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ACTIVITATS 2012ACTIVITATS 2012ACTIVITATS 2012ACTIVITATS 2012    
    
Línia de treball Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica:Línia de treball Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica:Línia de treball Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica:Línia de treball Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica:    
    
Projecte Recuperació de la Memòria Democràtica: valors republicans, exili i lluita Projecte Recuperació de la Memòria Democràtica: valors republicans, exili i lluita Projecte Recuperació de la Memòria Democràtica: valors republicans, exili i lluita Projecte Recuperació de la Memòria Democràtica: valors republicans, exili i lluita 
antifranquista antifranquista antifranquista antifranquista  
    

Acte Contra la Impunitat dels Crims del Franquisme 

El 7 de febrer va tenir lloc l’acte contra la impunitat del franquisme, contra la 
corrupció. Gràcies a la coordinació de diferents entitats tot reivindicant la defensa 
de la justícia per a les víctimes del franquisme i l’absolució del jutge Garzón. A 
aquest acte van participar en Miquel Caminal (catedràtic de Ciència Política), la 
Montserrat Armengou (periodista) i en José María Mena (ex fiscal del TSJC). 

 
 
Concentració Cívica Contra la impunitat del Franquisme 
 
El 25 de febrer diverses entitats vàrem convocar la Concentració cívica Contra la 
impunitat del franquisme i contra la corrupció, per a reivindicar justícia per a les 
víctimes i l’absolució del jutge Garzón. Les asssociacion i fundacions que 
realitzarem aquesta crida vàrem ser l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, 
Associació Catalana de Juristes Demòcrates, Asociación de la Memoria Social i 
Democràtica, Associació ProMemòria als Immolats per la LLibertat a Catalunya, 
ARMHC, ATTAC-ACordem, CTD, FAVB, Fundació Alfonso Comin, Fundació Cipriano 
Garcia-CCOO de Catalunya, Fundació l’Alternativa, Fundació Nous Horitzons, IDHC, 
Memorial Democràtic Treballadors de SEAT, Plataforma contra la impunitat, Terra 
de fraternitat-Brigades Internacionals, i l’UGT. 
 
 
 
Cursa-Caminada Lluís Companys. Homenatge a L'Olimpíada Popular 
 
En el marc de la Festa Anual d’EUiA, el passat 6 d’octubre de 2012 vam celebrar la 
5a edició de l'activitat en el barri de Montjuïc de Barcelona, al voltant del recinte de 
l’INEFC. 
 
L’edició d’enguany va tenir com a novetat un quilòmetre més i va recorre l’anella 
olímpica. Els corredors i corredores van poder realitzar les dues voltes a l’Estadi 
Lluís Companys, tal i com ja és una tradició. 
 
Trenta minuts abans de la sortida de la cursa, prop un centenar de persones va 
participar també en la caminada en homenatge a Lluís Companys. 
  
Dins aquest marc, s’han realitzat activitats divulgatives entorn de la 5a edició de la 
Cursa-Caminada Lluís Companys, remarcant el complement que suposa l'exposició 
Els Jocs Oblidats que hem restaurat, i que exhibim al mateix espai de l’activitat 
esportiva. Es tracta d'una exposició sobre el projecte de l’Olimpíada Popular, 
organitzada el 1936. 



    
    
Línia de treball Anàlisi de les Polítiques Econòmiques i nacionals:Línia de treball Anàlisi de les Polítiques Econòmiques i nacionals:Línia de treball Anàlisi de les Polítiques Econòmiques i nacionals:Línia de treball Anàlisi de les Polítiques Econòmiques i nacionals: 
    
    
Projecte NexesProjecte NexesProjecte NexesProjecte Nexes        
 
Taula rodona: Població immigrada i participació política.  
 
Dins el Projecte Nexes sobre gestió de la interculturalitat (desenvolupat al llarg de 
2011 i del primer semestre de 2012) hem inclòs aquesta Taula rodona a títol de 
cloenda.  
 
En aquesta ocasió, vam comptar amb les intervencions de Ricard Zapata, professor 
de Ciència Política a la UPF i director del GRITIM (Grup de Recerca Interdisciplinari 
sobre Immigració) de la UPF; Álex Amaro, president de l’Associació de la Comunitat 
Dominicana a Catalunya; Fatima Ahmed, responsable de Relacions Institucionals 
de l’associació Ibn Batuta; Jahved Ilyas, president de l’Associació de Treballadors 
Pakistanesos; Mawa Ndiaye, representant de la Coordinadora d’Associacions de 
Senegalesos a Catalunya, i Javier Bonomi, president de Fedelatina. La presentació 
va anar a càrrec de Hamid Hilal, responsable d’Immigració d’EUiA i sindicalista de 
CCOO. 
 
Va tenir lloc al Centre Cívic Pati Llimona el 26 de juny. La majoria d’assistents 
formaven part de col·lectius i associacions d’immigrants d’arreu de Catalunya.  
    
