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La Fundació L’Alternativa no ha tingut, al 2016, cap canvi en la composició 
del seu patronat, Presidència, Vicepresidència o Secretaria. 

Durant aquest període hi ha hagut canvis en el personal tècnic, s’ha 
contractat David Companyon i Costa, com a Director de Projectes i a la Vera 

Sánchez Ramos, com a Tècnica de Projectes. 

 

A continuació passem a relatar les activitats dutes a terme durant el 2016. 
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I. Descripció de l’Entitat 
 

La Fundació l'Alternativa és una entitat sense ànim de lucre que va néixer 
impulsada pel partit polític Esquerra Unida i Alternativa al començament del 2004, 
per tal de fomentar el coneixement que té la societat catalana sobre temes 
relacionats amb el fet polític en general, des d'una perspectiva progressista i plural. 

L'objecte de la nostra fundació és la divulgació i aprofundiment de l'estudi i la 
investigació de les ciències polítiques, econòmiques i socials des d'una perspectiva 
transformadora del model dominant, basada en la llibertat, la igualtat, el progrés 
social i la democràcia participativa. 

D'altra banda promovem les activitats relacionades amb l'estudi i el 
desenvolupament del pensament progressista polític, econòmic, feminista, social i 
cultural de Catalunya. Es treballa al seu torn en l'estudi i la difusió de les formes 
pròpies de la democràcia per contribuir a la seva actualització i facilitar la formació 
política de la ciutadania per augmentar la seva participació. 

El nostre objectiu és sumar sinèrgies i esforços, practicar convergències amb altres 
entitats i associacions socials, culturals i polítiques. És per això que la majoria de 
les activitats que desenvolupem ho fem conjuntament amb d'altres. I també com a 
Fundació difonem i participem en activitats que desenvolupen altres entitats. 

Les principals línies de treball que ha vingut desenvolupant la nostra entitat, 
especialment a partir de l'impuls que se li va atorgar al 2006 són les següents: 

 
- La recuperació de la memòria històrica i democràtica 

- Els processos de pau i la cultura de la pau. 

- L'anàlisi de la política internacional 

- Les polítiques socials. Debat d'idees per a l'elaboració de polítiques públiques en 
terrenys com el món del treball, l'educació, la sanitat, el medi ambient, la 
immigració, la lluita contra les desigualtats o la participació ciutadana. 
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II. Foment del català en l’activitat 

general de la Fundació l’Alternativa 

 
La Fundació L'Alternativa empra com a llengua vehicular el català, tant en el 
transcurs de les activitats que realitza, com en les comunicacions: cartelleria, web i 
xarxes socials (facebook, twitter i youtube). 

La nostra fundació fomenta l’ús de la llengua catalana entre el seu voluntariat, 
especialment amb els voluntaris i voluntàries nouvinguts i els de major edat. 

La Fundació l’Alternativa realitza un butlletí setmanal i temàtics, on la llengua 
vehicular és el català i es fomenta la publicació d’articles en català. Així mateix 
s'enregistren els actes en què participem i es pengen a la xarxa perquè també 
quedi el registre visual i oral. 

La Fundació L’Alternativa fomenta l’ús de la llengua catalana a través de la 
participació en una parada de St. Jordi. En aquesta activitat es prioritza la 
distribució de llibres en català, entre els quals destaquem la distribució de les 
publicacions pròpies “L’Europa de les desigualtats” (en diversos idiomes, inclòs el 
català), “Serveis Invisibles” i “Cròniques d’uns temps intensos (2002-2010)” basat 
en la traducció al català d’articles del diari El Mundo d’en Jordi Miralles i Conte, ex-
diputat al Parlament de Catalunya. 

La nostra entitat, a més de tenir relació amb la xarxa associativa bidireccionalment, 
està integrada en diversos espais, en els quals es relaciona mitjançant l’ús de la 
llengua catalana: moviment pacifista català, Fòrum Social Català, Universitat 
Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC),  la Plataforma contra les Violències de 
Gènere, Catalunya diu no al TTIP, entre d’altres. 

Així mateix, la Fundació és membre observador de la xarxa europea de fundacions 
Transform! on tenim l’ocasió de donar presència al català en espais internacionals i 
europeus. Tant és així que a la trobada anual que aquest any s’ha realitzat a 
Barcelona s’han dut a terme diferents espais de col·loqui sobre la República 
Catalana, el projecte Nacional d’EUiA. 

