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Teniu a les vostres mans la Memòria del curs 2018-2019 i la 
proposta de Pla d’Acció per al curs 2019-2020 de les fundacions 
Darder-Mascaró.

Tot i la voràgine electoral dels darrers mesos, des de les fundacions 
hem seguit treballant per enfortir les esquerres polítiques i socials a 
la nostra terra i sobretot, fomentar el debat i la refeeió col·lectiva, 
per a una acció més efectiva.

El que vos presentam no és un balanç quantitatiu del nombre 
d’activitats desenvolupades, sinó el resultat d’una feina persistent 
perquè més enllà de «piulades», «m’agrada» i argumentaris polítics, 
la refeeió acompanii sempre aquesta acció.

La renovació dels pactes progressistes representa una gran 
oportunitat per avançar en una transformació profunda de la 
societat mallorquina i de les Illes en general, una tasca que va molt 
més enllà de l’encert de l’acció institucional. Però tant aquest 
encert com l’enfortiment de la societat civil que acompanii, impulsi 
i critiqui els canvis fets i els canvis per venir ha de menester espais 
de refeeió i debat compartits, i aquesta ha estat i és una de les 
principals funcions que hem volgut jugar des de les fundacions. 
Mirant de ser útils a tot projecte social i polític que somnii amb una 
Mallorca millor, més justa, més lliure i més ecològica.

En el proper curs polític volem ser-hi com hi hem estat, i ser útils en  
la refeeió i elaboració col·lectiva sobre qüestions que no poden 
esperar, com la crisi climàtica, l’accés a l’habitatge o les sobiranies 
necessàries per poder desplegar polítiques reals de transformació 
social.

Probablement tota aquesta feina és millorable, i comptam amb tots 
i totes vosaltres per fer-ho possible i arribar a més gent.
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Memòria del curs 2018-2019

Com en cursos anteriors, la feina d’aquest període s’ha estructurat a partir de 
sis àrees, algunes d’elles amb espais específcs de treball: 

• l’àrea d’Anàlisi i elaboració

• l’àrea de Debat i divulgació

• l’àrea de Formació

• l’àrea de Relacions socio-polítiques

• l’àrea de Comunicació

• l’àrea d’Administració, organització i fnances.

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

La feina d’aquesta àrea s’ha desenvolupat en tres espais de treball diferents: 
l’espai de renovació i enfortiment del sindicalisme de classe; l’espai d’història; i 
l’espai de sobirania i construcció nacional: 

1.1. Espai per la renovació i enfortiment del sindicalisme de 
classe. 

Aquest curs, l’espai s’ha dedicat fonamentalment a mantenir relacions molt es-
tretes amb el sindicalisme de classe en general, però molt especialment amb 
CCOO i  STEI-intersindical.  La coincidència amb plataformes conjuntes com 
són «Per un bon fnannament» o la «Plataforma per la Democràcia», per posar 
alguns exemples, ha anat molt més enllà de la pura coincidència, per arribar a 
un elevat grau de complicitat i compromís mutu amb els objectius comuns a 
dur endavant. 
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1.3. Espai de construcció nacional i sobirania.

Aquest espai, coordinat aquest any pel company Biel Payeras ha continuat el 
debat, sobre el sobiranisme al segle XXI, aportant i compartint les pròpies re-
flexions amb altres fundacions, en el marc del Foro de Fundacions sobiranis-
tes. 

S'ha comennat l'elaboració col·lectiva del document “Reptes per a una Mallor-
ca Sobirana i alternativa” com aportació de Fundacions al necessari debat de 
l'enfortiment del sobiranisme mallorquí.

Així mateix per passar de la teoria a la pràctica, aquest espai ha creat un grup 
de treball per participar activament en la Campanya per un bon fnannament, 
del que han format part Biel Payeras, Miquel Gallardo, Joan Pau Jordà i Miquel 
Rosselló. 
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2. Àrea de debat i divulgació. 

Seguint l’experiència d’altres anys i el mandat del nostre  «Programa d’Activi-
tats” 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. 

