




Presentació

Aquest curs passat ha estat atípic per mor de la COVID19, però no ha signifcat una suspensió de 
l’activitat de les Fundacions. En tot cas ho ha estat en els darrers mesos de les activitats presencials, que 
començam a recuperar lentament i responsablement amb la celebració del fnal del curs 19-20 i l’inici 
novament incert del 20-21.

Ans al contrari, el debat ideològic es fa més necessari que mai en temps de crisi com els que vivim, 
justament perquè és quan es fan evidents les contradiccions del sistema a tots els àmbits. Ho hem vist 
amb la gestió tant de la pandèmia com de la crisi econòmica i social que se’n deriva, amb una clara 
tensió entre les receptes neoliberals de sempre i la urgència de rescatar persones, perquè no torni a 
passar el mateix que amb la Gran Recessió: que no hagin de pagar els de sempre. De la mateixa manera 
que la crisi de l’anomenat Règim del 78 no ha acabat encara que hagi quedat aparcada, i de fet els 
escàndols de la monarquia i la tensió entre un Estat constitucionalment descentralitzat i els tics 
centralitzadors del govern progressista amb l’excusa de la gestió sanitària, han estat ben presents durant 
aquests mesos.

La pandèmia ha posat sobre la taula diferents debats que d’una manera o l'altra ja havíem abordat des 
de les Fundacions i que reforçarem en el pròxim curs, tant pel que fa a l’activitat pròpia com en 
col·laboració a xarxes i col·lectius que contribuïm a impulsar: la tensió entre capitalisme i vida que ja 
havia estat identifcada pel feminisme; el necessari canvi de model econòmic tot i les resistències de qui 
pensa que tot tornarà a ser igual qualque dia, oblidant les dades de desigualtats socials i insostenibilitat 
que ja hi eren; els dèfcits de democràcia i sobirania en la presa de decisions sobre les vides de persones 
i pobles...

Seguirem per tant actius, adaptant-nos a les noves circumstàncies i refexionant sobre les mateixes i les 
seves repercussions en termes socials i polítics. 

Continuarem teixint aliances amb altres col·lectius i entitats socials de les Illes i d’arreu per tal de fer que 
el proper sigui un curs de transformació i no de retrocessos.



Memòria del curs 2019-2020





 S’ha treballat amb la constitució del portal “Arrels Democràtiques”, programa conjunt amb 
CCOO que ens permetrà començar a arxivar documentació de la lluita antifranquista al curs 
vinent.

 I per últim s’ha començat a treballar amb el projecte de mallorquinisme polític, que té com a 
objectiu donar continuïtat històrica a la feina feta per Gori Mir. Per una part s’ha iniciat la re-
copilació de documentació, tasca coordinada per Antoni Marimon i per una altra un treball 
d’història oral, coordinada per José Ma Gago i amb la col·laboració de l’estudiant en pràcti-
ques Miquel Vidal s’han fet una dotzena d’entrevistes.   

 Espai de construcció nacional i sobirania.

Donant continuïtat al procés de debat iniciat el curs passat a principis de setembre el Consell de Fundaci-
ons va aprovar el document “Aportacions per una Mallorca Sobirana i Alternativa” que s’ha editat i distri-
buït àmpliament.

Aquest curs com a resposta a la pandèmia i les greus conseqüències de la mateixa per la ciutadania, des 
de les Fundacions hem posat en marxa un nou procés de debat per aportar les nostres opinions sobre 
aquesta nova situació mundial que conclourà amb l’aprovació del document “Capitalisme o vida” pel 
Consell de Fundacions del mes de setembre proper.

Així mateix s’ha decidit dins aquest curs posar en marxa una campanya per visualitzar les lluites del po-
ble mallorquí, seguint l’exemple de la campanya d'Òmnium Cultural, anomenada “Lluites Comparti-
des”.

Alhora, els companys Damià Pons, Antoni Marimon, Mateu Morro i Pere Sampol ens feren arribar la pro-
posta d’organitzar la celebració dels 500 anys de les Germanies, precisament a partir del 2021, proposta 
que acceptarem encantats i començàrem a treballar, amb la voluntat de sumar les dues iniciatives i allar-
gar-les en el temps.

