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Juliol 2014
Aquesta és la relació d’activitats desenvolupades per l’Ateneu Pere Masca-
ró dins aquest curs, és a dir del setembre del 2013 al juliol del 2014. El 
presentem amb els mateixos apartats del programa d’activitats per poder 
fer el seguiment del grau de compliment del mateix:

Formació: 
Organitzar i dur a terme, per encàrrec d’Iniciativaverds, la 4a Escola d’Estiu, el 21 
de juny a Can Alcover, amb el títol de: “ La crisi, excusa per segrestar la democrà-
cia”. Intervingueren com a ponents l’economista Ferran Navinès, la Presidenta de 
l’Observatori IQ, de Dones per Iniciativa i membre de l’Executiva d’ICV, Maria de 
la Fuente i el Coordinador d’Iniciativaverds David Abril. Se tancà amb una taula 
rodona sobre “Els moviments socials a les Illes, la lluita pels drets democràtics” 
moderada per Neus Truyol amb la participació de l’Assemblea de docents, FAPA 
Mallorca, GOB, Plataforma anti-desnonaments i Prosocial. 

S’ha organitzat, conjuntament amb la Fundació Emili Darder, una escola de 
formació ciutadana, que comentarem a un apartat posterior.

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

- La Revista “Alternativas económicas” a càrrec de Andreu Missè i amb la parti-
cipació de la periodista Marisa Goñi. Al local de la UGT de Palma, el 23 d’octubre 
del 2013.

- El llibre “Els nostres deportats. Republicans Balears als camps nazis”, amb 
les intervencions de Mª Antonia Oliver de Memòria de Mallorca i l’ historiador 
David Ginard. Al Bar Siset. El 31 d’octubre del 2014.

Escola d’Estiu 2014
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- En col·laboració amb Documenta Balear, la presentació del llibre: Treballa-
dors, sindicalistes i clandestins. Històries orals del moviment obrer a les 
Balears 1930-1950 de l’ historiador David Ginard, a Esporles el 23 de gener a  
càrrec de Lila 
Thomàs del Ateneu 
Pere mascaró. A 
Pollença el 31 de 
gener per l’ historia-
dor  pollencí Pere 
Sales. A Ciutadella el 
13 de febrer pel 
membre de l’Ateneu 
Pere Mascaró en 
Joan López Casas-
novas.  

- El llibre “Represión, resistencia, memoria. Mujeres bajo la Dictadura Fran-
quista” de Mary Nash amb la intervenció de l’historiador David Ginard. A la llibre-
ria Quars de Palma el 26 de febrer del 2014.

- El llibre: “Quanta desigualtat pot suportar la democràcia? Del Coordinador 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, amb la intervenció del Diputat de 
MÉS per Mallorca David Abril. A la Llibreria Quars de Palma el 20 de març del 
2014.

- El llibre “La gran ofensiva” de Bernat Riutort, professor de l’UIB i col·laborador 
de l’Ateneu Pere Mascaró,   amb les intervencions dels membres del grup 
d’economia de l’Ateneu Pere Mascaró Josep Valero i Ferran Navinès. A la llibreria 
Embat de Palma el 20 de maig del 2014. 

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

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

1.-  La incorporació al grup de companys de la Fundació Emili Darder. 

2.- La preparació, organització i execució de les jornades “De l’Europa dels bancs 
a l’Europa dels ciutadans”. 

3.- La preparació d’un curs de formació per quadres polítics i socials que 
s’impartirà després de l’estiu.

4



4.- Posar en marxa un grup d’estudi per seguir aprofundint en l’aplicació i difusió 
del concepte de Renda Bàsica de Ciutadania. S’obrirà un apartat de la Renda 
Bàsica a la WEB de l’Ateneu, s’elaborarà un estudi sobre un supòsit d’aplicació 
de la Renda Bàsica a les Illes, per part de l’economista català J. Arcarons i 
s’organitzaran unes jornades a final d’any.

S’ha constituït un  grup de sindicalisme. Ha aprovat un guió de temes a debatre 
i organitza una trobada mensual. L’objectiu és aprofundir sobre el paper dels 
sindicats dins el capitalisme globalitzat. 

Ha funcionat durant aquest any un grup de reflexió sobre l’ecosocialisme, que 
ha elaborat el document “ Una proposta ecosocialista per un projecte alternatiu”, 
com una aportació al debat.

Donades les dificultats per funcionar del grup sobre la reforma de 
l’Administració Pública, creat l’any passat, s’ha disolt. 

- El grup de Mercat Social ha continuat la seva feina. Ha impulsat la  constitució 
de l’Associació Mercat Social Illes Balears, amb una junta promotora formada per 
la Federació de Cooperatives de les Illes Balears, REAS, la cooperativa Coane-
gra, S’Altra Senalla, Càritas Menorca, Entre Pobles de Menorca i l’Ateneu Pere 
Mascaró que ja compta amb un grup insular a Mallorca i un altre a Menorca. S’ha 
presentat al Club Diario de Mallorca, s’han organitzat unes jornades de formació 
a Menorca i s’ha fet la presentació de l’associació a Eivissa. Està previst que  a la 
tardor se faci la seva assemblea constituent, que posi en marxa la WEB i organitzi 
una fira de l’economia social i solidaria.