Les dues recents campanyes electorals ens han obligat a disminuir la nostra 
activitat pública i aquestes son les activitats d’aquesta àrea dins aquest curs:

 Amb el format de presentació de llibres:

Del llibre «Treballadors, sindicalistes i clandestins. III tom» s’han fet fns ara tres 
presentacions: el 20 de desembre a C’an Oleo de Palma, el 25 de febrer a Inca 
i el 21 de marn a la biblioteca Arus de Barcelona, amb la participació de Pere 
Gabriel. Del llibre «De mi vida social i política. Memorias 1964-2017» d’Antoni 
Pons, el 17 de setembre a Palma, el 26 d’abril a Lloseta i el 5 de juliol a Pollen-
na. De «Mallorca 1936-1939. Memòria d’una repressió planifcada» de Barto-
meu Garí el 27 de setembre a Palma. De «El procés català amb ulls mallorquins 
de Pere Sampol s’han fet presentacions a Inca, Porreres, Montuïri, Santa Ma-
ria, Algaida, Palma i Muro.De «Mallorca davant el centralisme», el 28 de novem-
bre a Inca, el 3 de gener a Marratxí, i el 25 de gener a Pollenna. De «Aurora Pi-
cornell, de la història al símbol» de David Ginard, el 9 de gener a Palma. De «La 
casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca»,  coordinat per David Ginard, 
l’onze de gener a Calvià. De «Repressió i cultura durant el Franquisme» de Ló-
pez Crespi el 25 de febrer a Palma. D’ «Eines per a una estratègia cap a la sos-
tenibilitat» del Col·lectiu Alternatives, el 21 de febrer a Palma. De «Suspiros de 
España. El nacionalismo español 1808-2018» de Nuñez Seixas, el 18 de marn a 
Palma. De «Nou sobiranisme i feminismes. Identitat i democràcia al segle XXI» 
coordinat per Antoni Trobat i Miquel Rosselló el 28 de marn a Palma. I de «Li-
bertat incondicional. La renta básica en la revolución democrática» de David 
Casassas, el 10 d’abril a Palma.

• Amb el format de conferències i/o taules rodones: 

La Taula Rodona «Crisi de règim del 78: Visions perifèriques des del Congrés  
de Diputats»moderada per Antoni Verger i amb les intervencions de: Alexandra 
Fernández (En Marea), Gabriel Rufan (ERC), Marian Beitialarrangoitia (EHBil-
du),  i  Joan Baldovi  (Compromís).  El  22 de setembre al  Teatre  Sindicaol  de 
CCOO.

La conferencia «Refeeions sobre un nou sobiranisme» d’Elisenda Alemany, el 5 
d’octubre, al bar Tertúlia.

8



 



 

 



Jornades «Feminismes i Noves masculinitats» amb la ponència “ Dels feminis-
mes a la nova masculinitat”a càrrec de Neus Tur i Miquel Àngel Lladó i la taula 
rodona “Del discurs a l'acció. Avannant plegats” el 7 i 8 de novembre, organit-
zades conjuntament amb STEI, CCOO i UGT.

Jornades «Mallorca i els seus Suds», del 10 al 12 de juliol a l’edifci de Sa Riera, 
en col·laboració amb la UIB i el Centre d’Estudis Socials de la Universitat de 
Coimbra (Portugal).

Com cada any hem organitzat l’acte de cloenda del curs, el dia 12 de Juliol Dia 
5 de juliol a Can Oleo. Amb la presentació d'aquesta Memòria i de les línies ge-
nerals del Programa d’activitats pel curs 2019-2020. També distribuirem el tre-
ball  «Rebeliones democrático-soberanistas en Europa.  Refeeiones sobre los  
soberanismos transformadores del siglo XXI» de Floren Aoiz, director de la Irat-
zar Fundazioa i tendrem el privilegi d’escoltar la Conferencia: “Descolonitzar  el  
saber des de les perifèries” del professor Ramon Grosfoguel del departament 
d’estudis ètnics de la Universitat de Califòrnia.