    
Línia de treball formativaLínia de treball formativaLínia de treball formativaLínia de treball formativa    
    
    
Escola 2.0 per a donesEscola 2.0 per a donesEscola 2.0 per a donesEscola 2.0 per a dones        
Hem desenvolupat aquest projecte formatiu dins el context de la nostra ESCOLA 
ANUAL DE GÈNERE , dirigida a atorgar eines participatives a les dones. Així doncs, 
l’esperit que ha mantingut l’Escola ha estat el de la combinació de l’aprenentatge a 
través de les aules de formació,  amb l’empoderament a través dels tallers i de 
l’experiència de cadascuna de les participants.  
Enguany hem observat que les comunicacions i interrelacions en xarxa no són 
suficientment conegudes, malgrat resultar un element primordial en l’exercici de 
l’empoderament de les dones. 
L’Escola 2.0 per a dones s’ha composat de 3 sessions. El contingut ha estat el 
següent: 
 
Sessió 1: 
- El paradigma col·laboratiu de la comunicació 2.0 
- Alguns elements teòrics: Eines 2.0 per a la gestió i per a la comunicació 
associativa. Oportunitats i riscos. Identitat digital. 
 
Sessió 2: 
- Pràctica amb eines 2.0:  
   a) comunicació: perfil personal i de l'associació a twitter, facebook i canals 
YouTube i Vimeo. Fem un bloc? 



 
Sessió 3: 
- Pràctica amb eines 2.0:  
   b) gestió: Google Calendar, Reader, Google Docs, Google Analytics, Doodle, 
pindax, Delicious  
 
Les jornades-taller varen tenir lloc a la seu del centre formatiu Prometeo de Sant 
Andreu (Barcelona), els dies  27 d'octubre i 3 i 11 de novembre,  amb una 
assistència mitjana de 23 dones a cadascuna de les sessions. 
    
 
    
Línia de treball Cultura i foment de la Pau. Anàlisi de la Política internacionalLínia de treball Cultura i foment de la Pau. Anàlisi de la Política internacionalLínia de treball Cultura i foment de la Pau. Anàlisi de la Política internacionalLínia de treball Cultura i foment de la Pau. Anàlisi de la Política internacional 
 
Seminari sobre Xina, a càrrec d'Isidor Boix 
 
Va tenir lloc a la seu de la fundació, el 16 de febrer de 2012 . Es va realitzar una 
conferència per públic especialitzat en la matèria.   
 
 
Acte “Front de Gauche: una nova experiència unitària”.  
Va presentar l'acte Àngels Tomàs i va intervenir Juliette Estivill, candidata del Front 
de Gauche per la 5a cirscumscripció. 
 
Va tenir lloc el 30 de maig al Centre Cívic Pati Llimona. La Fundació l’Alternativa va 
preparar aquesta xerrada – debat  perquè estem davant d’uns fenòmens polítics 
unitaris a França i Grècia que han afrontat les recents eleccions en ambdós països 
comptant amb espais unitaris de l’esquerra transformadora que han tingut un 
important suport electoral. 
    
 
 
 
 
 
#AmbSyriza. Iniciativa ciutadana de solidaritat amb el poble grec 
 
Aquesta activitat es va realitzar a Barcelona i a Girona. 
A Barcelona va intervenir el membre de Syriza, Stavros Karagkounis i va presentar 
l’acte Klaudia Álvarez, twittera i activista social. 
Va tenir lloc a l'Ateneu Roig a les 19h(Carrer Ciudad Real 25. Barcelona), el dilluns 
9 de juliol. Van participar 120 persones. 
 
A Girona va interveneir també Stavros Karagkounis i va presentar l’acte Xevi Diez, 
historiador i sindicalista. 
Va tenir lloc al Casal Independentista El Forn (Plaça Sant Pere 5. Girona), el dimarts 
10 de juliol a les 19.30h. Van participar 39 persones. 
 
A més de la part presencial van participar prop de 600 persones més, mitjançant 
twitter i el Hastag #AmbSyriza 
 



Aquesta activitat, va ser promoguda per: Fundació Pere Ardiaca, Fundación 
Socialismo Sin Fronteras, Fundació Andreu Nin, Fundació Nous Horitzonts, Revista 
Sin Permiso, Associació Fil Roig i Fundació l’Alternativa. El propòsit que ens 
macàvem era  l’anàlisi de l'anomenada política d'austeritat, impulsada pels estats 
europeus; l’anàlisi del profund canvi polític grec després de dos anys d'intenses 
lluites populars i ciutadanes; el fenomen de Syriza com oportunitat per pensar i 
construir una altra Europa; les possibilitats d’aprenentatge a Catalunya de 
l’exemple de Syriza. 
 
 
Jornades “L'Europa de les desigualtats”  
 
Desenvolupades els dies 5 i 6 d’octubre al Prat de Llobregat. Aquestes jornades 
coorganitzades amb el PEE,  es van emmarcar en la Festa anual d'EUiA, espai en el 
qual es van presentar i debatre les Conclusions.  
  
Celebrades a les instal·lacions del Centre l’Esplai, amb 83 persones participant, de 
representació diversa europea. Assistents de França, Grècia, Suïssa, Alemanya, 
Portugal, Itàlia, i Turquia així com persones vingudes de totes les CC.AA. de l’Estat 
espanyol.  
  
