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La Fundació Andreu Nin (FAN) és una entitat socialista i militant. El seu objectiu 
fonamental és i ha estat la recuperació de la millor tradició del moviment obrer. 
 
Al llarg dels darrers anys, caracteritzats pel retrocés social, la FAN ha intentat 
enfortir la memòria històrica emancipadora, per posar-la al servei de les noves 
causes i reptes plantejats en aquest temps, en els que alguns volen posar a fi a 
tota mena de conquestes socials. Conquestes de les revolucions, de la lluita 
contra el feixisme, de grans moviments com van ser els de l’any 68 a diferents 
països. 
 
Ens ha tocat viure un temps en el que el capitalisme “democràtic” intenta 
privatitzar tot allò que és públic i desregularitzar més i més el mercat de treball. 
 
Els poderosos no només volen que la gent treballadora rendeixi més a canvi de 
menys per fer créixer indefinidament els seus guanys, sinó que a més posen en 
greu perill el manteniment de l’ecosistema. 
 
La Fundació Andreu NIn considera la tasca de conservació i difusió del llegat 
històric com a una activitat clau per fer possible la presa de consciència i la 
millora de la capacitat d’anàlisi de generacions més joves. Generacions 
descol·locades per la descomposició de l’estalinisme, la total adaptació de la 
socialdemocràcia al sistema capitalista, la transformació de la política i el 
sindicalisme en professions o activitats de negoci i benefici personal.  
 
La societat actual pateix la imposició dels principis de rendibilitat per sobre de la 
solidaritat i dels criteris ètics. 
 
És per tot això que la FAN fa la seva aposta “històrica” en favor de la memòria i 
l’esperança. Aquests són, entre altres, els motius pels quals els membres 
d’aquesta Fundació se senten plenament identificats amb les perspectives que 
obre el moviment del “15 de maig” i de la spanish revolution. Aquesta darrera 
expressió, a més, connecta de ple amb el llegat que divulga i defensa la FAN en 
les seves activitats. 
 
Companyes i companys: tot està per fer, però ningú podrà negar que ho heu i ho 
hem començat a fer des del km 0 de Madrid, d’aquella plaça del sol que passa 
per la plaça de Catalunya i per totes les grans places de l’Estat espanyol i 
d’Europa, en les que es projecta sobre el present la memòria d’un passat que 
ens han volgut arrabassar. 
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