3. Àrea de Formació. 

Dins aquest curs hem organitzat:

L’escola de Formació de Tardor amb col·laboració amb MÉS per Mallorca, sota 
el títol «Sobiranies, transformacions, ruptures». Amb les ponències de Guillem 
Balboa i Joan Baldoví i la projecció de la película Pride . El 22 de setembre al  
local de CCOO.

S’ha continuat les jornades de formació sobre sindicalisme i municipalisme de 
manera conjunta entre CCOO i les Fundacions. En aquesta ocasió s’ha fet a 
Mercadal, el 15 de gener, amb les intervencions d’Andreu Fernández, Jordi Tut-
zó, Josep Lluís Garcia i David Abril.

Així mateix s’ha editat un material didàctic amb el contingut d'aquestes jorna-
des.
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Hi participaren  Iratzar Fundazioa, Manu Robles Arangiz Fundacioa, Ipar Hegoa 
Fundacioa,  Alkartasuna Fundacioa,  Alternativa  Fundaciao,  Fundacion  Galiza 
Sempre, Obradoiro d’idees, Fundació Josep Irla,  Fundaci  Nexe, Fundacions 
Darder Mascaró, CIEMEN i una representació de Poble Lliure i una altra de la 
CUP.

El divendres dia 28 se celebrà la Taula Rodona: «Sobiranismes d’esquerres da-
vant la crisi de règim». Moderada per Antoni Trobat i amb les intervencions de  
Floren Aoiz, Bel Busquets i Elisenda Alemani.

I el dissabte 29 una altra: «Democràcia i sobiranies front als autoritarismes que  
venen».  Moderada per Pepi González, amb les intervencions de Eulàlia Re-
guant, Ivan Serrano i Antoni Aguiló

També se va debatre i aprovar un primer pla de feina cap a la consolidació del 
Foro i s’encarregà al Secretariat que organitzes un altre Foro per concretar de-
fnitivament les propostes organitzatives i fnanceres. I la Resolució política de 
Mallorca: «Trencar panis: per una superació democràtica del règim del 78» 

Així mateix els assistents al Foro que pogueren quedar més temps a Palma as-
sistiren a l’acte ofcial de la Diada de Mallorca al teatre Principal, el diumenge al 
dinar popular de MÉS per Mallorca al cafè Tertúlia i posteriorment a la manifes-
tació de la Diada.

El Secretariat va organitzar el V Foro a Barcelona el dia 30 de marn, que va es-
tar precedida el dia abans de la presentació del llibre «Nou sobiranisme i femi-
nismes. Identitat i democràcia al segle XXI».

Assistiren a aquesta trobada Ciemen, Iratzar, Alcartasuna, Darder – Mascaró, 
Robles Aranguiz, Alternativa, Galiza sempre, Irla, Obradoiro d’idees, Hipar He-
goa, Moncho Reboiro i una delegació de la CUP.

En el debat se va aprovar la constitució d’una estructura regular, amb nom, 
logo, WEB, una quota ftxa per tots els membres, aspectes que s’aniran imple-
mentant i l’organització d’una Escola Sobiranista anual. Així com la celebració 
de la Primera Escola el 4, 5 i 6 d’octubre a Donosti.

El secretariat consensua dins el mes de juny i juliol la proposta de programa, 
intendència i pressupost de la mateixa.

4.2.  Plataforma NO al TTIP de Mallorca (ara Plataforma contra els TCI)

Les Fundacions som part i  participam de les activitats de la Plataforma. Ha 
canviat el nom per donar més amplitud a les reivindicacions contra els tractats 
neoliberals i per defensar uns tractats basats en els drets humans i els drets de 
les persones. Les accions més importants han estat: 
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ratiu de València, Som Alimentació, que va explicar la seva experiència a una 
conferència a la Fira. D’aquí ha sortit una nova iniciativa d’economia solidaria 
que ja està caminant sola

El resultats de la fra va ésser positiu com cada any però continuàvem sense 
aprovar una important assignatura, que no és altra que donar continuïtat al tre-
ball per fomentar el Mercat Social entre fra i fra.

