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El juliol del 2017 el treball continuat i conjunt de les Fundacions Emili 
Darder  i  Ateneu  Pere  Mascaró  va  fer  una  passa  més  cap  a  la  seva 
consolidació.  Es  va  dotar  d’un  nom  i  d’una  marca  unificada  que  a 
l’acte  de  cloenda  del  curs  passat  presentàrem  en  públic:  Fundacions 
Darder  Mascaró.  Una  imatge  però  sobretot  una  acció  unificada  que 
volia  ser  l’expressió de  la necessària unitat de  les esquerres des de  la 
seva pluralitat com una de les eines imprescindibles per fer avançar les 
nostres idees i els projectes de transformació i d’alliberament.

Una aposta que s’emmarca sobretot en la voluntat d’analitzar la nostra 
realitat  des  d’una  perspectiva  de  pensament  crític,  i  en  posar  aquest 
pensament crític al servei del canvi que desitjam. Els reptes eren i són 
molt importants i de fet, que hi hagi hagut un recent i imprevist canvi 
de govern a Espanya amb tot el que té de positiu pel desplaçament de 
la dreta tradicional del poder polític a l’Estat, i el fre a les aspiracions 
de  poder  de  la  nova  dreta,  no  vol  dir  que  ens  hàgem  mogut  d’un 
paradigma  sociològic  i  ideològic  que  no  és  precisament  favorable  als 
valors d’esquerres  i emancipadors. Un paradigma conservador  i  fins  i 
tot  prefeixista  que  és  el  majoritari  en  els  discursos  dels  polítics,  els 
mitjans de comunicació i la societat.
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I  és  que  ens  ha  tocat  viure  un  temps  de  paradoxes  brutals,  com  la 
mobilització  més  gran  del  feminisme  a  escala  mundial,  però  les 
reaccions  masclistes  més  virulentes  en  defensa  dels  violadors  de  «La 
Manada»; l’onada de solidaritat en favor dels tripulants de l’Aquarius, 
però  comentaris  tant  obertament  racistes  i  colonialistes  com  mai; 
mobilitzacions  històriques  en  defensa  de  la  democràcia  i  la  llibertat 
d’expressió, de la mà de l’empresonament de líders polítics i activistes 
socials  i  culturals.  La  batalla  que  es  lliura  és  política  i  social,  però 
sobretot  és  ideològica,  i  aquest ha  estat  i  serà  el motor de  les nostres 
accions. Fins i tot quan organitzam debats i publicam sobre la història, 
perquè  és  evident  que  n’hi  ha  que  no  n’han  après,  i  moltes  històries 
silenciades que són les que més ens interessen.

Una  batalla  ideològica  en  la  qual  no  hem  estat  soles  i  hem  mirat  de 
lliurar  treballant  en  xarxa,  com  veureu  al  balanç  sobre  la  nostra 
participació en plataformes  i  col·lectius  imprescindibles,  com el de  la 
Defensa  d’un  bon  finançament,  el  Mercat  Social  o  el  Col·lectiu 
Alternatives  que  ha  anat  agafant  vida  pròpia  i  que  fa  pocs  dies  va 
presentar el document «Pensar per Avançar».
Tancam per tant aquest curs amb un balanç productiu i positiu pel que 
fa a la nostra raó de ser, i encaram el curs proper amb la voluntat de ser 
funcionals a la transformació de la nostra societat, sabent que els reptes 
són molts, i que avançar o retrocedir depèn de la possibilitat de renovar 
majories  d’esquerres  a  les  pròximes  eleccions,  de  seguir  fent  camí  a 
partir de les propostes de transicions en diferents àmbits que ben segur 
ocuparan bona part de la nostra tasca en els mesos que vénen.

Com  diria  Paulo  Freire:  el  món  no  és,  el  món  està  essent!  I  les 
Fundacions DarderMascaró hem estat i som amb voluntat de servei a 
les lluites socials, des d’aquesta petita part del món que són les nostres 
Illes.