A continuació detallem les activitats realitzades per la Fundació L’alternativa el 
passat 2016, tot destacant-ne el foment del català a les mateixes.
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III. Quadre resum: 
Nom del/s projecte/sNom del/s projecte/sNom del/s projecte/sNom del/s projecte/s    DuradaDuradaDuradaDurada    

(en mesos) 
Entitats col·laboradoresEntitats col·laboradoresEntitats col·laboradoresEntitats col·laboradores    Beneficiaris DirectesBeneficiaris DirectesBeneficiaris DirectesBeneficiaris Directes    

Eix 1: Internacional 
-Projecte Compra ètica: Guia per a la contractació i 
compra ètica pels municipis catalans 
- Postgrau "Amèrica Llatina com a escenari de les 
transformacions sociopolítiques del segle XXI. 
Coneixement, tècniques i instruments per a l'anàlisi 
de la realitat político-social. " 
 
Eix 2: Memòria Democràtica 
- 9a Cursa Lluis Companys 
- Comitè Commemoració 80è aniversari Olimpíada 
Popular: Exposició Estadi Olímpic, 4 Exposicions 
locals, acte Brigades Internacionals, 5 debats... 
- Presentació d’un documental sobre els nens robats 
del franquisme 
- Aniversari de la Montserrat Roig, creació d’un punt de 
llibre 
 
Eix 3: Escola permanent de pensament crític 
- Cicle "La República Catalana i l'ideal federal" 5 debats 
al Pati Llimona sobre diferents temàtiques vinculades 
al cicle. 
- Participació i proposta de debats a la XIIª edició de la 
Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya: "Entre 
les places i els palaus" 

 
Eix 4: Activitats per àrees 
- Participació a les Jornades "Radicalment Feministes" 
- Projecte d'una guia per Ajuntaments i entitats per 
abordar la temàtica de la Pobresa energètica, la lluita 
per la sostenibilitat ambiental i el control democràtic 
de l'energia. 
- Jornada sobre Immigració. 
 
Eix 5: Butlletins 
- Setmanals: Aportar a la reflexió i el debat de 
l’organització amb articles d’actualitat. 
- Temàtics:  Aportar a la reflexió i el debat de 
l’organització amb articles sobre una temàtica 
concreta. 

Eix 1: 
- 3 
- 6 
 
Eix 2: 
- 6 
- 9 
- 3 
- 3 
 
Eix 3: 
- 4 
- 3 
 
Eix 4: 
- 3 
- 6 
- 4 
 
Eix 5: 
- 12 
- 12 

Eix 1: 
- NEXES Dones amb Gaza i 
BDS 
-Fundació Revolució 
Democrática y el Casal del 
Alba 
 
Eix 2: 
- Open Camp, Ajuntament de 
Barcelona, Memorial 
- UCFR, Fundacions de CCOO 
i UGT, CADCI, ANC, Memorial, 
Ajuntament, Ass. Expresos. 
- Associació Nens Robats, F. 
Revolució Democràtica, IU 
Europa 
- / 
 
Eix 3: 
- Co-organitzat amb la 
Fundació Irla. Participen: 
ERC, EUiA, BeC, Avancem, 
CC.00, UGT, CGT, Òmnium, 
ANC, AExRC, Experts 
d'Universitats. 
- Xarxa d’entitats i 
Fundacions de la UPEC 
 
Eix 4: 
- / 
- APE, Ajuntaments, 
Transform. 
- PAH, Barris refugi, Ass. 
Islàmica Raval, CC.OO., Xarxa 
Renda Bàsica 
 
Eix 5: 
- / 
- / 

Eix 1: 
- Població en general de Barcelona. L'activitat es va 
realitzar al barri de Gràcia, a l’Ateneu Roig. 
- Població en general de Barcelona. L'activitat es va 
realitzar a la seu de la Fundació a la Barceloneta. 
 
Eix 2: 
- Població en general de Barcelona. L'activitat es va 
realitzar al barri de Sants- Montjuïc i es va fomentar la 
participació femenina amb campanyes de mobilització. 
- Població en general, entitats esportives, memorialistes, 
administracions públiques de Catalunya, Espanya i 
Europa. Àmbit d’actuació principalment a Catalunya. 
- Població en general de Barcelona. L'activitat es va 
realitzar a la Universitat de Barcelona. 
- Població en general de la ciutat de Barcelona. 
 