Lamentablement la declaració de l’estat d’alarma va truncar el treball que havíem començat a fer i que a 
partir del mes de juny hem començat a refer. Ja s’ha constituït un grup plural i ampli de persones de dis-
tintes sensibilitats disposades a treballar per aquest objectiu i ja s’estan planifcant el programa d’aques-
tes commemoracions. En primer lloc es difondrà una crida dins el setembre per sumar el màxim d’enti -
tat i persones. Es prepara un programa d’activitats del darrer trimestre d’aquest any per publicitar la ini-



ciativa, es comença a treballar amb la preparació del programa dels 500 anys de les Germanies pel 2021 
i per últim, amb el suport d'Òmnium Cultural es començarà a preparar les futures commemoracions.     

I per últim, Fundacions ha decidit participar activament amb el debat que impulsa el grup “Ara Mallor-
ca” per convertir la diada del 31 de desembre amb una diada massiva. 

2. Àrea de debat i divulgació

Seguint l’experiència d’altres anys i el mandat del nostre «Programa d’Activitats” pel present curs, hem 
seguit organitzant, conferències i debats públics, jornades, presentacions de llibres i/o publicacions i 
com cada any l’acte de cloenda del curs. 

Evidentment l’estat d’alarma ha marcat tot el programa i s’han hagut de suspendre activitats i altres fer-
les amb format online. Aquestes són les activitats d’aquesta àrea dins aquest curs:

 Amb el format de presentacions de llibres:

Del llibre «De mi vida social y política. Memorias 1964-2017» d’Antoni Pons, el 4 d’octubre a Llo-
seta i el 23 d’octubre a Inca.

 De la recopilació de les ponències de les II Jornades d’història del Moviment obrer a Mallorca, el 
llibre «Les revolucions del 1917» coordinat per David Ginard, el 3 de desembre a Palma.

De «Nou sobiranisme i feminismes. Identitat i democràcia al segle XXI» coordinat per Antoni Tro-
bat i Miquel Rosselló el 2 de gener a Marratxí. 

De “El triomf de Joan March. Les eleccions a Corts del 1923” d’Antoni Marimon, el 28 de febrer a 
Palma.

 D’“Ateu Martí (1889-1936). Anticlericalisme i compromís republicà”. De David Ginard, el 29 de 
juliol a Palma.

 Amb el format de conferències i/o taules rodones:

La conferència «Una introducción a la economía social y solidaria» a càrrec de Carlos Askunze, el 
25 de setembre a Palma, a Can Oleo.



El debat sobre supermercats ecològics, amb les intervencions d’ Ivan de Paul, Jon Legorburu i 
Manuel Sabaté, el 21 de novembre a Palma, a Flas saders.

Conferència sobre la situació a Llatinoamèrica a càrrec de Grosfoguel el 9 de desembre a 
Palma, a Can Alcove,

Tala rodona sobre “Benestar animal: Límits, reptes i perspectives”, amb la participació d’An-
na Mulà, Enrique Zaldivar i Margalida Capellà. El 27 de ge- ner a Palma, a l’Arxiu del Regne de 
Mallorca.

I dins el Cicle de debats. «Diàlegs des de la perifèria»: 

El 3 de febrer a l’Arxiu del Regne de Mallorca presenta la conferència Gina Garcies i intervé Joan Ma-
nuel Tresserres, President de la Fundació Irla, destacat militant d’ERC i ex-Conseller de Cultura de 
la Generalitat.

El 5 de març a l’Arxiu del Regne de Mallorca, presenta la conferència Antoni Trobat i intervé Xavier 
Domènec, ex-portaveu dels Comuns al parlament estatal.

El 7 de maig i des del canal YouTube d’illaglobal.com presenta David Abril i intervé Oskar Matute, di-
putat d’EHBildu al parlament estatal.

El 28 de maig, des del canal YouTube d’illaglobal.com presenta David Abril i intervé Ana Pontón, por-
taveu del Bloc Nacionalista Gallec (BNG) i candidata a la Presidència de la Xunta.

El 18 de juny, des del canal YouTube d’illaglobal.com presenta David Abril i intervé Pilar González, 
senadora d’Adelante Andalucia.