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

S’ha celebrat una assemblea de l’Associació Mercat Social, que ha elegit nova 
junta directiva, de la qual forma part Fundacions amb la responsabilitat de Se-
cretaria i un pla de feina.

És molt important destacar la negociació i posterior signatura del Pacte pel fo-
ment de l’economia social i solidaria a Palma amb Ajuntaments, signat pel Bat-
lle i APAEMA, Ecotxe, Fiare Banca Ètica, UCTAIB, REAS, Som Energia, Mercat 
Social, Fundació Deixalles, S’Altra Senalla i Cooperatives alimentaries de les 
Illes.

També hem elaborat una proposta per instal·lar a Palma un local que pugui és-
ser un mirall de l’economia social i solidaria, informar de tots els serveis que 
ofereix, un punt de venda dels seus productes i una especia de fnestreta única 
de l’economia solidaria. S’ha presentat un projecte al grup d’arquitectes joves 
per Son Busquets. Però se treballarà amb aquest objectiu a partir del proper 
curs. 

També els components de l’associació han tingut una entrevista amb el CES i 
tenen el compromís mutu de treballar conjuntament pel foment de l’economia 
social.

I per últim ja està aprovada la data i programa de la propera Fira que se farà el 
28 de setembre, però que se convertira amb una setmana d’activitats del 23 al 
27 de setembre. 

4.4. El Col·lectiu Alternatives.

El Col·lectiu és un grup que vol ajudar a construir un pensament estratègic 
econòmic, social i mediambiental, des de l’àmbit d’un pensament d’esquerres. 
Les Fundacions s’han implicat des de el primer moment en la seva creació i 
funcionament intern. Les accions més importants han estat:

El manteniment de les reunions mensuals del Col·lectiu, la creació d’un blog 
del Col·lectiu amb la publicació de tots els seus treballs i activitats  http://co-
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4.7. Grup Renda Bàsica Illes Balears.

Les Fundacions són components i membres actives per dinamitzar el seu fun-
cionament. Les accions més importants han estat:

Cicle de xerrades a Palma. Dies 17 de setembre de 2018 “El fracàs de les ren-
des mínimes condicionades” , 11 d’octubre, 16 d’octubre, 23 d’octubre, “Què 
és la Renda Bàsica?” i 6 de novembre “Una Renda Bàsica Incondicional, po-
dria ajudar a les dones a sortir d’una relació de violència de gènere?, Reunions 
amb grups parlamentaris. Seguiment de l’encàrrec que el Parlament de les Illes 
Balears va fer al CES, perquè fes un estudi sobre la vulnerabilitat social a les 
Illes i la viabilitat de l’aplicació d’una Renda Bàsica Universal i Incondicional, 
presentació de llibre de David Cassasas. «Libertad Incondicional. La Renta Bà-
sica en la revolución democrática» 10 d’abril de 2019 i contactes amb la Xarxa 
estatal Red Renta Bàsica.

A més de les anteriors, les  Fundacions han continuat col·laborant amb Fiare 
Banca Ètica, KANOSTRA- Habitatge cooperatiu i amb el nucli promotor del 
Supermercar cooperatiu i ecològic.

5. Àrea de comunicació.

5.1. L’Altra Mirada i IllaGlobal.com

Hem donat un bot qualitatiu mol important en la línia aprovada de crear una 
eina comuna de comunicació de fundacions

Hem millorat la imatge de  L'Altra Mirada que ha continuat sortint periòdica-
ment cada mes. Estem al número 85. També s’ha editat un número extraordi-
nari en paper, el número 79, dedicat a l’avaluació de la legislatura dels acords 
del canvi. 

