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Juliol 2018
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 unifcada que a l’acte de cloenda del curs passat
presentàrem en públic: Fundacions Darder Mascaró. Una imatge però
sobretot una acció unifcada 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.
En aquest curs que comencem toca caminar cap a la consolidació d’aquest
projecte, més necessari que mai. Un projecte per analitzar la nostra realitat des
d’una perspectiva de pensament crític, i posar aquest pensament crític al
servei del canvi que desitjam.
El nou curs que Fundacions Darder Mascaró ha d’afrontar tindrà nous reptes
molt importants. Entre ells 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-, que 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 fns i tot pre-feixista que és el majoritari en els discursos dels
polítics, els mitjans de comunicació i la societat.
I també unes eleccions municipals, autonòmiques i europees que ocuparan
bona part de l’agenda política d’aquest curs. Unes eleccions molt importants
pel nostre País. Ens juguem, ni més ni manco que continuar i aprofundir les
polítiques de canvi, amb totes les seves limitacions i errors comesos o tornar a
la foscor de les polítiques conservadores, espanyolistes i neoliberals que
varem conèixer bé l’època de Bauzá. Per què ens agradi més o manco la
disjuntiva està entre governs de pacte progressista i sobiranista o d’un pacte
entre Ciudadanos i PP, la qual cosa vol dir profundament escorat a la dreta i a
l’espanyolisme més caspós.
A això cal afegir unes eleccions europees en un moments en que la Unió
Europea està travessada per una profunda crisi d’identitat. Si continuar
recorrent el camí de la xenofòbia i el racisme, donant oratge al feixisme i del
neoliberalisme més salvatge o recupera el pols i redreça el timó cap a una
Europa solidaria amb tots els pobles i ciutadans, que faci bandera de les
llibertats polítiques i defensi les conquestes de l’estat del benestar. I encara
que a bona part de la ciutadania li sembli que Europa està molt lluny, la realitat
és que som paret d’Europa i tot allò que allà s’hi decideixi ens afecta i molt i
per tant no podem estar al marge d’una contesa com aquesta.
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Òbviament des de Fundacions Darder Mascaró no serem neutrals en cap dels
fronts enunciats. Som part de l’esquerra verda i sobiranista i defensarem el
nostre projecte com cal.
Però lògicament hem de tenir present, alhora d’afrontar la planifcació del
programa del proper curs, el que suposa un any amb una intensitat electoral
tant forta i no oblidar que el nostre paper continua essent la lluita d’idees i no
la lluita política partidària, que correspon a altres subjectes.
La primera conseqüència que hem de treure es dedicar més esforços a les
tasques de recerca, refexió i elaboració de propostes que a les divulgatives i
dirigides a públics més amples que poden estar més implicats directament en
les campanyes electorals.
Podem aproftar el curs en preparar i iniciar projectes que fa temps tenim en
cartera i que l’activitat del dia a dia ens difculta. Dedicar temps a preparar
projectes de recerca. I a millorar les nostres estructures organitzatives tant en
la recomposició del Consell de les Fundacions, com en assentar el secretariat
tècnic, com incorporant nous voluntaris i voluntàries, com incrementant els
nostre magre fnançament.
Per afrontar el programa d’activitats del curs vinent ho farem, com sempre,
seguint l’esquema d’organització de les Fundacions, és a dir per Àrees:

... Per pensar millor la nostra realitat i contribuir
als intents de transformar-la
1. Àrea d'anàlisi de la realitat i elaboració d’alternatives.
Aquesta àrea la dividim amb els següents espais de treball:

- Espai per la renovació i enfortiment del sindicalisme de classe.
A pesar de la difcultat que comporta que el 2018 és un any d’eleccions
sindicals, intentarem reprendre la tasca de fomentar el debat entre el
sindicalisme de cara a la seva renovació i enfortiment, com de la complicitat
entre els sindicats i les institucions polítiques i aquests i la societat civil.