El 9 de juliol, des del canal YouTube d’illaglobal.com, presenta David Abril i intervé Àgueda Micó, co-
portaveu de Compromís.

El 20 de juliol des del canal YouTube d’illaglobal.com, presenta David Abril i intervé Miguel Urban 
eurodiputat i membre d’Anticapitalistas

 Amb el format de Jornades

Jornades «Mercat social i economia social i solidària» el 3 de desembre a Inca. Ponent: Da-
vid Abril.



 
 



També hem organitzat un curs de Polítiques Locals per regidores i regidors i activistes municipalistes 
de Palma i àrea metropolitana. El curs està format per set sessions. Dues s’han impartit de forma presen-
cial i les següents per videoconferència, com a conseqüència del confnament:

- Organització, modernització i governança dels municipis. Ponents: Xavier Bacigalupe, Joan Ver-
ger i J.F. Canyelles.

- Comunicar des dels Ajuntaments. Ponents: Jaume Perelló i Joan Gayà.

A partir d’aquesta sessió es varen impartir per videoconferències:

- Els Ajuntaments com a motor econòmic dels municipis. Ponents Miquel Rosselló, Maria Jaume, 
Biel Frontera i Jaume Alzamora.

- Empoderar la ciutadania des dels Ajuntaments, cultura i participació. Ponents: Neus Truyol, Car-
me Gomila. Josep Ramis i Alice Weber.

- Importància de l’urbanisme com a defnidor de la vida al municipi. Ponents: Maria Magdalena 
Pons, Biel Horrach i J.F. Canyelles.

- Municipis i medi ambient. Ponents: Josep Mª Rigo, Sebastià Sansó i J.F. Canyelles.

Aquest curs hem començat la col·laboració amb l’STEI amb una Jornada de formació per a delegats i de-
legades sindicals amb el títol: “Sindicalisme, democràcia i societat” el 29 de novembre

Així mateix l’Escola ha participat amb la selecció d’alumnes per la 1a Escola Sobiranista celebrada a Do-
nosti, així com amb l’organització dels desplaçaments.

Com a conseqüència del coronavirus han quedat dues jornades de formació pendents amb CCOO.

I hem organitzat, coordinadament amb la Secretaria de formació de MÉS un curs sobre polítiques locals 
que ha quedat pendent pel coronavirus i es reprendrà pel setembre. 

4. Àrea de relacions sociopolítiques

Aquest és el balanç de les relacions mantingudes per Fundacions Darder Mascaró amb altres entitats so-
cials i cíviques, així com de l'activitat de la mateixa al si de plataformes plurals de les quals formen part:



Fòrum Sobiranista

Aquest curs el secretariat, coordinat per CIEMEN, ha garantit el funcionament regular del Foro amb reu-
nions permanents que han continuat online a pesar del confnament.

En aquesta etapa cal destacar la celebració del plenari del V Fòrum a Santiago de Compostel·là els dies 5 
i 6 de desembre.

En aquest plenari s’incorpora Terra e Tempo de Estudios Nacionalistas de Galicia i es decideix obrir con-
tactes amb altres entitats, ja sigui perquè s’incorporin al Foro o estableixin algun tipus de col·laboració. 

En aquells moments formen part les següents entitats: Alkartasuna Fundacioa, Alternatiba Eraikitzen, CI-
EMEN, Iratzar Fundacioa, Ipar Hegoa Fundacioa. Fundació Irla, Fundació Nexe, Fundación Galiza Sempre, 
Fundacions Darder Mascaró, Fundación Moncho Reboiras, Fundación Terra e Tempo de Estudios Naciona-
listas, Grupo de Estudios Diaz del Moral, Manu Robles Arangiz Fundacioa. Obradoiro da idees Lancara i 
Poble Lliure.

Es decideix que és necessari dotar-se d’un nom. S’encarrega l’elaboració dels estatuts d’una associació 
instrumental i l’elaboració de logo i pàgina WEB.

Així mateix es decideix celebrar, després d’alguns ajornaments per causa de les convocatòries electorals, 
la primera Escola Sobiranista a Donosti els dies 14 i 15 de febrer.