1. Àrea d'anàlisi de la realitat i elaboració d’alternatives 

Organitzat per espais de treball:

Espai  per  la  renovació  i  enfortiment  del  sindicalisme  de 
classe. 

Durant  aquest  curs  l’espai  com  a  tal  ha  tingut  menys  activitat  que 
l’anterior, s’ha limitat  a difondre el document: Sobre el sindicalisme a 
les Illes Balears. Per un debat del present, amb projecció de futur. 

A pesar que l’objectiu últim de l’espai s’ha mantingut viu, que no és un 
altre  que  promoure  el  debat  i  coordinació  d’activitats  amb  el 
sindicalisme de classe, que ha estat molt important amb la confluència 
de moltes activitats durant el curs, com es veurà a aquesta memòria. 
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Espai d’Història. 

Les tasques desenvolupades aquest curs són:

      Col·laboració  amb  Edicions  Lleonard  Muntaner  en  l’edició  dels 
llibres:  Mallorca  davant  el  centralisme  que  presenta,  baix  la 
coordinació d’Antoni Marimon, les ponències de les jornades amb 
el mateix nom, organitzades per les Fundacions el 2015.  I de «La 
formació  del  regionalisme  catòlic  a  Mallorca  (18401915)»  de 
Rafel Horrach i prorrogat per Antoni Marimon. 

        S’han  començat  les  presentacions  d’aquests  dos  llibres  esmentats, 
així  com  de  «Reforma  o  ruptura»  d’Enrique  González  i  s’han 
continuat  les presentacions de «Aurora Picornell, de  la història al 
símbol» i «La casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca»

    Els dies 15 i 16 de desembre del 2017 es feren a la biblioteca Ramon 
Llull  les  jornades "100 anys de  l’octubre Roig” amb  la projecció 
de  la  pel·lícula  «La  Madre»  i  conferències  de  Pelai  Pagés,  Rosa 
Monlleó i Antoni Marimon. 

        El  23  i  24  de  febrer  del  2018  a  Can  Balaguer  es  celebraren  les 
segones  jornades  d’història  del  Moviment  Obrer:  “El  Moviment 
Obrer  i  les  revolucions  europees  del  1917  a  Mallorca”, 
coordinades per David Ginard i amb les ponències de Pere Gabriel, 
Damià  Pons,  Dolors  Marin,  Pere  Josep  Garcia  Munar,  Catalina 
Martorell,  Pere  Fullana,  Josep  Vilchez,  Sebastià  Serra,  Miquel 
Ângel Casasnovas i el mateix David Ginard.

      Els  dies  10  i  17  de  maig  d’aquest  any  s’han  fet  unes  jornades 
commemoratives  del  bicentenari  del  naixement  de  Carles  Marx, 
coordinades  per  Josep Traverso,  amb  la  projecció  de  la  pel·lícula 
«El joven Marx» i una conferència de Joaquim Mires.



    · També aquest any Fundacions Darder Mascaró ha participat, en el 
marc unitari de  la comissió 24 de febrer  i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palma i el d’Inca en l’acte d’homenatge anual a 
Emili  Darder,  Alexandre  Jaume,  Antoni  Mateu  i  Antoni  Ma 
Ques el 25 de febrer al cementiri de Palma.  

    ·    Per  últim  s’ha donat  d’alta  al  registre del Govern Balear  la  nova 
associació “Centre de  recerca  i difusió de  la  lluita democràtica”,  i 
s’han  iniciat  les  tasques  per  aconseguir  el  necessari  finançament, 
fins ara amb poc èxit. 

Espai de construcció nacional i sobirania.

