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Aquesta és la relació d’activitats desenvolupades per l’Ateneu Pere Mascaró dins aquest 
curs, és a dir del setembre del 2014 al juliol del 2015. El presentem amb els mateixos 
apartats del programa d’activitats per poder fer el seguiment del grau de compliment 
del mateix:

Formació: 
A finals del curs passat (pri-
mavera del 2014) l’Ateneu 
Pere Mascaró i la Funda-
ció Emili Darder, amb la 
col·laboració de l’Area de 
Formació de MÉS per Ma-
llorca organitzaren un Espai 
de Formació per quadres, 
càrrecs públics, militants, simpatitzants i membres de la societat civil organitzada, 
centrada en els temes següents: una nova economia per les persones, l’equitat social, 
l’ecologisme polític, la democràcia radical, el sobiranisme i la defensa dels drets nacio-
nals dels Pobles. Aquestes són les activitats que s’han implementat:

Un curs de polítiques locals per donar a conèixer la normativa vigent sobre els Ajunta-
ments i les formes i maneres d’implementar polítiques alternatives, destinat a càrrecs 
institucionals (regidors/es, batlles i batllesses) així com aquells militants o simpatit-
zants que treballin dins l’àmbit municipal a les institucions o a la societat civil. S’han 
impartit entre el maig i l’octubre del 2014 amb 10 sessions a les quals han assistit 34 
alumnes, encara que no a totes les sessions.

Un curs destinat a quadres polítics i socials sobre 
economia política amb el títol de: “Paradigmes 
econòmics actuals versus el bé comú: la justícia 
social i la democràcia participativa”. S’ha impartit 
entre l’octubre del 2014 i l’abril del 2015 amb 10 
sessions i amb 44 inscrits, 37 persones que for-
malitzaren la matrícula i una assistència variable, 
més nombrosa abans de les vacances de Nadal.

S’ha editat un fulletó, treballat per Xavier Baci-
galupe, amb el títol “Ja ets a l’Ajuntament” que 
resumeix en 150 apartats el funcionament més 
bàsic dels Ajuntaments i que s’ha distribuït a 
tots els regidors i regidores electes de MÉS i de 
les candidatures a les quals MÉS donava su-
port.

S’ha impartit una jornada de formació bàsica 
per regidores i regidors el 27 de juny a Mon-
tuiri. Han estat ponents en Xavier Bacigalu-
pe i en Toni Alorda.
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Anàlisi, reflexió, debat i elaboració: 

a) Presentació de llibres,  revistes i audiovisuals:

El llibre “Exportando paraisos”, de Joan Buades, amb les intervencions de Ivan Murray i 
David Abril a Can Alcover el 12 de setembre del  2014.

El llibre “Una proposta ecosocialista per un projecte alternatiu a Mallorca” elaborat i 
editat per l’Ateneu Pere Mascaró. Presentat per Pep Valero i amb les intervencions de 
Macià Blàzquez, Aina Llauger i David Abril a Can Alcover, el 3 d’octubre del 2014.

En col·laboració amb Documenta Balear, la presentació del segon volumen de: Treballa-
dors, sindicalistes i clandestins. Històries orals del moviment obrer a les Balears 1930 

- 1950 de l’ historiador David 
Ginard  amb la intervenció de 
l’historiador  Pere Gabriel a 
Can Alcover el 9 d’octubre de 
2014. El  19 de gener a Inca, 
presentat per Miquel Pieras. 
A Marratxí el 27 de febrer del 
2015 presentat per Antoni 
Serra.  I a Binissalem el 14 
d’abril. 

Donar suport a la presentació del llibre “La banca que nece-
sitamos” de Joan Ramon Sanchis, presentat por Alex Duran. 
Acte organitzat per Fiare Banca Ètica a l’edifici de Sa Riera de 
l’UIB, el 5 de febrer.

El llibre “L’exili republicà als Paisos Catalans” de Pelai Pa-
gés Blanch i presentat per l’ historiador David Ginard, el 4 
de març a la llibreria Quars. 

El llibre “La crisi econòmica, mercat de treball i benestar 
social. El cas de les Illes Balears” de Ferran Navinés, An-
tònia Puiggròs i Maria del Mar Ribas, editat per l’Ateneu 
Pere Mascaró. Modera l’acte Josep Valero el di 15 d’abril a 
Sa Riera de l’UIB.

b) Grups d’estudi i/o tallers de reflexió:

El grup d’economia ha continuat les seves activitats 
entre les que cal destacar:

1.-  Donar suport al grup que va elaborar El llibre “La crisi econòmica, mercat de 
treball i benestar social. El cas de les Illes Balears”, editar-lo i fer-ne difusió.  