- S’ha creat un grup organitzador dels actes commemoratius del 90 aniversa-
ri de la inauguració de la Casa del Poble a Ciutat. Formen part d’aquest grup 
CCOO, UGT, l’Ateneu Pere Mascaró, la Fundació d’Investigacions Marxistes, la 
Fundació Emili Darder. S’està organitzant una exposició fotogràfica i un simposi 
amb ponències dels següents historiadors: Pere Gabriel, Josep Vilchez, Josep 
Quetglas, Manel Santana, Antoni Nadal, Arnau Company, Antoni Marimon, David 
Ginard i Bartomeu Gari.

Així mateix les Fundacions Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder 
han creat una escola de formació per una ciutadania lliure i alternativa, a petició 
de MÉS per Mallorca. Per ara està impartint un primer curs sobre polítiques 
locals, que repetirà després de l’estiu i té en preparació un d’economia per 
quadres polítics i socials i un altre de feminisme.
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c) Jornades de  debat de l’Ateneu.

- L’Ateneu Pere Mascaró i Fundació Emili Darder participaren en el XXVII 
Seminari Blanquerna que se celebrà a s’Arenal  els dies 11, 12 i 13 d’octubre del 
2013. 

- Les jornades: Turisme, equitat social i mediambiental organitzades obriren 
la col·laboració entre l’Ateneu Pere Mascaró i la Green European Foundation, 
amb la participació de la Fundació Nous Horitzons i la Fundació EQUO. Se 
celebraren al Gran Hotel de Ciutat els dies 29 i 30 de novembre del 2013.

- L’Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder organitzarem la Jornada 
“De l’Europa dels bancs a l’Europa dels ciutadans” el dia 12 d’abril del 2014.

- El Seminari organitzat per la OCDS, el grup de recerca Desigualtats, gènere i 
polítiques públiques de l’UIB i l’Ateneu Pere Mascaró : Violència contra les 
dones i polítiques socials neoliberals en els circuits transnacionals de crim, 
sexe i drogues a l’Edifici Sa Riera, els dies 14,19 i 28 de maig del 2014.

d) Col·loquis i debats

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

* Retalls a la sanitat pública. Que feim els professionals sanitaris? Organit-
zada per l’Ateneu Pere Mascaró i el col·lectiu Salut Oberta. Ponents: Gaspar 
Tamborero, metge de família. Juan Luis Ruiz Jimenez, de Marea Blanca. Rafael 
Berlanga, d’ ATUHSE. Rosa Mª Hernàndez, presidenta del Col·legi d’Enfermeres 
IB. El 19 de setembre del 2013 al Club Diario de Mallorca.
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* Afganistan, Irak, Síria, Líbia. Dret d’ingerència humanitària?. Ponents: Joan 
Carrero i Margalida Capellà Roig. El 8 d’octubre del 2013 a Can Alcover. 
 
* Presentació del projecte de 
Mercat Social. Ponent: Miquel 
Rosselló, President de l’Ateneu Pere 
Mascaró. El 12 de desembre del 2013 
al local de GOB de Maò.

* La situació al País Basc.  Ponents: 
Magi Moranta i Pello Urizar, Diputat 
de Bildu al Parlament Basc. El 10 de 
gener del 2014 al Club Diario de 
Mallorca. 

* Llatinoamèrica. Clarobscurs de la Democràcia. Ponents: Pere Polo, ex 
secretari general del STEI i Marcos Roitman, profesor de la Universitat Complu-
tense de Madrid. El 13 de febrer del 2014, al Club Diario de Mallorca.

* Presentació de l’Associació Mercat Social Illes Balears. Ponents: Alex 
Duran de l’Altra Senalla i Jordi Via Gerent de la Cooperativa Arts. El 2 d’abril del 
2014. Al Club Diario de Mallorca.

* Cultura i treball. El primer de maig en la perspectiva del segle XXI. Ponents: 
Maria Bonnin, David Abril, Pere Polo i Josep Benedicto.

*Un any amb el Papa Francesc. Ponents: Marisa Goñi, Josep Amengual, Maria 
Salleras i Ignacio González Faus. El 6 de maig del 2014. A Sa Nostra del carrer 
Concepció.

*En defensa del dret a la protesta. Ponents: Josep Castells i Jaume Asens 
Llodrà. El 8 de maig del 2014. Al Moli del Rei de Maò.