Aquest  espai  coordinat  pel  company  Joan  Colom  ha  continuat  el 
debat,  iniciat el curs passat, entorn de les Jornades: Un esborrany de 
País. La construcció nacional a les Illes Balears del segle XXI, per 
l'adequació als nous temps del Mallorquinisme Polític i el Sobiranisme.
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El  21  d’octubre  se  celebraren  unes  jornades  a  Inca  amb  el  nom  de 
«Sobiranismes, Estratègies transformadores» amb la participació de 
Floren Aoiz d'Euskadi, Marga Romero de Galícia, Roger Buch i Maria 
Corrales  de  Catalunya, Amadeu  Mezquida  del    País  Valencià,  Javier 
Garcia d'Andalusia i el mallorquí Joan Colom.   
El  debat  va  continuar  amb  tres  «sopars  tertúlies»  a  Palma,  Inca  i 
Manacor,  la  publicació  d’unes  primeres  conclusions  que  una  vegada 
esmenades  s’editen  al  llibret  «Un  esborrany  de  País»  i  es  presenta 
públicament el 5 de juliol a Can Alcover.

2. Àrea de debat i divulgació 

Seguint l’experiència d’altres anys i del mandat del nostre «Programa 
d’Activitats”  pel  present  curs,  hem  seguit  organitzant,  els  sopars
tertúlia, les conferències, els debats  públics i la presentació de llibres i/
o  publicacions.  Per  últim  també  hem  organitzat  l’acte  de  cloenda  del 
curs. 
Donem compte doncs de les activitats d’aquesta àrea dins aquest curs:

Amb el format de sopar  tertúlia s’han fet: 

Dos debats sobre els materials de les jornades “Un esborrany de País. 
Construcció  nacional  a  les  Illes  Balears  del  segle  XXI”  amb  el 
membre  del  Consell  de  les  Fundacions  i  coordinador  de  l’espai  de 
construcció nacional, Joan Colom. A Inca i a Manacor.
Dos  debats  sobre  les  perspectives  de  la  campanya  «Per  un  bon 
finançament» amb els membres del grup promotor Josep Lluís Garcia 
i Miquel Rosselló, a Palma i Manacor.
Un debat d’avaluació de L’altra mirada i per analitzar perspectives de 
millora, a Palma.



Amb el format de presentació de llibres:

6 presentacions del llibre “Aurora Picornell. De la història al símbol” 
a:  Mancor,  Inca,  l’Associació  de  Persones  sordes,  l’Associació  d’Es 
Vivero, la Fàbrica Ramis d’Inca i Binissalem. 
La  presentació  del  llibre  ”La  casa  del  poble  i  el  moviment  obrer  a 
Mallorca” a Búger, Llucmajor, Esporles i Sóller.
La presentació del llibre: «Reforma o ruptura» d’Enrique González a 
la llibreria Embat de Palma, moderat per David Ginard.
Presentació  del  llibre  “La  formació  del  regionalisme  catòlic  a 
Mallorca»  de  Rafel  Horrach,  amb  la  intervenció  de  l’autor,  d'Antoni 
Marimon, de Pere Fullana i del Bisbe Sebastià Taltavull, el 22 de  gener 
a Can Alcover.
Aquest darrer llibre també es va presentar a Costitx.
Presentacions  del  número  extraordinari  de  l’Altra  Mirada  “Les  claus 
d’un bon finançament...per a un futur millor” a Can Alcover el 21 de 
maig i posteriorment a Montuïri, Porreres i la llibreria Ideari de Palma.
Presentació  del  llibre  «Mallorca  davant  el  centralisme»  moderat  per 
Lleonard  Muntaner  i  les  intervencions  d’Antoni  Marimon,  Isabel 
Peñarrubia, Sebastià Serra,  Josep de Luis  i  la Consellera Fany Tur, el 
31 de maig a Can Alcover.
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Presentació  del  Llibre  «La  indústria  invisible  19502016.  El 
desenvolupament del turisme a l'economia balear” de Carles Manera 
i  Ferran  Navines  amb  les  intervencions  de  Josep  Valero,  Andreu 
Rotger, Lleonard Muntaner i Fany Tur l’11 de juny a Can Oleo.
Presentació del document de Joan Matamales «Pensar per actuar» del 
Col·lectiu  Alternatives,  amb  les  intervencions  de  l'autor,  Joan 
Matamalas  i  Miquel  Rosselló,  Celestí  Alomar,  Maria  José  Suasi  i 
Bernat Riutort el 18 de juny a l’Arxiu del Regne de Mallorca.