Contingut: 
- 5 d’octubre:  

- L’atac al model social europeu, ponència a càrrec de Vicenç Navarro (Catedràtic 
polítiques públiques UPF i John Hopkins University) 

- Determinants socials, desigualtats en salut i neoliberalismo, a càrrec de Joan 
Benach (Director de Greds-Emconet –UPF)  

- L’educació pública en perill, a càrrec de Sonja Crivelli (Responsable del Grup de 
treball d’Educació del PEE)  

- Diferències socioeconòmiqes entre ciutats europees, a càrrec de Carme Borrell 
(Agència Salut Pública Barcelona i Catalunya) 

- Comparativa sobre el sistema educatiu a Europa, a càrrec de Joan Mena 
(Responsable àrea Educació d’ EUiA i membre del GT del PEE) 

- L’Europa fortalesa, ciutadania excloent i la discriminació per raó d’origen, per 
Mauricio Valiente (Responsable de Migracions del PCE i IU) 

- Capitalisme i desigualtat, a càrrec de Miren Etxezarreta (Economista, membre 
d’Euromemoràndum i del  Grup Taifa) 

 
 
- 6 d’octubre (matí): 

- La pròpia naturalesa de la UE no pot més que agreujar les desigualtats. Els 
límits del concepte ‘desigualtats’ i les alternatives. A càrrec d’ Elisabeth Gautier 
(economista, Fundació Transform!) 

- L’Europa dels valors socials front l’Europa de les desigualtats. A càrrec d’ 
Angels Martínez Castells (economista, presidenta Dempeus per la salut pública) 

- Taula rodona “Alguns eixos de desigualtat”, amb la participació de Marga Ferré 
(Secretaria de Programes IU Federal); Cristina Simó (Responsable Dona PCE); 



Ricardo Gayol (Coordinador Area Federal Serveis Socials IU); Rubén Bejarano 
(Diputat IU Assemblea de Madrid. Salut); Olga Athaniti (Relacions Internacionals 
AKOA- Syriza-  GT Cultura PEE)  

- Cloenda i avaluació de resultats  

Lectura · Proposta de Conclusions: Declaració de Barcelona sobre desigualtats a 
Europa. Amb Willy Meyer (Eurodiputat d’IU); Maite Mola (Vicepresidenta del PEE i 
Responsable Internacional del PCE) i Joan Josep Nuet (Coordinador general 
d’EUiA. Diputat en el Congres de Madrid). 

  
Resultat de les jornadesResultat de les jornadesResultat de les jornadesResultat de les jornades: es va editar un llibre i DVD amb el recull de les 
Conclusions de la jornada en 5 idiomes: català, castellà, anglès . francès i alemany. 
I que ha estat editat pel PEE.  Actualment estem difonent aquest material a 
Catalunya, Espanya i territoris d’Europa.  
 
 
L’Europa del 99% vs. L’Europa dels mercats 
 
 L’acte es va realitzar el 6 d’octubre a l’aula magna de l’INFEC amb l’assistència 
d’unes 200 persones.   
 
Va presentar l’acte Lorena Vicioso, coordinadora d’Alternativa Jove,  i va comptar 
amb les intervencions de Juliette Estivill, representant del Front de Gauche, Olga 
Athaniti, representant de la coalició grega Syriza, Antoni Barbarà, responsable 
d’Europa d’EUiA i president de la Fundació L’Alternativa, Maite Mola, vicepresidenta 
del Partit de l’Esquerra Europea (PEE) i responsable d’Internacional del PCE, i Willy 
Meyer, eurodiputat d’IU, tots ells a més membres de l’Executiva del PEE. 
    
    
    
 
 
 
 
 
Trobada de la xarxa d’entitats europees Fundació Transform 
 
La Fundació l’Alternativa va participar els passats dies 7 i 8 de setembre de 2012 a 
una trobada organitzada per la Fundació Transform! a París, amb l’objectiu de fer 
una anàlisi de la situació política, social i sindical que es viu actualment a Europa. 
El president de la Fundació, Antoni Barbarà, acompanyat per la també representant 
de la Fundació, Marisol Martínez, va participar a París com a membre observador 
en representació de la fundació catalana. 

A la trobada de Transform!, també van participar altres organitzacions com JSC, EL 
o Alter Summit amb la voluntat de dur a terme l’embrió d’un procés que aglutini 
sindicalistes, moviments socials i polítics de caràcter social, democràtic, ecològic i 
feminista a l’Europa actual. 

    
    



Altres activitats:Altres activitats:Altres activitats:Altres activitats: 
 
Hem realitzat la tutoria de dos estudiants en pràctiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, de CC. Polítiques. 
Aquestes pràctiques han durat entre octubre de 2011 i juny de 2012. 
 
Participació a plataformes d’entitats:Participació a plataformes d’entitats:Participació a plataformes d’entitats:Participació a plataformes d’entitats: 
La Fundació l’Alternativa participa a diverses plataformes d’entitats: 
- Moviment pacifista català 
- Fòrum Social Català 
- Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) 
- Plataforma Contra la Impunitat del franquisme 
- Plataforma Prou Retallades    
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 