2.- Amb el format de Taules rodones, organitzat per les Fundacions Emili 
Darder i Ateneu Pere Mascaró:

2.1. El cicle  d’alternatives a la crisi:

- Nou model energètic per les Illes. Ponents: Pere Sampol, Director de la 
Fundació Emili Darder, l’expert en energies renovables Jorge Morales, Sanjeev 
Bhardwaj de Som energia, Miquel Tena de la cooperativa biomasa Tramuntana i 
Jordi Quer d’Intienergia. El 25 de setembre del 2013. Al Club Diario de Mallorca.
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- Repartiment del Treball per a prosperar el segle XXI.  Ponents: Rafel Borràs 
de l’Ateneu Pere Mascaró i Floren Marcellesi de la Fundación EQUO. El 13de 
novembre del 2013. A Can Alcover.

2.2. El cicle: El futur de les Illes Balears i el País Valencià davant el procés 
sobiranista a Catalunya.

- La cultura i la política lingüística. Ponents: Damià Pons, Vicenç Villatoro i 
Joan Francesc Mira. El 3 de març del 2014. Al Club Diario de Mallorca.

- La societat i l’economia. 
Ponents: Jaume Garau, 
Elisenda Paluzié i Rafel Caste-
lló. El 17 de març del 2014. Al 
Club Diario de Mallorca

- La política. Ponents: Pere 
Sampol, Jordi Pujol i Pere 
Mayor. El 31 de març del 
2014. Al Club Diario de 
Mallorca.

e) Activitats de Memòria Democràtica.

- 50 aniversari de la constitució del “Tribunal de Orden Público” (TOP). 
Acte de reconeixement als mallorquins condemnats pel TOP i als advocats 
defensors. Ponents: Ruben Vega, Ignasi Ribas i David Ginard. El 16 de desem-
bre del 2013. Al col·legi d’advocats de Palma.

- Acte de reconeixement anual a Emili Darder organitzat per les Fundacions 
Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró. El 24 de febrer del 2014. Al cementiri de 
Palma.

- 40 aniversari de l’afusellament de Salvador Puig Antich. Ponents: Marisa 
Goñi, Biel Majoral, Miquel Rosselló, Dolors Marin i Margalida Bover. El 4 de 
març del 2014. A Can Alcover.
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Comunicació, publicacions i documentació: 
-S’ha continuat alimentant la pàgina WEB.

S’ha presentat el document “Una proposta 
ecosocialista per un projecte alternatiu”.

- S’ha seguit editant la revista digital L’Altra 
Mirada, en periodicitat mensual fins el número 
30. Així mateix s’han incorporat al Consell de 
Redacció els companys menorquins Miquel 
Àngel Maria, Joan López Casasnovas i Josep 
Foguet, garantint l’aparició a cada número de la 
revista de dues seccions fetes a Menorca i per 
menorquins: “El nord també existeix” i “He mirat 
aquesta terra”.   S’ha posat en marxa la 
www.laltramirada.cat a la que apereixen tots el 
números i també se distribueixen els articles per  
Facebook i Twiter. 

Relacions de l’Ateneu amb altres entitats.
- S’ha col·laborat amb el Grup Blanquerna, amb el seu seminari anual. 

- S’han mantingut les relacions estables amb la Fundació Nous Horitzons. Una 
delegació de l’Ateneu Pere Mascaró va participar a la Jornada: “ L’esquerra 
europea davant la crisi: alternatives polítiques i econòmiques, organitzat” 
per l’Institut del Triangle de Mar Blava, el 14 de setembre a l’Alguer, Sardenya. 
En aqueta jornada s’acordà convertir l’ITMB, que actualment és una secció de la 
Fundació Nous Horitzons amb una associació a la qual tots els seus membres 
d’arreu dels Països Catalans participin en igualtat de condicions. S’encarregà a 
l’Ateneu Pere Mascaró exercir de Secretaria Tècnica per impulsar aquest procés. 
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- Segueix la participació amb la Banca Ètica FIARE i una representació de 
l’Ateneu va participar a la seva Assemblea estatal, a Barcelona, el 29 i 30 de març 
del 2014. 

- Així mateix amb la Xarxa de Renda Bàsica i també un representant de l’Ateneu, 
en Rafel Borràs participà al simposi celebrat a Donosti. 

- Seguim 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, així 
com de projectes comuns, entre els que cal destacar l’edició de l’Altra Mirada i la 
posada en marxa de l’escola de formació.  

- S’han establert relacions amb la Green European Foundation (Fundació Verda 
Europea), amb l’organització conjunta de les jornades sobre turisme sostenible 
celebrades a Palma el novembre del 2013..

Funcionament.
- S’ha cobert el pressupost del 2013, per la qual cosa s’han pogut realitzar totes 
les activitats programades.

- S’han incorporat 6.000 euros al capital fundacional, gràcies a donacions i s’ha 
incrementat el nombre de socis. Així mateix s’ha aconseguit una subvenció del 
Parlament Europeu de 1.400 euros a través de la Green European Foundation 
i una altre de l’estalvi ètic de Caixa de Colonya de 1.500 euros. 
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Carrer General Riera, 3 2nA
07003 Palma (Illes Balears)

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


