
de manera casi unánime, han presionado al resto de países ricos que
permanecen comprometidos para
que les aseguren la financiación. «Este año los huracanes devastaron el
Caribe, las inundaciones destruyeron miles de hogares y escuelas en
el sur de Asia y la sequía trajo devastación a millones en el este de África –concluyó Tracy Carty, jefa de la
delegación de Oxfam en la COP23–.
Ya no estamos hablando del futuro.
Los países más pobres del mundo ya
están luchando por sus vidas contra los desastres intensificados por
el cambio climático». H

nueve millones de muertes en todo el
mundo, India cuenta con 2,5 millones y 1,8 millones son chinas.
La emergente clase media urbana
que catalizó el cambio en China es
menor en la India y las chimeneas humeantes de las fábricas se ven como
un símbolo de desarrollo económico en zonas rurales. El Gobierno aún
carece de convicción para remediar
el desaguisado y de fuerza para implementar las regulaciones. La dictadura china permite que las directrices de Pekín se cumplan de forma
vertical en todo el territorio, mientras la caótica democracia india exige una farragosa burocracia y poner
de acuerdo a la administración central, la provincial y la local.
Michael Brauer, profesor de
Medioambiente de University British Columbia, alude a la tormenta
perfecta que forman la industrialización, el aumento de la población y el
envejecimiento para explicar el aumento de muertes prematuras por
contaminación en la India. «El Gobierno solo está empezando ahora a
reconocer la gravedad del problema,
lo que es comprensible porque lidia
con muchos otros asuntos como la
pobreza, la instalación de redes eléctricas o la educación», señala.
Sostiene Brauer que el desarrollo económico traerá cielos más azules en India. «La cuestión es cuánto
tiempo será necesario», añade. H
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EMBLEMA DEL COLECTIVO LGTB

Muere Gilbert Baker, el creador
de la bandera del orgullo gay
EPA / FREDRIK PERSSON

Fue un encargo
del congresista
de Estados Unidos
Harvey Milk en 1978
EL PERIÓDICO
NUEVA YORK

E

l artista estadounidense
Gilbert Baker, el creador de
la bandera arcoíris, símbolo de la comunidad LGTB,
murió el pasado viernes a los 65 años
mientras dormía en su residencia de
Nueva York, según han informado
diversos medios estadounidenses.
Baker consagró su trayectoria artística a la vexilografía o diseño y fabricación de banderas, muchas de ellas
gigantes, para su exhibición en desfiles y actos multitudinarios como
mítines políticos y conciertos musicales.
Nacido en 1951 en Chanute (Kansas), Baker ingresó en el Ejército en
1970 y fue destinado a San Francisco (California) en pleno bullicio del
movimiento por los derechos civiles
y de las mujeres, así como de reivindicación de la homosexualidad.
Tras dejar el Ejército en 1972,
Baker se quedó en San Francisco,
donde empezó una carrera como artista que tuvo en la bandera arcoíris
(1978) su creación más célebre y que

33 Gilbert Baker junto a una bandera arcoíris, en el desfile del orgullo gay de Estocolmo en el 2003.
se convirtió también en un símbolo
recurrente de su obra.
Fue en ocasión del desfile del orgullo gay de 1978 cuando Harvey
Milk, el primer representante electo abiertamente gay de Estados Unidos, le encargó a Gilbert Baker dise-

ñar un símbolo que representara al
colectivo.
En colaboración con 30 voluntarios, Baker cosió unas telas que él
mismo había teñido para crear esa
bandera arcoíris, que en su primer
modelo tenía ocho barras de colores

y que más adelante evolucionaría a
las seis con las que pasó a la posteridad. La bandera original fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de
Nueva York (MoMA) en el 2015 y actualmente se exhibe en sus galerías
de diseño contemporáneo.

Los ocho colores originales eran
el rosa (símbolo de la sexualidad), el
rojo (la vida), el naranja (la salud), el
amarillo (el sol), el verde (la naturaleza), el turquesa (la magia), el azul
(la paz) y el violeta (el espíritu). Baker
eliminó después el rosa porque su fabricación era muy costosa y combinó el turquesa y el azul.
Desde su creación, la bandera del
arcoíris se convirtió en un símbolo
en todo el mundo en pro de los derechos de homosexuales, transexuales y bisexuales.
En el año 1994, Baker fue también el creador de la que entonces
fue la mayor bandera del mundo, diseñada para la celebración del 25º
aniversario de los disturbios de Stonewall, en Nueva York, contra la comunidad gay.
REACCIONES DE DOLOR/ «Estoy desconsolado. Mi mejor amigo en el mundo
se ha ido. Me dio 40 años de amor y
amistad», escribió Cleve Jones, un
conocido activista homosexual en
EUU, en su página de Facebook. «No
puedo dejar de llorar», añadió. Jones
no reveló la causa de la muerte, pero
el diario San Francisco Chronicle relató
que el artista había muerto mientras dormía en su casa de la ciudad
de Nueva York.
Jones invitó a sus amigos a que se
reúnan en una vigilia bajo una bandera arcoíris en el distrito de Castro,
centro de la comunidad LGTB de San
Francisco. «Nuestro mundo carece
de color sin ti, mi amor», escribió
el director Dustin Lance Black, que
ganó un Oscar por el guión de Milk
(2008), con Sean Penn en el papel de
Harvey Milk, y creó una serie de televisión sobre el movimiento LGBT,
conocida con el nombre de Cuando
nos elevamos. H

POLÉMICO USO DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL

Catalunya ‘vigila’ a 13 institutos
y a una escuela con cámaras
Ensenyament afirma
que están en pasillos y
exteriores, no en aulas
EUROPA PRESS
BARCELONA

Un total de 13 institutos, un colegio, una escuela oficial de idiomas y dos servicios de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat
disponen actualmente de sistemas

de videovigilancia con grabación,
según ha afirmado la titular del departamento, Meritxell Ruiz, en una
respuesta parlamentaria recogida
por Europa Press.
Fuentes del departamento han
precisado que estos centros tienen
dispuestas las cámaras de videovigilancia tanto en los pasillos como
en los exteriores –no en aulas-- para
«evitar accesos del exterior y por prevención».
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A preguntas realizadas por el grupo de Ciutadans en el Parlament de
Catalunya sobre el motivo de la petición de instalación de una cámara en un aula del instituto Joan Brudieu de La Seu d’Urgell (Alt Urgell),
la consellera ha explicado que el centro solicitó una cámara temporal en
clase con el fin de prevenir algunos
«comportamientos inadecuados» de
alumnos, pero que finalmente no se
llegó a activar.
En aquel momento, Ensenyament no se mostró partidario de instalar cámaras en las aulas, sino de
agotar «otras vías», señalando que
la posición del departamento no era
potenciar el uso de estos dispositivos en las clases.
En la respuesta parlamentaria, la
consellera ha recordado que el equipo directivo del Instituto Joan Brudieu, de acuerdo con la normativa
que está establecida y en el marco de
su autonomía, contaba con competencias para instalar cámaras de videovigilancia con la correspondiente autorización del departamento y
respetando lo que marca la ley. H

Anunci publicat a El Periódico per
comunicar l’acte de presentació de
la publicació “Governar la Barcelona
real. Pasqual Maragall i el dret a la
ciutat metropolitana”

