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Exposició de motius  

La nostra societat forma part d'un sistema polític, econòmic i social que no 
solament és profundament injust sinó que mostra greus símptomes d'esgotament. 

Un sistema que basa la seva lògica interna en la defensa dels interessos de les 
minories dominants que cada cop tenen més poder econòmic i polític. Mentre la 

defensa dels interessos de les persones i del medi ambient, és a dir, de la societat 
del futur, queda en segon terme: 

Primer els interessos de les grans corporacions transnacionals que la protecció de la 
natura. 

Primer els interessos de la minoria econòmicament poderosa que la defensa dels 
drets cívics, socials i laborals. 

Primer l'economia privada que l'Administració pública. 

Primer els interessos dels estats que el dret a decidir dels pobles 

Per mantenir un sistema així se necessita el poder coercitiu dels exèrcits però 
també i sobretot l'hegemonia de les idees. 

No debades les forces conservadores dediquen esforços ingents a la creació 
d'ideologia, a la difusió de les seves idees i a la formació dels seus quadres. 

Les persones que volem capgirar aquest sistema és clar que hem de dedicar 
esforços a la lluita des de la societat civil organitzada contra tots els abusos dels 
poderosos, com també el treball des de les institucions democràtiques a favor de 

les persones, o començar a construir una nova societat postcapitalista. 

Però hem de ser ben conscients que sense l'hegemonia de les idees de progrés dins 
la societat no es pot canviar el sistema. Podem introduir canvis, a vegades fins i tot 

molt positius però si l'hegemonia és de les idees conservadores tard o prest aquests 
canvis es tornaran reversibles. 

Lamentablement massa vegades l'esquerra, l'ecologisme polític i el sobiranisme han 
oblidat aquestes premisses i aquella màxima d'un dirigent d'esquerres de principis 

del segle XX: sense teoria revolucionària no hi ha pràctica revolucionària. 

Convençuts d'aquests plantejaments les fundacions Emili Darder i Ateneu Pere 
Mascaró pensen que el nostre país necessita impulsar “laboratoris d'idees”, que 

amb solvència i criteri sàpiguen afrontar l'anàlisi de la nostra pròpia realitat, 
avaluar les experiències que tant des de les institucions democràtiques 

progressistes com des de la societat civil es posin en marxa, aportar idees noves 
per construir projectes alternatius i abordar a fons la formació de quadres per 
construir i mantenir una societat futura. 

És per tot això que les dues fundacions pensen que és absolutament necessari 
sumar esforços i potenciar sinèrgies comunes per donar un bot qualitatiu en la 
construcció d'un instrument que doni continuïtat a la feina feta fins ara per cada 

una de les fundacions, però que sigui capaç d'afrontar els reptes que el present i el 
futur del país ens demanden. 



Pensen que és el moment de fer aquesta confluència perquè: 

1. No té sentit que dues fundacions que tenen els mateixos objectius i se situen 
dins l'espai polític i social de l'esquerra, de l'ecologisme i el sobiranisme no 

unifiquin els seus esforços. 

2. La unió de recursos humans, econòmics i materials suposarà més una 
multiplicació que una simple suma. 

3. El treball d'un instrument que actuï com un laboratori d'idees del pensament 
sobiranista i progressista és sempre necessari però encara més en la nova 

conjuntura política que ha obert les passades eleccions municipals i 
autonòmiques. 

4. Ara més que mai cal una eina que treballi força amb tres eixos centrals: 

anàlisi i valoració de projectes de futur, difusió d'idees i formació de quadres. 

 

Per tot això, les fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró acorden que: 

Primer coordinaran les seves activitats sense pressuposar que cada una per 
separat pugui dur a terme les accions que consideri oportunes. 

Segon anomenaran un Consell rector format pels membres que ambdues 
fundacions consensuïn. Aquest Consell: a) elegirà dos coordinadors que representin 
a cada una de les fundacions i que ostentaran la direcció d'aquest òrgan i la 
representació política pública del mateix. b) se reunirà al manco una vegada per 

trimestre i en reunió extraordinària sempre que sigui convocat pels coordinadors o 
per un terç dels seus components. 

Tercer constituiran un secretariat tècnic encarregat de portar les tasques 
quotidianes així com: de coordinar els espais de treball, gestionar l'agenda 
d'activitats i garantir el funcionament i el finançament. Aquest secretariat estarà 

format per un coordinador d'activitats, un gerent quan sigui possible i les persones 
voluntàries per garantir el bon funcionament. 

Quart organitzaran les seves activitats fonamentalment a través de grups de 
persones voluntàries que s’estructuren de la següent manera:  

a) Àrees de treball de les quals en volem destacar: 

 Formació, una de les tasques prioritàries que hauria d'afrontar és la creació 
d'una escola oberta ciutadana 

 Elaboració de carpetes de documentació sobre esdeveniments d’actualitat 

política per facilitar el treball de quadres polítics i socials. 

 Debat i difusió grup encarregat d'organitzar i implementar l'agenda 

d'activitats. 

 Publicacions grup per editar els treballs que es considerin oportuns i garantir 
l'aparició de la revista L'altra mirada 



 Relacions sociopolítiques per garantir la relació i la participació conjunta amb 
altres entitats de la societat civil. Cercar la col·laboració i la complicitat amb 

entitats de la resta d’Illes Balears i dels Països Catalans. I establir relacions 
amb entitats de l’esquerra sobiranista dels pobles de l’Estat Espanyol i la 
Unió Europea. 

b) Espais de reflexió i elaboració entre els quals es podrien promoure: 

o Per un nou model de desenvolupament a les Illes 

o Per la renovació i enfortiment de l’organització i l’acció sindical dels 
treballadors 

o Estudi de la història, la societat i l’economia de les Illes Balears i el 
foment del seu coneixement 

o Per un mallorquinisme polític del segle XXI en la perspectiva del 
sobiranisme a les Illes Balears 

o Promoure la participació ciutadana i social 

o Igualtat de dones i homes.   

o Estudi de la llengua i la cultura des de la perspectiva de la seva 

institucionalització i de la seva normalització social 

o Fomentar i millorar el coneixement i les relacions entre els pobles de 
les Illes Balears 

o Fomentar i millorar el coneixement i les relacions entre el Països 
Catalans. 

o Fomentar l’estudi i les relacions entre el sobiranisme dins l’Estat 
Espanyol i la Unió Europea 

Així com tots aquells espais que proposin els amics i voluntaris d'ambdues 
fundacions sempre i quant es garanteixin el nombre suficient de persones per dur-

ho a terme. 
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