- Espai d’Història.
Des de aquest espai ens proposem continuar i ampliar la gran tasca feta fns
ara:
* Posar en marxa el Centre de recerca i difusió de les lluites democràtiques
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* Organitzar unes jornades de formació de metodologia de fons orals per
preparar persones que puguin dur a terme la imprescindible tasca de recollir
les opinions i experiències de les persones que varen viure una part del
franquisme.
* Començar a organitzar les III Jornades del Moviment obrer a Mallorca amb el
títol de Les dones en el moviment obrer a la Mallorca del principi de segle XX
que se podrien celebrar a fnals del 2019 o principis del 2020.
* Constituir un grup de recerca per donar continuïtat a l’obra «El
mallorquinisme Polític» que va escriure Gregori Mir durant el franquisme amb el
pseudònim d’Anselm Llull i que aborda el segle XX fns el 1936.

- Espai de construcció nacional i sobirania.
Aquest espai ha dut endavant aquest darrers dos anys el debat sobre el
sobiranisme al segle XXI que conclou amb la publicació del document Un
esborrany de País.
A partir d’aquest nou curs voldríem passar a una tasca més potent i alhora
necessària que suposaria treballar per una elaboració destinada a fer un
document que abordés Un projecte de País




Això passaria primer per debatre i consensuar un sumari del document
que contès no tant sols propostes de futur, sinó anàlisi i avaluació de
com hem arribat fns aquí.
En aquest sentit partim d’unes primeres propostes:

- Avaluació crítica del 40 anys d'autonomia a les Illes
- Posar en valor els moviments socials les Illes des del 1977 als nostres dies.
- Fer justícia i revaloritzar el paper dels immigrants de la península dels anys 60
en la construcció d’allò que és avui Mallorca.
Així mateix poden sortir altres iniciatives que contaran amb el nostre suport en
la mesura de les nostres possibilitats

... Per impulsar el debat democràtic
a la nostra societat
2. Àrea de debat i divulgació.
Des d’aquesta àrea seguirem organitzant actes públics, que en el proper curs
hauran de ser compatibles i acompanyar el procés electoral i preelectoral.
Seguint la nostra consolidada experiència continuarem amb :





El foment del debat polític. Sopars tertúlia
Jornades de refexió i debat.
Taules rodones i col·loquis
Presentació i divulgació de llibres, revistes, audiovisuals, estudis...
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... Per contribuir a la millor formació
de quadres socials
3. Àrea de Formació.
Des de les Fundacions Darder-Mascaró entenem que la base d’una formació
crítica és el debat plural d’idees, i aquesta és la fórmula que farem servir per a
les properes activitats previstes. Atès que es tracta d’un any pre-electoral,
reduirem el nivell de les nostres jornades de formació, i reorientarem els
nostres esforços al projecte de l’Escola Oberta Ciutadana i l’elaboració de
discurs estratègic.
3.1. Formació.
De setembre de 2018 a la primavera de 2019 hi ha previstes tres jornades de
formació:
 Escola de tardor (coorganitzada amb MÉS per Mallorca). Temàtica:
sobirania i sobiranies com a eix vertebrador del discurs transformador.
 Jornada de formació i debat «Feminismes, sobirania i solidaritats».
Previsió: octubre-novembre 2018.
 Jornada de formació i debat «Transicions i lluita activa contra el canvi
climàtic». Previsió: febrer 2019.
3.2. Escola Oberta Ciutadana (EOC).- Es tractaria d’un projecte formatiu
impulsat per les Fundacions però amb entitat pròpia, adreçat a activistes i
militants de l’esquerra política i social, amb l’objectiu de generar discurs i
propostes alternatives, així com a estudiar, sistematitzar i divulgar experiències
d'èxit tant en el camp de la política local com de la societat civil i l’economia
social i solidària pel que fa a participació i la transformació social.
3.3. Impuls al conveni marc amb la UIB i afliació al Consell Llatinoamericà de
Ciències Socials (CLACSO) com a espai d’intercanvi i formació amb una
perspectiva de pensament crític.