Amb el format de conferències i/o taules rodones:

Dins el Cicle de debats: Crisi de l’estat espanyol: Alternatives. 

*  La  conferència:  «Involució  autoritària  al  Regne  d’Espanya?» 
Impartida  pel  catedràtic  emèrit  de  la  Universitat  de  Sevilla, 
Javier Pérez Royo i presentada pel professor de la UIB Bernat 
Riutort, el 22 de març a l’arxiu del Regne de Mallorca.

*  La  taula  rodona:  «La  crisi  del  règim  del  78.  La  llibertat 
d'expressió en estat crític, una anàlisi jurídica». Moderà l’acte 
la  Presidenta  del  Consell  Social  de  la  UIB  Francisca  Mas  i 
intervingueren:  Margalida  Capellà  i  Sebastià  Rubí,  professors 
de  la  UIB  i  Antoni  Llabrés  professor  de  la  Universitat  de 
València, el 3 de maig a l’arxiu del regne de Mallorca.



La taula rodona: «Els moviments socials, motor de la defensa 
de  la  democràcia  a Catalunya», moderà  l’acte  Lila Thomas  i 
intervingueren: Liz Castro membre de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya,  David  Minoves  President  de  CIEMEN  i  Jordi 
Armadans de So de pau el 10 de novembre al teatre Sindical de 
CCOO.

La  conferència:  «Demòcrates,  feministes  i  antiautoritaris.  El 
projecte dels kurds a Turquia  i Siria». Presentà  l’acte Miquel 
Àngel Llauger  i  intervengué Faruk Doru,  representant a  la UE 
del Partit Democràtic dels Pobles. El 15 de maig a Can Alcover.

Acte de cloenda del curs. Dia 5 de juliol a Can Alcover. Amb la 
presentació  d'aquesta  Memòria  i  la  presentació  del  document: 
«Un esborrany de País» per Joan Colom, en nom de l’espai de 
construcció  nacional  i  sobirania  de  Fundacions  Darder 
Mascaró.
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3. Àrea de Formació

Dins aquest curs hem organitzat:
   
El funcionament regular de la comissió de l'àrea.
      
Un  curs  sota  el  títol:  La  Joventut: 
Exigències  i  problemàtica,  sobre  les 
problemàtiques  de  la  joventut  a  les 
Illes els dies 5, 12 i 19 de desembre. 
Amb els ponents: Joan Ferrà, Alfredo 
Gutiérrez,  Assumpta  Mas,  Catalina 
Gayà  i  Biel  Payeras  i  tancada  amb 
una taula rodona de joves de distintes 
organitzacions.

El  dia  7  de  juny  s'organitzà  una 
jornada  de  formació  sobre 
sindicalisme  i  municipalisme  de 
manera  conjunta  entre  CCOO  i  les 
Fundacions.

La jornada fou inaugurada per Miquel Rosselló en nom de Fundacions 
i Josep Lluís Garcia de CCOO. Feren de ponents: Pepa Ramos, Josep 
Ginard David Abril, Silvia Montejano, Josep Valero, Alice Weber, Joan 
Manera i Josep Lluis Garcia.

Decidirem continuar aquesta interessant experiència amb més jornades 
i editant un material didàctic amb el contingut d'aquesta jornada.