S’ha creat una nova eina de comunicació, IllaGlobal.com, que treu articles dià-
riament i que com L’Altra Mirada posam al servei de les entitats de la societat 
civil que el vulguin el vulguin fer servir com a mitjà d’expressió, reflexió i mobi-
lització.
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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 per cinc persones se segueix reunint setmanalment. Hem 
pogut incorporar al  company David Abril,  per suplir la tasca de coordinació 
d’activitats que tot aquests temps passats feia Josep Valero, que continua col-
laborant però amb la seva nova dedicació institucional no podia mantenir el rit-
me anterior. Així mateix s’ha incorporat la companya Maria Fuster per dur en-
davant les tasques de comunicació. 

El Consell de les Fundacions ha fet tres reunions dins aquest curs i l'activitat 
de les àrees i espais es mantenen, així com el calendari d'actes públic, encara 
que hem de reconèixer que la darrera part del curs, a partir del mes de marn, la 
nostra activitat s’ha vist afectada per les llargues i intenses campanyes electo-
rals que ens ha impedit fer actes que poguessin interferir en la mateixa i que ha 
ocupat a molts dels nostres voluntaris.

La nostra assignatura pendent continua essent la relació i col·laboració amb 
entitats sobiranistes de pensament a les altres Illes i la escassa penetració a la 
part forana de Mallorca. 

Així mateix hem tingut els recursos necessaris per cobrir el nostre programa 
d’activitats gracies a l'ajut  impagable del  grup d'amics, les subvencions de 
l'Estalvi Ètic de Caixa de Colonya i de distintes institucions a les quals hem 
concorregut, així com a l'aportació de MÉS per Mallorca i donacions privades. 

Per últim hem creat un grup de treball que ha comennat l’elaboració d’un pla 
estratègic de fnannament per Fundacions i que esperem que comenci a donar 
els seus fruits al proper curs.
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Pla d’acció per al curs 2019-2020

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

Les línies d’actuació prioritàries per desenvolupar el pla de feina d’aquest curs 
son:

 Crear espais de reflexió entre el sindicalisme de classe de cara a la seva 
renovació i enfortiment, així com de la complicitat entre els sindicats i 
les institucions polítiques i aquests i la societat civil. 

 Fomentar espais de reflexió i debat entre les entitats de la societat civil 
progressista i les institucions i partits polítics d’esquerres.
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 Promoure espais de debat i reflexió entre sectors de les esquerres illen-
ques i dels sobiranisme d’esquerres.

 Promoure espais de reflexió i recerca sobre: Polítiques ambientals i can-
vi climàtic, defensa de les llibertats i els drets civils, el fet religiós i el 
canvi social.

1.1 Espai d’Història. 

• 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.

• Posar en marxa, conjuntament amb CCOO i altres col·lectius el projecte 
d’arxiu  documental de la lluita anti-franquista

• Desenvolupar  el  protocol  de  col·laboració  amb  el  Departament 
d’Història Contemporània de la UIB. 

1.2. Espai de construcció nacional i sobirania.

 Organitzar  un  ample  debat  en  torn  al  document  “Reptes  per  una 
Mallorca sobirana i alternativa” .

 Posar  en  marxa  el  projecte  «Lluites  compartides»  per  visibilitzar  les 
lluites de la ciutadania mallorquina en els darrers 50 anys.

 Iniciar  un  debat  entre  persones  interessades  de  les  quatre  Illes  per 
caminar  cap  a  la  construcció  d’un  projecte  confederal  sobiranista, 
d’esquerres i ecologista de les Illes.

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

2. Àrea de debat i divulgació. 

• El  foment  del  debat  polític  mitjannant  sopars-tertúlia  sobre  diferents 
temes socials i polítics.

• Presentació i divulgació de llibres, revistes, audiovisuals, estudis...
• Jornades de reflexió, taules rodones i col·loquis sobre:

◦ Relacions dels moviments socials amb les administracions
◦ Foment de la unitat sobiranista a nivell d’estat
◦ Relacions entre l’esquerra política i l’esquerra social
◦ Com avannar cap a un projecte sobiranista d’esquerres a nivell d’illes
◦ ..I tots aquells que se considerin oportuns
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3. Àrea de Formació.
Desenvolupar el projecte d’Escola Oberta Ciutadana, oferint cursos, jornades, 
debats a sindicats, organitzacions socials, col·lectius i a la militància de MÉS 
per Mallorca. 

