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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 2012 al juliol del 2013. El presentem amb 
els mateixos apartats del programa d’activitats que aprovàrem l’any passat per 
poder fer el seguiment del grau de compliment del mateix:

Formació
Organitzar i dur a terme, per encàrrec d’Iniciativaverds, la 3a Escola d’Estiu el 29 
de juny a Can Alcover. Sota el títol de: “l’Ecosocialisme. Una eina pel canvi de 
sistema” feren de ponents Ricard Gomà i Cristina Domingo i participaren a la 
taula rodona Josep Mª Foguet, Miquel A. Llauger i Marian Suarez.

Anàlisi, reflexió, debat i elaboració
a) Presentació de llibres i documentals / audiovisuals:

En col·laboració amb la llibreria Drac Màgic, la presentació a càrrec d’en J. L. 
López Bulla del llibre: Para que sirve un Sindicato? d’Antonio Baylos. El 3 
d’octubre del 2012.

En col·laboració amb Documenta Balear, la presentació del llibre: Treballadors, 
sindicalistes i clandestins. Històries orals del moviment obrer a les Balears 1930 
- 1950 de l’ historiador David Ginard, a  càrrec del pare Josep Massot i Muntaner, 
el 12 de novembre del 2012 a Can Alcover.

Així mateix s’han fet també presentacions d’aquest llibre a Lloseta, presentat per 
Antoni Marimón, a Eivissa per Fany Tur, a Marratxí per Antoni Serra, a Capdepera 
per Josep Terrassa i Magdalena Nebot.

Presentació del llibre: “De la Foscor a l’esperança, Memòries d’un estudiant 
antifranquista” de Miquel Rosselló a Montuiri i Santa Maria.

Presentació del documental: Els Xuetes d’Antoni Mª Thomàs a càrrec de l’editor 
Lleonard Muntaner. El dia 11 de desembre del 2012 a l’auditori de Sa Nostra.

En col·laboració amb la llibreria Quars, la presentació del llibre: Estanislau Ruiz 
Poncetí. L’enginyer comunista de Josep Portella a càrrec de Joan López Casas-
novas, el 21 de desembre del 2012.

Amb col·laboració amb la llibreria Quarts el llibre: La República perseguida de 
Jordi Guixé a càrrec de David Ginard, el dia 6 de març del 2013.



Presentació del Documental “Illes de futur” de J. Mª Aranda, per part de l’Ateneu 
Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder, a càrrec de na Neus Truyol i en Mateu 
Morro, el 26 de març del 2013 a Can Alcover.

Amb col·laboració amb el Grup Blanquerna la presentació del llibre: De l’estatut a 
l’autodeterminació. Reprendre el camí de Jaume Bosch a càrrec de Tomeu Martí 
i Miquel Rosselló, el 17 de maig del 2013 a Can Alcover.

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

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

 1.-  L’aportació al XII Simposi de la Xarxa de Renda Bàsica amb la     
ponència “Una proposta d’avaluació de la viabilitat de la RB a Balears” elaborada 
per Andreu Horrach, Antonia Puicròs i Josep Valero.
 
 2.- L’organització del curs “Crisi, economia i valors” de la Universitat  
d’Estiu de la UIB, conjuntament amb l’Ateneu, la Fundació Gabriel Alomar i la 
Fundació Emili Darder.

 3.- Posar en marxa un grup d’estudi de la fiscalitat a les Illes.

- S’ha constituït un  grup d’estudi i reflexió sobre la reforma de l’Administració 
Pública que tot just ha començat a caminar.

- S’ha impulsat un procés  de contactes i debat que té com a objectiu la implanta-
ció del Mercat Social a les Illes. Ens hem entrevistat amb unes 35 persones 
relacionades amb l’economia social i solidaria i iniciatives empresarials vincula-
des al territori. 

D’aquestes entrevistes ha sorgit un grup, en el que té un pes important la Xarxa 
d’economia solidaria (REAS), la Unió de Cooperatives UCTAIB i la Federació de 
Cooperatives de les Illes que suma UCTAIB i les cooperatives agràries. 

Hem participat en la Trobada IDEARIA, organitzada a Còrdova i dedicada 
enguany al debat del Mercat Social i hem connectat amb el grup que impulsa el 
tema a Catalunya, a través de Jordi Via. Estem a punt d’aprovar un document que 
defineix el full de ruta per dur endavant aquest projecte. 



c) Jornades de  debat de l’Ateneu.