Eix 3: 
- Població en general de Barcelona. L'activitat es va 
realitzar al districte de Ciutat Vella, al Barri Gòtic de 
Barcelona. 
- Població en general de Barcelona. L'activitat es va 
realitzar a la Universitat Progressista d'Estiu de 
Catalunya, al districte de Ciutat Vella, al Barri Gòtic de 
Barcelona. 
 
Eix 4: 
- Població en general de Barcelona. L'activitat es va 
realitzar a la Pompeu Fabra, al Campus Ciutadella. 
- Població en general, entitats, administracions 
públiques de Catalunya. Àmbit d’actuació principalment 
a Catalunya. 
- Població en general de Barcelona. L'activitat es va 
realitzar al barri del Raval? 
 
Eix 5: 
- Població en general. 
- Població en general. 
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I. Descripció dels projectes 

 
Eix 1: Internacional 
 
Projecte Compra ètica: Guia per a la 
contractació i compra ètica pels 
municipis catalans 

 
El projecte tracta de la redacció d'una guia destinada a municipis catalans, per a 
recolzar-los en contractar i comprar èticament respectant als drets humans en 
zones de conflictes armats internacionals. Es parteix de la base que els 
Ajuntaments catalans tenen una responsabilitat i una capacitat d'incidència en el 
mercat global. 
 
Ni les compres ni cap contractació per part dels municipis catalans ha de contribuir 
a la vulneració de drets humans enlloc del món, però, aquesta guia es centra en els 
països o territoris que es troben en situació de conflicte armat, ja que són les zones 
del món on es vulneren de manera més sistemàtica els drets humans. 
 
El resultat esperat del projecte és una guia amb textos aprovats per juristes que 
s’incorporin en les contractacions municipals. 
 
Aquesta guia utilitza com a exemple les línies dissenyades per la Unió Europea per 
als negocis d'armes, però va més enllà, tenint en compte altres drets humans com 
ara el dret a la vida, el dret laboral, el dret a la infància, etc. Utilitza exemples per tal 
de posar normes per a que els Ajuntaments no tinguin problemes a nivell legal. 
 
La guia es va plantejar com una primera base per a després elaborar-ne de més 
específiques.  
 
La calendarització és la següent: Inici del projecte al mes d’octubre i que la redacció 
tingui lloc fins al febrer, per tal de presentar-la al març. Per tant, és un projecte que 
encara està en desenvolupament. 
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Seminari: "Amèrica Llatina com a 
escenari de les transformacions 
sociopolítiques del segle XXI. 
Coneixement, tècniques i instruments per 
a l'anàlisi de la realitat político-social. " 
 
Aquesta activitat s'ha dut a terme conjuntament amb la Fundació Revolució 
Democràtica i el Casal de l'Alba. 
 
S'ha desenvolupat com a eina formativa per comprendre, entendre i analitzar la 
situació dels moviments i processos emancipadors a Amèrica Llatina, realitzant una 
anàlisi en profunditat dels països llatinoamericans que en l'última dècada han 
sofert transformacions radicals dels seus governs i organització social. 
 

Hem complert l'objectiu general de fer una 
anàlisi dels canvis succeïts en el continent 
llatinoamericà, a través del curs realitzat per 
la llatinoamericanista Alba Blanco i, 
representant a la Fundació 
l'Alternativa, Gustavo de la Torre. 
 
Durant el desenvolupament d'aquest 
seminari hem analitzat que ha suposat per a 
la consolidació del sistema democràtic 
d'aquests països la ruptura democràtica i els 
nous processos constituents. 
 
Per a la preparació del seminari s'han 
realitzat tres trobades entre professionals de 
l'àmbit llatinoamericanista, activistes socials 
i persones de diferents disciplines 
acadèmiques amb la finalitat d'acordar la 
metodologia i debats a tractar durant la 
realització del seminari. 
 

El seminari es va realitzar el dia 20 de desembre al qual van assistir unes 20 
persones de diferents àmbits de l'activisme social a Catalunya. La durada va ser de 
dues sessions, una al matí i l'altra a la tarda. 
 
S'ha proporcionat als estudiants eines per a la reflexió de les problemàtiques del 
continent i les qüestions que han portat al desenvolupament de nous models 
d'Estat que aprofundeixen en la democràcia popular i cristal·litzen la tradició i 
pensament llatinoamericà des de Bolivar, Martí i Sandino fins a l'actualitat. 
 
L'avaluació del seminari ha consistit en la participació dels estudiants i l'elaboració 
d'un treball de síntesi avaluat per una comissió d'avaluació establerta per la 
presidenta de la Fundació l'Alternativa i composta pels dos docents. 
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Per problemes tècnics aliens a la voluntat de la Fundació ha estat impossible la 

gravació en vídeo 
d'aquesta activitat. 
 