2.- La preparació, organització i execució del curs de formació “Paradigmes econòmics 
actuals versus el bé comú: la justícia social i la democràcia participativa”.
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3.- Implementar el programa de Renda Bàsica de Ciutadania, pel qual rebérem un ajut 
econòmic de Caixa de Colonya. S’ha obert un apartat nou, de la Renda Bàsica, a la web 
de l’Ateneu a on es pot consultar totes les activitats realitzades i la documentació dis-
ponible. S’ha elaborat  un estudi sobre un supòsit d’aplicació de la Renda Bàsica a les 
Illes, per part de l’economista català Lluis Torrens. S’han realitzat les jornades “Renda 
Bàsica de Ciutadania. Un objectiu just, útil i viable”. I en Pep Valero ha assistit, en re-
presentació de l’Ateneu Pere Mascaró, al simposi estatal de Renda Bàsica, el 4 de des-
embre a Fuenlabrada i el 16 i 17 d’abril com a ponent, a les jornades sobre Renda Bàsica 
organitzades per l’UIB.

Grup de sindicalisme. Ha continuat amb les trobades mensuals. Ha iniciat un estudi de 
la realitat laboral i sindical a les Illes, com a base per entrar en el debat de les necessi-
tats del sindicalisme en la actualitat. 

Grup organitzador dels actes commemoratius del 90 aniversari de la inauguració de la 
Casa del Poble a Ciutat. Ha continuat la seva tasca, que ha donat un primer fruit amb 
la celebració de les “Primeres Jornades sobre història del Moviment Obrer a Mallorca”. 
S’està treballant per editar les ponències d’aquestes jornades i s’ha acordat fer unes 
jornades cada dos anys. 

Espai de Formació. Les Fundacions Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder han 
creat aquest espai  de formació per una ciutadania lliure i alternativa, que ha desenvo-
lupat les activitats destacades al primer apartat d’aquestes Memòries.

c) Jornades de debat de l’Ateneu.

L’Ateneu Pere Mascaró, conjunta-
ment amb la Fundació Emili Darder, 
la Fundación de Investigaciones 
Marxistas, UGT, CCOO i l’Associació 
Memòria de Mallorca organitzaren  
les “Primeres Jornades sobre història 
del Moviment Obrer a Mallorca” els 
dies 21 i 22 de novembre del 2014. 

Donar suport a la jornada sobre 
Mercat Social a Can Alcover el dia 4 de desembre del 2014, organitzada per l’Associació 
Mercat Social Illes Balears, amb la projecció del documental: “Mercado Social: altra 
economia para una vida mejor”, la presentació de Redes del Mercado Social a càrrec de 
Antonio Hernández i una taula rodona d’experiències de Mallorca, Eivissa i  Menorca. 
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L’Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder organitzarem la Jornada: “Renda Bà-
sica de Ciutadania: un objectiu just, útil i viable”. El 13 de desembre a Can Alcover, amb 
les intervencions de Lluis Torrens, Sergi Raventós, Fina Santiago i Lluis Tato . 

d) Col·loquis i debats

1.- Amb el format de “Les Tertúlies de l’Ateneu” : 

* El paper del moviment pacifista israelià.Presentat per Miquel Àngel Llauger i amb la 
intervenció de Meir Margalit. El 26 de setembre del 2014 a Can Alcover

* El procés sobiranista a Catalunya. 
Presentat per  Neus Truyol, intervé 
Raul Romeva. A Can Alcover el 29 de 
gener del 2015. 
 
* Fiare Banca Ètica, present i futur. 
Presenta  Miquel Rosselló i intervé 
Nuria Brito el 5 de febrer del 2015 a 
Can Alcover.
 
 La revolució feminista i democràti-
ca dels kurds de Turquia i Síria.  Un 
model de convivència. Presenta 
Rafel Sedano.Intervé Antoni Trobat, el 26 de juny del 2015 a Can Alcover. 

2.- Amb el format de Taules rodones.

Les Illes un projecte de País. Organitzat per l’Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili 
Darder. Modera la Taula rodona Margalida Puigserver i intervenen Fanny Tur d’Eivissa, 
Miquel Àngel Maria de Menorca i Miquel Ensenyat de Mallorca. 

e) Activitats de Memòria Democràtica.