4. Àrea de comunicació.
Completar  el  projecte global  de comunicació de Fundacions: l’Altra Mirada, 
IllaGlobal.com i l’elaboració de càpsules audiovisuals.

Així  mateix  seguir  fent  publicacions,  entre  altres  editar  el  llibre  de  les  II  
Jornades d’Història del Moviment Obrer a Mallorca.

5.  Àrea de relacions sociopolítiques.
Òbviament  des  de  Fundacions  Darder  Mascaró  hem  de  seguir  mantenint 
bones relacions amb totes les entitats de reflexió i pensament progressista del 
País com:

 Fundació Gadeso.
 Fundació Gabriel Alomar
 Palma XXI
 Col·lectiu Aurora Picornell
 Obra Cultural Balear
 Grup Blanquerna
 Associació Arxipèlag
 Així com la UIB

Entre  altres.....

Així com seguir col·laborant amb:

 Plataforma contra el TTIP de Mallorca.  

 Grup Renda Bàsica de les Illes Balears.

 FIARE Banca Ètica

 Comissió 24 de febrer

 Donar suport a l’associació  KA NOSTRA HABITATGE COOPERATIU  i  
al projecte de promoure un supermercat ecològic i cooperatiu.
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Però hem de prioritzar la nostra activitat amb els següents col·lectius, la qual 
cosa implica comptar amb més voluntàries i voluntaris. La millor solució seria 
per cada un d’aquests col·lectius dues o tres persones de Fundacions que s’hi 
poguessin dedicar amb una certa regularitat:

 Foro de Fundacions Sobiranistes de l’Estat 
Participant  activament  en  el  secretariat  del  que  formem part,  en  la  recent 
creada Escola Sobiranista i seguir impulsant aquest instrument tant necessari.

 Campanya per un bon fnannament.
Cal posar en marxa un altre cop aquest moviment, avannar cap a la creació 
d’una mesa per un bon fnannament el mes plural possible i convertir aquesta 
lluita dins la  legislatura en prioritària.

 Col·lectiu Alternatives.
Cal  consolidar  aquest  com un referent  del  pensament crític  i  econòmic de 
l’esquerra plural de les Illes.

 Mercat Social.
Participar  activament  en  l’Associació  Mercat  Social,  des  de  la  nostra 
responsabilitat  de Secretaria de la Junta Directiva i  col·laborar amb REAS i 
altres entitats per desenvolupar l’ambiciós programa del que s’ha dotat. 

 Plataforma Democràtica
Treballar per aconseguir que la plataforma sigui el més amplia possible i que se 
converteixi amb un referent de la lluita per la democràcia i contra el feixisme.

 Consell de l’àrea de model de ciutat
És  important  participar  en  aquest  òrgan  al  qual  ens  hi  hem  incorporat 
recentment,  de  cara  a  la  reflexió  i  elaboració  de  propostes  amb  visió 
estratègica per la Palma i l’àrea metropolitana del futur.   

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, refornar el Secretariat Tècnic i el Consell de les Fundacions.

Dur  endavant  el  pla  de  fnannament  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.

Aquest  Pla  ha estat  elaborat  pel  Secretariat  i  amb la  col·laboració  d’altres 
companys, que han constituït un col·lectiu pel fnannament de Fundacions que 
planteja  ampliar  les  fons  actuals  de  fnannament  (Caixa  Colonya,  algunes 
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subvencions  institucionals  i  el  suport  de  MÉS),  cercant  altres  subvencions 
d’entitats públiques i  privades i  posant  en marxa una campanya oberta de 
donacions per projectes que llannarem la propera tardor.

I fnalment, crear un espai de treball per impulsar la nostra presència a la part 
forana i connectar i obrir la col·laboració amb grups similars a Menorca, Eivissa 
i Formentera. 

25