4. Àrea de relacions sociopolítiques
 
Aquest és el balanç de les relacions mantingudes per Fundacions amb 
altres entitats socials i cíviques, així com de l'activitat de la mateixa al 
si de plataformes plurals de les quals formen part:

Després de l’èxit dels dos «Foros de fundacions sobiranistes de l’estat 
espanyol” el desembre del 2016 i el juny del 2017 a Barcelona, aquest 
any hem participat al III  Foro a Bilbo el 25 i 26 de maig.

Han participat Iratzar Fundazioa, Manu Robles Arangiz Fundacioa, 
Ipar  Hegoa  Fundacioa,  Alkartasuna  Fundacioa,  Alternativa 
Fundaciao,  Fundacion  Galiza  Sempre,  Obradoiro  d’idees, 
Fundació Josep Irla, Fundació Nexe, Fundacions Darder Mascaró, 
CIEMEN i una representació de la CUP, entitats sobiranistes del món 
polític, sindical i cívic.

Després d’un cicle d’intervencions de les distintes entitats, exposant els 
canvis  ocorreguts  als  seus  respectius  territoris,  el  debat  se  centrà  en 
aquesta ocasió amb  la necessitat d’establir vincles de debat,  reflexió  i 
acció conjunta dels  subjectes polítics  i socials dels distints pobles  i 
nacions  que  avui  formen  part  de  l’estat.  I  l’opinió  fou  unànime  en 
aquesta direcció.

El balanç és  clarament positiu  i  això ho demostren els  acords presos. 
No solament es decideix mantenir la dinàmica empresa i consolidar el 
Foro de  Fundacions, sinó que s’acorda constituir un Secretariat 
Tècnic  encarregat  de  la  coordinació  i  preparació  de  futures 
tasques, compost per CIEMEN, Iratzar Fundazioa i Fundacions Darder 
Mascaró, que ja s’ha constituït a una primera reunió a Barcelona l’onze 
de juliol.
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Així mateix s’acorda redactar un manifest de posicionament enfront del 
règim  del  78  amb  motiu  dels  40  anys  de  la  constitució,  recollir 
signatures i ferlo públic. I organitzar una pròxima trobada del Foro a 
final d’any a Mallorca. 

La participació de la delegació de Fundacions Darder Mascaró formada 
per sis companys i campanyes ha estat molt activa.

Plataforma antiTTIP de Mallorca

Fundacions Darder Mascaró ha seguit participant de les activitats de la 
Plataforma:

El  dia  3  d'abril  la  Plataforma  realitzà  una  concentració  unitària  de 
protesta  davant  la  Delegació  d'Hisenda  de  Palma,  en  el  Dia 
internacional contra els paradisos fiscals.



També  estam  participant  en  els  debats  sobre  la  reformulació  dels 
objectius de la Plataforma, orientats a englobar la crítica al conjunt de 
tractats comercials i d'inversions, que sols cerquen la liberalització dels 
moviments de capitals i mercaderies. 

 Associació Mercat Social Illes Balears.

Per  manca  de  mitjans  econòmics,  després  de  la  II  Fira  del  Mercat 
Social  de  Mallorca  s'ha  paralitzat  durant  alguns  mesos  l'activitat  de 
l'associació, la qual cosa va portar a no poder fer la III Fira el març del 
2017, com estava previst. Per sort les gestions fetes per part de REAS i 
de Fundacions per reactivar  la seva  activitat varen fructificar  i es va 
poder celebrar la III Fira del Mercat Social els dies 13 i 14 d'octubre.

Aquest  any  la  Fira  s’ha  fet  als  jardins  de  la  Misericòrdia,  canvi  que 
tothom ha considerat molt positiu i es varen organitzar moltes activitats 
de petit format que varen funcionar força bé. 