- Col·laborarem conjuntament amb el Grup Blanquerna i la Fundació Emili 
Darder en l’organització del XXVI Seminari Blanquerna a Can Alcover, els dies 
27 i 28 d’octubre del 2012. Amb la participació d’un nombre destacat de persones 
representatives del mon del pensament crític, dels moviments alternatius i tanca-
rem amb una taula rodona de representants polítics de l’esquerra dels Països 
Catalans.

- L’Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder organitzarem la Jornada 
“Un nou estat, una nova societat” El dia 13 d’abril del 2013. (Properament edita-
rem les ponències d’aquesta jornada)

- Organitzarem conjuntament amb la Fundació Emili Darder i Prosocial una 
jornada sobre les polítiques socials a les Illes. El dia 27 d’abril a Can Alcover. 

- L’organització del curs “Crisi, economia i valors” de la Universitat d’Estiu de la 
UIB, conjuntament l’Ateneu, la Fundació Gabriel Alomar i la Fundació Emili 
Darder. Els dies 1, 2, 3, i 4 de juliol del 2013.

d) Col·loquis i debats

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

- Altres sortides a la crisi? Sortir de l’estafa. Ponent: Joan Coscubiela, Diputat 
al Parlament estatal per ICV. El 8 d’octubre del 2012 al local de l’UGT.
 - Catalunya: Els reptes de futur. Ponent: Jordi Vendrell, Diputat al Parlament 
Català per Iniciativa per Catalunya Verds. El 9 de novembre del 2012 al Club 
Diario de Mallorca. 
 - El futur del País Basc. Ponent: Oscar Matute, Coordinador d’Alternatiba i dipu-
tat de EH. Bildu al Parlament Basc. El 14 de gener del 2013 al club Diario de 
Mallorca.
 - La solidaritat internacional en temps de crisi. Ponents: Carles Gonyalons de 
l’espai de solidaritat d’Iniciativaverds i Arcadi Oliveres, economista i lluitador. El 7 
de febrer al Club Diario de Mallorca. 

- La situació a Mali. Organitzada per l’Ateneu i la Fundació Emili Darder.  Ponent: 
Enric Gonyalons, militant de la solidaritat internacional. El 12 de febrer del 2013. 
A Can Alcover.



- La Renda Bàsica a Guipúscoa. Ponent: Ander Rodríguez, Diputat d’Afers 
Socials de la Diputació Foral de Guipúscoa per Bildu. El 3 d’abril del 2013. A Can 
Alcover.

- El desconcert europeu. Organitzada per la Fundació Gabriel Alomar amb la 
participació de l’Ateneu. Ponent: José Ignacio Torreblanca, columnista del Pais. 
El 20 de maig del 2013. A Caixa Forum.

- Església i societat abans i després del Concili Vaticà II. Ponents: Teodor 
Suau, Capella, Maria del Mar Albajar, monja Benedictina i Sebastian Mora, Secre-
tari General de Càritas Espanya. El 28 de maig del 2013. A l’auditorium de Sa 
Nostra.

- La contrareforma educativa del PP. Organitzada per la Plataforma en defensa 
de l’ensenyament públic i l’Ateneu de Menorca. Ponents: Pau Salord, professor 
de l’IES de Cap de Llevant i Andreu Mayayo, catedràtic d’història contemporània 
i vicedegà de la facultat de geografia i historia de la Universitat de Barcelona. A 
Can Victorí de Maó. El 6 de juny del 2013.

- Noticia de Catalunya. Ponents: Joan López Casasnoves, de l’Ateneu Pere 
Mascaró i ex Diputat de l’Entesa per Menorca i Andreu Mayayo, catedràtic 
d’història contemporània i vicedegà de la facultat de geografia i historia de la 
Universitat de Barcelona. Al cercle artístic de Ciutadella. El 7 de juny del 2013.
  - Que és el Mercat Social?. L’experiència catalana. Ponent: Jordi Via, Director 
de la cooperativa d’assegurances ARÇ . El 11 de juny del 2013. A Can Alcover.



2.- Amb el format “De la lletra a la imatge”:  

El cicle  “de revolucions i cinema”, organitzat per Josep Traverso i Josep Truyol i 
celebrades a Sa Nostra.

- El 31 de gener del 2013: La revolució mexicana. Viva Zapata.