El matí de dia 14 se celebrà un plenari que revisà les tasques pendents i acordà fer un nou plenari el 12 
de setembre a Barcelona. Després de distintes consultes el Secretariat proposà el nom: Foro Sobiranista 
República, igualtat i dret a decidir.

L’escola resultà un èxit per la seva assistència, entorn de 150 persones i 21 entitats, per la metodologia, 
per l’organització i per l’extraordinari tractament dels organitzadors de la Fundació Iratzar i el clima d’en-
tusiasme entre els assistents.

Posteriorment el Secretariat ha fet una enquesta d’avaluació amb resultats espectacularment positius, 
s’ha celebrat una videoconferència entre els membres del secretariat, els dinamitzadors o organitzadors 
de l’Escola que coincideixen amb la valoració positiva i aposten per donar-li continuïtat. Ara un grup de 
treball està estudiant propostes concretes pel futur de l’escola.

S’està treballant amb la idea que al plenari de Barcelona del 12 de setembre es puguin incorporar noves 
organitzacions, entre altres el Grup Blanquerna de Mallorca que ha demanat poder-se incorporar.

Per últim s’ha decidit hem decidit incorporar-nos com a Foro al projecte de solució de confictes territori-
als de Sobirania a Europa que coordinen Eusko Ikaskuntza i l’Institut d’Estudis Catalans.  

Plataforma contra els TCI

La Plataforma contra el TTIP, va decidir globalitzar el seu plantejament i anomenar-se Plataforma contra 
els Tractats Internacionals de Comerç i Inversió. És el mateix que es fa a l’àmbit europeu. 

Ha realitzat un acte explicatiu a Mallorca, coordinat amb la plataforma contra els TCI de Menorca i han 
impulsat una Proposició no de llei contra els tractats al Parlament de les Illes Balears. 



També està coordinada amb les plataformes estatals i europees, contra la globalització neoliberal i els 
tractats que afavoreixen les transnacionals. Es vol popularitzar el tractat internacional dels pobles, una 
iniciativa alternativa als models vigents. També hi ha una campanya contra els ISDS, els Tribunals 
d’arbitratge privats internacionals, que afavoreixen les transnacionals enfront dels estats que defensen la 
seva sobirania econòmica i legislativa. Les Fundacions formem part de la Plataforma. 

Associació Mercat Social Illes Balears

Una vegada més Fundacions Darder Mascaró ha participat activament en la preparació i celebració de la 
V Fira del Mercat Social de Mallorca, que es tornà a fer als jardins de la Misericòrdia el dia 28 de setem-
bre. 

Aquesta vegada la fra ha anat acompanyada de la setmana d’economies transformadores, que ha per-
mès organitzar cada dia actes relacionats amb l’Economia Social Solidària -ESS, i ha suposat multiplicar 
la visibilitat, els contactes i la presència pública del moviment. 

L’acte de debat més important de la fra ha estat la celebració d’una taula rodona sobre el paper dels es-
pais congestionats per la promoció de l’ESS, amb la presència de Geltoki de Pamplona i Coopolis de Bar-
celona.

Aquest any, amb el suport de la Secretaria Tècnica de la fra a càrrec de Bauma i del suport a la mateixa 
que ha donat REAS hem pogut continuar les tasques durant tot l’any.

En conseqüència ens posarem a treballar des del mes d’octubre, en la preparació de la propera fra, amb 
els contactes necessaris per posar en marxa un local que pugui ser un mirall de l’economia social i soli -
dària, per això Mercat Social s’ha sumat a totes les entitats que reivindiquen a l’Ajuntament destinar part  
dels locals de la plaça Major a objectius socials, culturals econòmics, etc. 

També ens disposàvem a establir relacions amb l’Ajuntament per posar en marxa el Pacte pel Foment de 
l’economia social i solidària a Palma. I presentarem una proposta a la Conselleria de Promoció econòmi-
ca del Consell de Mallorca per iniciar les negociacions d’un pacte.

L’aparició del coronavirus va paralitzar aquestes activitats però des de principis d’abril posarem en marxa 
el Secretariat amb reunions telemàtiques que ens ha permès:



https://collectiualternatives.cat/


El Col·lectiu participa també en el Consell de l’àrea de model de ciutat de l’Ajuntament de Palma, 
malgrat que formalment ho faci com a Fundació Ateneu Pere Mascaró, per tema de personalitat jurídica.