Fundacions  Darder  Mascaró,  a  part  de  participar  activament  en 
l’organització  de la Fira i posant una tauleta pròpia, vàrem organitzar 
una  conferència  a  càrrec  de  Jordi  Via,  activista  català  de  l’economia 
solidària,  fundador  d’Arç,  cooperativa  d'assegurances  ètiques,  i 
darrerament  responsable  del  departament  d’economia  social  de 
l’Ajuntament de Barcelona. Va parlar d’Ajuntament i economia social i 
solidària.

Aconseguirem  mantenir  la  Fira  i  complir  els  objectius,  però  la 
precarietat de  mitjans econòmics ens porta a una situació lamentable.
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 El Col∙lectiu Alternatives.

S'ha  seguit  reunint  de  manera  regular  una  vegada  cada 
mes. El 20 de juliol de 2017 es realitzà un seminari de debat 
sobre lloguer turístic amb la doctora Joana Maria Petrus. El 
18 de desembre de 2017 es realitzà un seminari també sobre 
lloguer  turístic  amb  el  professor  de  la  UIB  Joaquim 
Valdivieso  que  venia  en  representació  del  col·lectiu 
Terraferida.

El  Col·lectiu  s'incorpora  als  debats  i  participa  en  la 
redacció  del  document  «Palma  té  remei?»  Iniciat  per 
Palma  XXI  i  altres  col·lectius.  Col·labora  en  la 
presentació   del treball a altres entitats i institucions. 

Ha editat el document «Pensar per Avançar» presentat el 
18  de  juny  de  2018  a  l'Arxiu  del  Regne  de  Mallorca, 
per  Miquel  Rosselló,  Joan  Matamalas,  Celestí  Alomar, 
Maria José Suasi i Bernat Riutort.



Està  treballant  en  un  document  sobre  planificació 
estratègica i indicadors de sostenibilitat.

Ha creat un logo diferenciat, un blog i un compte de correu 
propi, per tal de visibilitzar l'autonomia del Col·lectiu i fer 
valdre aquest espai de confluència dels pensaments plurals 
de l'esquerra i la seva capacitat per trobar espais de treball 
conjunt  i de pràctiques col·laboratives, sense renunciar   a 
la  vocació  transformadora  de  la  realitat  capitalista 
dominant que ha de caracteritzar al pensament conseqüent 
d'esquerres.  També  està  confeccionant  un  equip  propi  de 
comunicació.

Plataforma per un finançament just

La  Plataforma  “Per  a  la  Reforma  del  sistema  de  finançament”  que 
aglutina 65 entitats cíviques, entre elles Fundacions Darder Mascaró ha 
seguit  aquest  curs  jugant  un  paper  institucional  important  en  la 
reivindicació  d’una  millora  substancial  del  nostre  finançament  i  de 
suport,  com  a  representant  de  la  societat  civil  organitzada,  dels 
negociadors  del  Govern  de  les  Illes  Balears  tant  en  el  model  de 
finançament com en el REIB. 

Des  del Gobierno  Central  arribaven  veus  que  marcaven  l’any  2018 
com una fita  important en  la negociació d’aquests dos  temes. Per una 
part es va crear una comissió tècnica anomenada pel Gobierno central a 
la qual representava les Illes el Sr. Guillem López Casasnovas i que va 
acabar les seves tasques sense admetre cap de les propostes que aquest 
va  traslladar  en  nom  de  les  Illes.  I  per  una  altra,  començaven  les 
negociacions entre el Govern de les Illes i el Ministerio de  Hacienda 
sobre la proposta de REIB que traslladà el nostre Govern amb el suport 
de la societat civil.
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Davant  aquesta  situació  les  entitats  CCOO,  Col∙lectiu  Aurora 
Picornell,  FAAVV  de  Palma,  FAPA  allorca,  Fundacions  Darder 
Mascaró, Fundació  Gabriel Alomar, OCB, PIMEM, STEI, UGT, 
UPM  i  USO,  totes  elles  membres  de  l’esmentada  plataforma, 
arribàrem  a  la  conclusió    que  calia  posar  en  marxa  una  campanya 
cívica  de  sensibilització  i  mobilització  durant  tot  l’any  2018  i 
decidirem impulsar la campanya:

 Uneixte per un bon finançament.