- El 13de març del 2013: Amb la col·laboració del professor de Biologia Miquel 
Catany. La revolució Darwiniana. La herencia del tiempo

- El 7 de maig del 2013: La revolució dels soviets. Octubre.
- El 10 de juliol del 2013: La revolució democràtica Anglesa.  Cromwell. 
Aquesta activitat coincideix amb la festa de fi de curs i la presentació de la 
Memòria del mateix. A Can Alcover

e) Tertúlies literàries. 
Antígona de Sòfocles. Metàfores pel segle XXI. 
Amb la col·laboració de la llibreria Lluna i la interpretació d’Antoni Fuster i de 
Maria Victòria Secall de FARTDART.  El 25 d’abril del 2013.

f) Activitats de Memòria Democràtica.

- Homenatge  a Matilde Landa. Amb les intervencions de Matilde Gomila de 
Menorca, Magdalena Nebot, l’escriptora Margalida Capellà i l’ historiador David 
Ginard. El 27 de setembre del 2012. A Can Alcover.



- Acte de reconeixement a Francisca Bosch als 20 anys de la seva mort. Amb la 
projecció d’un audiovisual d’en Josep Truyol i les intervencions de Manel Domè-
nech, Xesca Mas i Josep Valero. El 26 de novembre del 2012. A Can Alcover.

- Acte de reconeixement anual a Emili Darder amb la participació a més de 
l’Ateneu, amb l’STEI, ERC i la Fundació Emili Darder. El 24 de febrer del 2013. Al 
cementiri de Palma.

- Participació de l’Ateneu a l’acte unitari de commemoració del 14 d’abril a la 
plaça de Cort.

Comunicació, publicacions i documentació: 
- S’ha continuat alimentant la pàgina WEB.

- En col·laboració amb l’editorial Documenta Balear s’ha coeditat el llibre: “Treba-
lladors, sindicalistes i clandestins. Històries orals del moviment obrer a les 
Balears. 1930 - 1950” de David Ginard.

- En col·laboració amb l’editorial Menorca s’ha participat amb l’edició del llibre 
Enric Limosner Asensio. La guineu republicana de Josep Portella.

- S’ha editat una petita publicació que conté extractes del Manifest Ecosocialista 
aparegut al final de la dècada dels anys 80 amb pròleg de David Abril i Josep 
Valero.



- S’ha seguit editant la Revista Digital L’Altra Mirada, en periodicitat mensual fins 
el número 16. Així mateix s’ha consolidat la col·laboració amb la Fundació Emili 
Darder constituint un Consell de Redacció conjunt que funciona des del número 
17 de l’Altra Mirada i que ens ha permès incrementar substancialment la difusió 
de la mateixa, superant les 2400 adreces electròniques a les que s’envia directa-
ment la revista, a part de les persones a les quals els arriba indirectament, WEB, 
Facebook, etc.

Així mateix s’ha millorat el contingut i s’ha creat una secció nova, “trinxera munici-
pal”. Fins ara hem editat 19 números.

Relacions de l’Ateneu amb altres entitats.

S’han mantingut les relacions amb les entitats amb les entitats amb les que tenim 
establert acords de col·laboració com la Fundació Nous Horitzons,  el Grup Blan-
querna, l’ Institut del Triangle de Mar Blava, amb la Banca Ètica FIARE, que una 
representació de l’Ateneu a participat a la seva Assemblea estatal en la qual s’ 
acordat la fusió amb la Banca Popolare Etica Italiana,  la Xarxa de Renda Bàsica, 
organitzant el 2012 l’Ateneu, a Palma,  el seu simposi estatal que se celebra cada 
any i seguint la participació activa al Consell de la Societat Civil de Mallorca.

S’ha incrementat substancialment la col·laboració amb la Fundació Emili Darder, 
com se dedueix de la quantitat d’activitats que estem fent plegats

Les relacions amb la Fundació Gabriel Alomar, també s’ha posat en marxa i ja 
s’han organitzat dues activitats conjuntament.

S’han iniciat les gestions per establir relacions amb la Green European Founda-
tion (Fundació Verda Europea).



Funcionament.

- S’ha cobert el pressupost, per la qual cosa s’han pogut realitzar totes les activi-
tats programades.

- Però allò que considerem més important és haver aconseguit la constitució de 
la Fundació. Des del juliol del 2013 la nostra associació actuarà com la Fundació 
Ateneu Pere Mascaró.

- S’ha començat a planificar les tasques que ens garanteixi el normal funciona-
ment de la Fundació, tant des del punt de vista legal i burocràtic com de finança-
ment. La consecució d’aquest objectiu és  un dels grans reptes del proper curs 
polític. 

Acte de l’Ateneu a Ciutadella





Carrer General Riera, 3 2nA
07003 Palma (Illes Balears)

www.AteneuPereMascaro.org
ateneu.peremascaro@gmail.com  