Plataforma per la Democràcia

Amb la Plataforma per la Democràcia, a més de donar suport a totes les mobilitzacions contra el racisme i 
el feixisme que s’han produït al nostre entorn per part dels col·lectius adherits a la Plataforma i altres, 
com la coordinadora Mallorca Antifeixista, també hem desenvolupat en el present curs les següents acti -
vitats: 

- campanya a xarxes socials al voltant del 25N, en rebuig a la violència de gènere implícita als discursos 
de l’extrema dreta.

- organització i celebració de les jornades «Què és el feixisme avui? I com plantar-li cara» el 21 i 22 de fe-
brer.

- mobilització (a través de xarxes socials) el 21 de març, coordinada amb la plataforma estatal contra el 
racisme i el feixisme.



En el marc del debat sobre l’ascens del feixisme, David Abril va participar també el passat 22 d’agost en 
nom de les fundacions a la jornada organitzada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans sobre l’ex-
trema dreta a les institucions mallorquines, a Can Alcover.

Grup Renda Bàsica Illes Balears

El Grup està en una certa hibernació, malgrat que el tema de la RBUI, renda bàsica universal 
incondicional, és més viu que mai.  Les Fundacions i el Col·lectiu Alternatives estan formalment presents 
en el Grup, però hi ha falta de persones que el dinamitzin. 

El Grup va ser present a la compareixença que el Consell Econòmic i Social  va fer sobre l’estat de l’estudi 
de la pobresa a les Illes i la viabilitat de la Renda Bàsica Universal i Incondicional a les Illes, a la comissió 
d’afers socials, drets humans i esports del Parlament de les Illes. Un estudi que va sorgir a iniciativa de 
les propostes del Grup.

- Així mateix Fundacions ha continuat col·laborant amb Fiare Banca Ètica, KANOSTRA- Habitatge 
cooperatiu i amb el nucli promotor del Súper que ja ha constituït la cooperativa TerraNostra. Super 
cooperatiu i ecològic i treballa per inaugurar abans d’acabar l’any.

5. Àrea de comunicació

L'Altra Mirada.cat ha continuat sortint periòdicament cada mes. Estem al número 96. I s’ha decidit edi-
tar un número extraordinari en paper, el número 100, dedicat al debat de com afrontar la crisi sanitària, 
social, econòmica i climàtica que se’ns ve damunt. 

illaglobal.com, ha madurat i s’ha consolidat per la seva periodicitat, qualitat i pluralitat dels seus arti-
cles.





6. Àrea d’administració, organització i funcionament

Aquest curs hem seguit la consolidació i creixement de la nostra entitat, com ho demostra la memòria 
que teniu a les vostres mans.

El Secretariat format pels companys David Abril, Josep Valero, Lila Thomàs, Josep Soler i Miquel Rosse-
lló, s’ha seguit reunint setmanalment, exceptuant les dues o tres primeres setmanes de la declaració de 
l’estat d’alarma, després ho hem fet telemàticament.

El Consell de les Fundacions ha fet tres reunions dins aquest curs, dues de forma telemàtica. 

L'activitat de les àrees i espais es mantenen, així com el calendari d'actes públic, encara que hem de re-
conèixer que el confnament ens ha posat les coses difícils, però també hem de reconèixer que ens ha 
obligat a fer ús de les noves tecnologies. 

La nostra assignatura pendent continua essent la relació i col·laboració amb entitats sobiranistes de pen-
sament a les altres Illes. Es dóna la contradicció que a través del Fòrum Soberanista mantenim relacions 
continuades amb una quinzena d’entitats sobiranistes d’arreu de l’estat i no ho hem aconseguit en l'àm-
bit d'Illes. 

Per últim hem de reconèixer que la campanya de suport econòmic que posarem en marxa ha estat molt 
minsa i ens ha impedit posar en marxa projectes com l’Observatori de polítiques locals o el de Lluites 
compartides, hem tingut els recursos necessaris per cobrir el nostre programa d’activitats gràcies a l'ajut 
impagable del grup d'amics, les subvencions de l'Estalvi Ètic de Caixa de Colonya i de distintes convoca-
tòries institucionals a les quals hem concorregut, així com a l'aportació de MÉS per Mallorca. 