Posarem en marxa un grup promotor de  la  campanya  i  aprovarem un 
manifest  que  podeu  trobar  a  la  WEB  que  crearem 
“www.bonfinançament.com”  i  llançarem  la  campanya  a  un  acte 
públic  a  Inca  el  7  de  febrer.  Des  d’aleshores  uns  25  municipis  i  el 
Consell de Mallorca s’han adherit a la campanya i al manifest, així com 
unes quinze entitats cíviques i partits polítics.

També rebérem una delegació de 14 representants de la Plataforma del 
País  Valencià  amb  la  que  intercanviarem  opinions  i  experiències  i 
pogueren  entrevistarse  amb  els  mitjans  de 
comunicació  i  amb  representants  del 
Govern, Parlament i el Consell de Mallorca. 
Ara estem organitzant la tornada de la visita.

S’estan  fent actes a pobles, en general amb 
el  suport  dels  Ajuntaments  respectius  i  es 
treballa per seguir organitzant aquests actes 
i aconseguir el suport de moltes més entitats 
i  acabar  a  final  d’any  amb  un  gran  acte 
popular de reivindicació.



Fundacions Darder Mascaró s’ha incorporat amb entusiasme a aquesta 
campanya, participant com una entitat més en totes les activitats. Per la 
seva  part  ha  organitzat  tres  debats  públics,  dins  el  seu  programa 
anomenat sopartertúlia, a Palma. Manacor i Inca. Així mateix ha editat 
en paper un número extraordinari de L’Altra Mirada: «Les claus d’un 
bon finançament...per a un futur millor» que el podeu trobar a . I que 
vàrem  presentar  a  un  acte  públic  a  Can Alcover  i  estem  presentant  a 
actes a distints pobles.

 FIARE Banca Ètica.

S'ha  continuat  treballant  per  consolidar  aquesta  important  experiència 
de  Banca  Ètica  i  donarli  visibilitat.  Lamentablement  no  hem 
aconseguit  encara  l'extensió  de  l'experiment  a  Menorca.  Continua 
essent una cooperativa de crèdit mallorquina i eivissenca.

   Xarxa de Renda Bàsica.

Les  Fundacions  han  treballat  per  consolidar  i  ampliar  el  Grup  Renda 
Bàsica  Illes  Balears,  del  que  formen  part  des  de  la  seva  creació 
juntament amb altres entitats.

El Grup Renda Bàsica ha treballat amb la Comissió d'Afers Socials del 
Parlament de les Illes Balears i la xarxa EAPN Balears de lluita contra 
la  pobresa,  per  tal  de  dur  endavant  les  propostes  de  la  Jornada 
parlamentària  realitzada el maig del 2017. Finalment  el  19 d'abril  de 
2018, la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament 
de les Illes Balears, acordà per unanimitat, «instar al Consell Econòmic 
i  Social  de  les  Illes  Balears,  a  realitzar  un  estudi  sobre  la  realitat 
present i la dinàmica de reproducció de la  pobresa a les nostres illes, 
els  impactes  que  tindria  sobre  ella  l'aplicació  d'una  Renda  Bàsica 
Universal i les condicions d'aplicabilitat d'una prestació com aquesta» 
El Grup participarà i farà un seguiment de l'evolució de l'estudi.
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El Grup ha participat en la Jornada de reclamació del compliment de la 
Carta  Social Europea que es celebrà a Palma el dia 9 de juny.

El  Grup  està  dissenyant  una  campanya  explicativa  sobre  què  és  la 
Renda Bàsica  Universal i Incondicional. El dia 17 d'abril va fer un acte 
al Cercle de Podemos  del carrer Reina Maria Cristina de Palma i el 18 
de juny a la Delegació de l’Obra Cultural deManacor. S'està planificant 
un programa de presentacions als casals de barri de Palma.