... Per donar veu a les
opinions i propostes alternatives
4. Àrea de comunicació.
Conscients de la importància de la comunicació política en els temps que
corren, per al proper curs ens hem plantejat dos reptes:
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4.1. Optimitzar els recursos propis de comunicació (web, xarxes socials) de les
Fundacions i la difusió, i accés als continguts generats (també en la
perspectiva històrica, amb eines com els podcasts de debats i conferències
d’interès).
4.2. Crear un espai col·lectiu de comunicació que integri eines de comunicació
de les quals ja disposam, com la revista L’Altra Mirada (que continuarà amb el
seu format i periodicitat habituals), amb una nova eina virtual de notícies i
opinions sobre temes d’actualitat més immediata (El Periscopi Crític) i un
instrument audiovisual en format de programa de televisió per internet. Previsió
temporal: setembre-octubre.

… Per contribuir a crear
xarxa cívica i social de pensament crític
5. Àrea de relacions sociopolítiques.
No cal dir que després de l’èxit dels tres «Foros de fundacions sobiranistes
de l’estat espanyol”, els dos primers celebrats a Barcelona i molt
especialment el tercer a Bilbo, a on s’acorda mantenir la dinàmica empresa i
consolidar el Foro de les Fundacions, constituir un Secretariat Tècnic
encarregat de la coordinació i preparació de futures tasques, compost per
CIEMEN, Iratzar Fundazioa i Fundacions Darder Mascaró i una proposta
d’activitats fns a fnal d’any, el compromís de Fundacions Darder Mascaró
amb aquest projecte s’incrementarà substancialment.
No debades aquesta ha estat la proposta de Fundacions des de l’inici dels
contactes des del 2016. Des del primer moment apostarem per crear i
consolidar un espai de debat, coordinació i acció conjunta del mon de les
entitats i fundacions sobiranistes d’arreu de l’Estat Espanyol i podem dir que
semble que aquest comença a caminar.
Per això ens implicarem activament amb les tasques del Secretariat Tècnic i
treballarem pels dos projectes que ja estan aprovats:
* Redactar un manifest de posicionament enfront del règim del 78 amb
motiu dels 40 anys de l’aprovació de la constitució, recollir signatures i fer-lo
públic.
* Organitzar una pròxima trobada del Foro a fnal d’any a Mallorca, dins
els
actes de celebració de la Diada de Mallorca. El debat d’aquesta sessió
del Foro seria per una part Com avançar en la ruptura del Règim del 78, i per
una altra Projectes de futur pel Foro.
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Així mateix seguir la col·laboració i les relacions amb les entitats:







Fundació Gadeso.
Fundació Gabriel Alomar
Palma XXI
Col·lectiu Aurora Picornell
Obra Cultural Balear
Grup Blanquerna

I revitalitzar la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears.

... Per a participar en peu d’igualtat en les
lluites de les plataformes progressistes
6. Àrea de participació de Fundacions Darder – Mascaró dins
entitats i/o plataformes plurals.
Així mateix Fundacions Darder Mascaró seguiran participant en les plataformes
i entitats amb les que ja està implicada.
Com no podia ésser d’altra manera Fundacions Darder – Mascaró seguirà
destinat persones i mitjans al treball d’enfortiment de la societat civil.
Actualment formen part de:


Plataforma contra el TTIP de Mallorca.



Grup Renda Bàsica de les Illes Balears.



Plataforma per la reforma del sistema de fnançament.



Grup promotor de la campanya «Uneix-te per un bon fnannament»



Col·lectiu Alternatives



Mercat Social Illes Balears



FIARE Banca Ètica



Comissió 24 de febrer



Plataforma 31D



Centre de recerca i difusió de la lluita democràtica.
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Suport a l’associació KANOSTRA HABITATGE COOPERATIU i al
projecte de promoure un súper ecològic i cooperatiu.

... Per millorar el nostre funcionament intern
7. Àrea d’administració, organització i funcionament.
L’enfortiment de l’estructura de Fundacions Darder Mascaró és la tasca més
important d’aquesta àrea. Augmentar el nombre de voluntaris, enfortir les àrees
i espais de treball, reforçar el Secretariat Tècnic i renovar i revitalitzar el Consell
de les Fundacions.
Cal augmentar les fons de fnançament de la nostra entitat que ens permeti la
professionalització parcial o total d’alguns dels nostres projectes i la dedicació
exclusiva o al manco parcial d’alguns dels nostres quadres.
I per últim seguir incrementant la nostra presència a la part forana i connectar i
obrir la col·laboració amb grups similars a Menorca, Eivissa i Formentera.
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