...Per pensar millor la nostra realitat i contribuir als intents de transformar-la...

PLA D’ACTIVITATS PER AL CURS 2020-2021



Presentem el pla d’activitats de Fundacions Darder Mascaró pel curs 2020-2021, aprovat pel Consell de 
Fundacions del 10 de setembre.

Com cada any, marcam les línies prioritàries d’actuació per desenvolupar  i ho farem partint de les set 
àrees que defneixen la feina de Fundacions: 

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

 Seguir impulsant i/o creant espais de refexió i recerca sobre: Noves polítiques econòmiques per 
un canvi de model de desenvolupament. Polítiques ambientals i canvi climàtic. Defensa de les 
llibertats i els drets civils. El fet religiós i el canvi social. Així com els que a cada moment siguin 
necessaris i possibles.

 Fomentar espais de refexió i debat entre les entitats de la societat civil progressista i les instituci-
ons i partits polítics d’esquerres que facilitin el consens necessari per caminar cap a un Bloc Pro-
gressista que pugui liderar un canvi de societat.

1.1. Espai d’Història 

 Organitzar les III Jornades del Moviment obrer a Mallorca amb el títol de: “Dones, treball i acció 
col·lectiva (1868-1936)” els dies 11 i 12 de març del 2021, coordinades pel company David 
Ginard.

 Posar en marxa i desenvolupar, conjuntament amb l’Ateneu de CCOO, el projecte “Arrels 
Democràtiques”, l’arxiu documental de la lluita antifranquista. Coordinat per Josep de Vilchez.

 Seguir treballant amb el projecte de recerca sobre el Mallorquinisme polític, que doni continuïtat 
a l’obra de Gori Mir “El mallorquinisme polític”, basat en recopilació de documentació escrita i 
oral. Coordinat per Antoni Marimon i José Ma Gago.



1.2. Espai de construcció nacional i sobirania

 Donar tot el suport possible al projecte “500 anys de les Germanies i de lluites compatides” per 
donar conèixer a la ciutadania la importància històrica de les Germanies i visibilitzar les lluites de 
la ciutadania mallorquina durant molts d’anys.

 Donar continuïtat al projecte “Diàlegs des de la perifèria” dut a terme aquest darrer curs amb 
l’objectiu de facilitar les relacions i el coneixement mutu entre les distintes forces sobiranistes 
d’esquerres d’arreu de l’Estat, donar-les a conèixer a la ciutadania de les Illes i refexionar 
col·lectivament sobre les formes de col·laboració entre els sobiranismes perifèrics i aquests amb 
l’esquerra estatal. 

 Promoure un debat entre persones interessades, entitats socials i partits polítics de les quatre 
Illes per caminar cap a la construcció d’un projecte confederal sobiranista d’esquerres de les Illes 
Balears.

 Estudiar la possibilitat de crear un Observatori de polítiques locals i sostenibilitat.

2. Àrea de debat i divulgació 

El foment del debat polític, social i cultural continua essent una de les prioritats de Fundacions amb la 
presentació i divulgació de llibres, revistes, audiovisuals, estudis, organitzant sopars tertúlia o jornades 
de refexió, taules rodones i col·loquis, per tant continuarem donant importància a aquest front de 
treball, que ens ha proporcionat moltes satisfaccions.

En el passat curs vàrem elaborar un catàleg d’activitats socioculturals per oferir a les entitats que ho 
desitgessin tot el ventall d’activitats que podem oferir de forma descentralitzada. Lamentablement la 
declaració de l’estat d’alarma va frustrar les nostres expectatives, però aquest nou curs volem posar en 
marxa aquest nou servei destinat a oferir a entitats i col·lectius un programa de debats, conferències, 
presentacions de llibres o altres activitats que puguem desenvolupar. 



Amb aquest servei podem donar suport a entitats que tinguin més difcultats per organitzar 
determinades activitats i guanyarem amb presència territorial, tant a barriades de Palma, com a la part 
forana.