 
 Habitatge col∙laboratiu.

Des de Fundacions Darder Mascaró hem seguit donant suport al  grup 
interessat a promoure una cooperativa d'habitatge senior.  Josep Ramon 
Balanzat  i Antoni  Pons  igual  que  altres  companyes  i  companys  han 
realitzat una gran labor. Ja s’ha donat d’alta l'associació CANOSTRA 
Habitatge  cooperatiu  que  dóna  cobertura  a  aquesta  interessant 
experiència. 



5. Àrea de comunicació

En aquesta àrea  s'ha desenvolupat un  treball  intens en aquest  curs.  Ja 
s’han unificat la WEB, el Facebook i el Twitter. I hem mantingut a les 
Xarxes Socials i als mitjans clàssics de comunicació.

L'Altra mirada ha continuat sortint periòdicament cada mes. Estem al 
número  74.  També  s’ha  editat  un  número  extraordinari  en  paper,  el 
número 72, dedicat al bon finançament.  

Hem  continuat  incrementant  la  llista  de  publicacions  fetes  per 
Fundacions Darder Mascaró.

S'han  editat,  en  col·laboració  amb  Lleonard  Muntaner  edicions,  els 
següents llibres:

La  formació  del  regionalisme  catòlic  a  Mallorca  (18401915)  de 
Rafel Horrach.
Mallorca davant el centralisme, coordinat per Antoni Marimon.
La indústria invisible (19502016). El desenvolupament del turisme a 
l'economia balear de Carles Manera i Ferran Navines
El procés català amb ulls mallorquins de Pere Sampol.
Un esborrany de País de l'espai de construcció nacional i sobiranisme.

Per últim hem iniciat el debat amb els nostres amics i voluntaris sobre 
les  millores  a  introduir  a  L’altra  mirada  i  la  posada  en  marxa  de 
programes audiovisuals. 
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6. Àrea d’administració, organització i funcionament

Aquest  primer  curs  amb  el  nom  i  marca  nova  «Fundacions  Darder 
Mascaró»  ha  confirmat  la  consolidació  i  creixement  de  la  nostra 
entitat,  demostrant  amb  fets  l'encert  de  la  signatura  del  protocol  de 
col·laboració  i  treball  conjunt de  les dues Fundacions, Emili Darder  i 
Ateneu Pere Mascaró i que ens permet fer el bot a Fundacions Darder – 
Mascaró  amb  confiança,  convençuts  que  estem  encertant  en  el  camí 
emprès.

El Secretariat, format per sis persones se segueix reunint setmanalment 
i el Consell de les Fundacions ha fet cinc reunions dins aquest curs, de 
setembre a juliol.

L'activitat  de  les  àrees  i  espais  es mantenen  i  cada  cop  agrupa  a més 
companys  i  companyes.  Mentre  el  calendari  d'actes  públic  està  farcit 
com es pot veure a aquesta mateixa memòria. Sense cap dubte creix el 
nombre de persones que participen d’alguna activitat de Fundacions  i 
paral·lelament  la  nostra  influència,  encara  que  modesta,  també  va 
creixent.

També  hem  pogut  incrementar  els  ingressos  mantenint  les  activitats 
habituals,  l'ajut  impagable del grup d'amics i  l'ajut de l'Estalvi Ètic de 
Caixa  de  Colonya.  L'aportació  de  MÉS,  recollida  a  una  partida  dels 
seus  pressuposts  i  la  consecució  d’algunes  subvencions  de  distintes 
institucions a les quals hem concorregut.







https://fundacionsdardermascaro.cat

https://www.facebook.com/dardermascaro

https://twitter.com/dardermascaro

http://laltramirada.cat

                 carrer del General Riera 3, 2a  A
                 07003 Palma 
                Tel 871965466