Acte de record i reconeixement a Marcos Peralta. Organitzat per CCOO i l’Ateneu Pere 
Mascaró el 22 d’octubre, al local de CCOO. Presenta Lila Thomàs. Intervenen: David Gi-
nard, Antoni Serra i Antoni Maria Thomàs. Fa la cloenda Katiana Vicens.

Acte de reconeixement anual a Emili Darder organitzat per un comitè ciutadà i unitari 
del que participa l’Ateneu Pere Mascaró. El 22 de febrer del 2014. Al cementiri de Palma.

Acte de reconeixement als ma-
llorquins que foren mem-
bres de la Unión Militar 
Democrática (UMD). 
Presenten Lila Thomàs 
i Ferran Gomila. Po-
nents: José Ignacio 

Dominguez (capità d’aviació), José Mª Gago (historiador) i David 
Ginard (historiador). El 24 de febrer del 2014. A l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats.
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Comunicació, publicacions i documentació: 
S’ha continuat alimentant la pàgina web i s’ha millorat el seu con-
tingut amb la incorporació d’un nou espai dedicat a la Renda Bàsica.

S’ha editat i presentat el llibre “ Crisi econòmica, mercat de tre-
ball i benestar social. El cas de les Illes Balears”. Escrit per Ferran 
Navinés, Antònia Puiggròs i Maria del Mar Ribas. 

S’ha seguit editant la revista digital L’Altra Mirada, amb perio-
dicitat mensual fins el número 41. I segueix apareixent, a part de 
la distribució per correu electrònic a la www.laltramirada.cat i se 
reenvien els articles per  Facebook i Twiter. 

Relacions de l’Ateneu amb altres 
entitats.
S’han mantingut les relacions establertes fins ara i dins aquest any cal destacar:. 

S’ha mantingut la col·laboració amb la Fundació Emili Darder, que cada cop és més 
estreta. S’ha iniciat ja el debat de com establir relacions més estables a partir d’ara. Cal 
destacar la col·laboració amb l’edició de l’Altra Mirada, la posada en marxa de l’espai de 
formació, el  treball conjunt al grup d’economia i una important quantitat d’actes rea-
litzats conjuntament.  

Després d’un parèntesi d’un any, a finals d’aquest curs se celebra una reunió per deba-
tre com reprendre les activitats de l’ Institut del Triangle de Mar Blava. 

Segueix la participació amb la Banca Ètica 
FIARE i una representació de l’Ateneu va par-
ticipar a la inauguració de la primera oficina a 
Bilbao, fruit de la fusió definitiva de la Banca 
Popolare Etica italiana i FIARE. 

Així mateix amb la Xarxa de Renda Bàsica i 
també un representant de l’Ateneu, en Josep 
Valero participà al simposi anual celebrat a Fuenlabrada, Madrid.

Una vegada constituïda l’Associació Mercat Social Illes Balears, de 
la que l’Ateneu fou un impulsor destacat i soci fundador, s’ha 

participat activament a totes les seves activitats que aquest 
any han sigut moltes, destacant l’organització i celebració 

de la primera Fira del Mercat Social, a on l’Ateneu també 
fou present amb la seva paradeta. A Mallorca. L’Associació 
a fet la seva primera assemblea ordinària i ha elegit una 
nova Junta Directiva, dins la qual l’Ateneu Pere Masca-
ró, representat pel seu President Miquel Rosselló dura la 

Secretaria.

Seguim la participació activa al Consell de la Societat Civil de 
Mallorca, formant part del seu secretariat.
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I participem activament en la plataforma contra el TTIP, 
donant suport als diferents actes organitzats, amb una 
certa repercussió mediàtica, aconseguint la principal 
finalitat, d’evitar el debat “clandestí” del tractat a les 
institucions europees. Aquesta campanya té el suport 
actiu dels grups ALE-Verds i Esquerra Unitària Euro-
pea, del Parlament Europeu. 

Funcionament.
S’ha cobert el pressupost del 2014, per la qual cosa s’han 
pogut realitzar totes les activitats programades.

S’ha aconseguit una subvenció de l’estalvi ètic de Caixa de Colonya de 1.000 euros per a 
les activitats de 2015 sobre desenvolupament sostenible. 

Cal destacar el treball voluntari de tots els membres col·laboradors de la Fundació, fa-
cilitat per l’estat personal de situació de jubilació o situació d’atur, de les persones que 
estan al front de l’organització de les activitats.

Les activitats es financen per les aportacions periòdiques dels col·laboradors, les po-
ques subvencions que rebem i algunes donacions extraordinàries. 