 

3. Àrea de Formació

Seguir consolidant l’Escola Oberta Ciutadana amb les següents tasques:

 Implementar el curs de formació sobre polítiques locals per les organitzacions municipals de 
MÉS.

 Preparar i implementar un curs sobre ESS amb col·laboració amb la UIB.
 Organitzar jornades de formació amb CCOO i STEI
 Col·laborar amb el seminari Blanquerna.
 Estudiar la possibilitat de fer un curs sobre fnances ètiques a la UIB amb col·laboració FIARE 

Banca Ètica.
 Col·laborar amb les tasques de formació del Foro Sobiranista.
 Respondre a les possibles peticions de cursos amb la mesura de la seva capacitat

4. Àrea de comunicació

Aquest curs ha suposat una fta important en la consolidació del nostre pac de comunicació. L’Altra 
Mirada arribarà el pròxim mes de desembre al número 100 sense interrupcions. El portal 
d’IllaGlobal.com ha aconseguit la publicació gairebé diària d’articles, un bon grapat d’audiovisuals al 
canal Youtube i tots han incrementat substancialment el nombre de visites, especialment durant el 
confnament. Per la qual cosa hem decidit que coincidint amb el núm. 100 de l’Altra Mirada cal repensar 
el nostre projecte global de comunicació. 



Una vegada avaluada l’enquesta que hem posat en marxa debatrem si l’Altra Mirada ha de seguir com 
ara o transformar-se amb una revista més teòrica-política i en conseqüència canviar els continguts i la 
periodicitat. Així mateix incrementar els articles a IllaGlobal per començar a caminar cap al format d’un 
diari digital. Així com millorar la producció audiovisual.

Tot això per millorar la seva difusió i en conseqüència estudiar l’increment de mitjans humans i 
econòmics.

Així mateix seguir fent publicacions pròpies o col·laborant amb altres editorials per facilitar la difusió de 
les obres editades.

5.  Àrea de relacions sociopolítiques

Òbviament des de Fundacions Darder Mascaró hem de seguir mantenint bones relacions amb totes les 
entitats de refexió i pensament progressista del país, com hem fet fns ara, i seguir col·laborant amb els 
col·lectius i/o plataformes de les quals en formem part i que es puguin crear, coincidint amb els nostres 
objectius. Les nostres prioritats pel curs vinent serien:

Fòrum Sobiranista

El pròxim curs és el moment de fer un bot qualitatiu en la consolidació del Fòrum, donant continuïtat a 
l’Escola Sobiranista, seguir incorporant nous membres, potenciar els debats dels distints subjectes i 
donar-los a conèixer a tots els territoris i obrint una fnestra cap al sobiranisme europeu.

La nostra participació activa al secretariat serà una prioritat per Fundacions Darder Mascaró.

Col·lectiu Alternatives

El Col·lectiu Alternatives ha de continuar actuant com un referent del pensament crític i econòmic de 
l’esquerra plural de les Illes, lloc que li ha costat anys i treball aconseguir.



La seva prioritat ha de ser potenciar el debat dins la societat civil i d’aquesta amb les Administracions de 
com impulsar el necessari canvi de model econòmic que les nostres Illes necessiten.

Donar suport i impuls a la taula d’entitats de la societat civil pel canvi de Model Econòmic, ecològic i 
social.

Seguir treballant dins la plataforma contra el TIC, el grup de Renda Bàsica i el Consell de l’àrea de model 
de ciutat.

Mercat Social

L’Associació Mercat Social ha aconseguit un important grau d’organització i capacitat d’interlocució amb 
les Administracions. Per això considerem que el curs que ve és el moment d’aconseguir un important 
grau de consolidació. Des de la nostra responsabilitat de Secretaria de la Junta Directiva de l’Associació 
dedicarem tots els esforços que calguin a aquest objectiu. 

Plataforma per la Democràcia

L’auge del racisme, la xenofòbia, l’odi a totes les diversitats, en defnitiva del feixisme és el millor 
argument per aconseguir que la plataforma sigui el més amplia possible i que es converteixi amb un 
referent de la lluita per la democràcia i contra el feixisme.

S’hauria de cercar la confuència i connivència de les organitzacions representatives dels immigrants.

 6. 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 el 
Consell de les Fundacions.