Posteriorment a la 
realització del 
seminari, s'ha creat un 
grup interdisciplinari 
per analitzar les 
ponències presentades 
amb vista a establir, o 
no, paral·lelismes entre 
els processos 
llatinoamericans i els 
processos de canvi que 
s'estan desenvolupant 

al sud d'Europa. Aquest grup ha servit per a l'anàlisi interdisciplinària entre 
fundacions contribuint a la confluència i assentant les bases per a futures relacions 
de col·laboració. En aquestes reunions, han participat el personal tècnic de les dues 
fundacions al costat dels presidents de les mateixes. Les trobades s'han realitzat 
via telemàtica. 
 
Les conclusions del grup interdisciplinari han estat preparar amb més profunditat 
un programa permanent d'anàlisi de la realitat llatinoamericana. 
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Eix 2: Memòria Democràtica 
 
9ª Cursa Lluis Companys 
 

 
 
La Fundació l'Alternativa té com un dels seus eixos de treball la recuperació de la 
memòria històrica. Des de l'any 2006 hem impulsat la celebració d'un 
esdeveniment esportiu com la millor manera de commemorar l'Olimpíada Popular 
de 1936 i els seus valors basats en la llibertat, la igualtat i la fraternitat entre els 
pobles, que evidentment estava confrontada des de l'antifeixisme a l'Olimpíada de 
Berlín organitzada pel règim nazi. 
 
La cursa i caminada porta el nom del president de la Generalitat, Lluís Companys, 
que va ser president del Comitè Organitzador de l'Olimpíada Popular i afusellat al 
Castell de Montjuïc per la dictadura franquista. 
 
Aquest 2016 es van complir els 80 anys de l'Olimpíada Popular i, juntament amb 
diverses entitats memorialistes, associacions i sindicats, es va constituir el Comitè 
per a la commemoració del 80 aniversari de l'Olimpíada Popular que van col·laborar 
activament en aquesta 9a Carrera i Caminada Lluís Companys, que es desenvolupa 
amb una carrera de 8km amb sortida i arribada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. 
 
En la present edició, la cursa ha batut el rècord absolut d'inscrits, arribant al màxim, 
600 inscrits i inscrites, sent la participació efectiva de 573 persones (445 homes i 
128 dones). Les classificacions es van dividir per sexes i per edats: promesa 
(menors de 18), absoluta (de 19 a 34 anys), veterana (de 35 a 49 anys) i veterana II 
(més de 50 anys). Van rebre un trofeu cadascuna dels tres i les tres primeres 
classificades per categoria. 
 
En el lliurament de trofeus van participar Laura Pérez, regidora de l'Ajuntament de 
Barcelona; Joan Josep Nuet, secretari tercer de la Mesa del Parlament; 
Carme García, directora general de relacions amb el Parlament i el Memorial 
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Democràtic; Fèlix Alonso, diputat al Congrés dels Diputats; Marta Carranza, de 
l'Institut Barcelona Esports; 
David Karvala, d'Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme; Carlos Vallejo, 
de l'Associació de Presos Polítics del 
Franquisme; Carles Santacana, autor 
del llibre "Els Jocs Oblidats"; 
Antonio Cánovas, que hauria d'haver 
participat fa 80 anys a l'Olimpíada 
Popular, que com bé sabem es va 
veure interromput pel cop d'estat 
franquista; Maria Riba, consellera del 
Districte de Sants Montjuïc; i Adelina 
Escandell, presidenta de la Fundació 
l'Alternativa. 
 
Així mateix, es realitza una caminada, 
destinada a persones que no 
participen en la carrera. Aquest any 
vam haver d'ampliar el nombre 

d'inscrits de 100 a 150 (cobrint totes les places, amb una participació efectiva de 
67 homes i 82 dones) i superant amb escreix les 43 de l'any anterior. 
 

La caminada recorre espais 
rellevants a nivell 
memorialístic de Montjuïc, 
com el Castell i, a més com a 
novetat aquest any, es va fer 
una xerrada sobre 
l'Olimpíada Popular, 
organitzada pel Comitè de 
Commemoració del 80 
aniversari de l'Olimpíada 
Popular, en què van 
participar l'historiador Carles 
Santacana i Carlos Vallejo. 
 
Tots els participants en la 
Cursa i la Caminada, van 

rebre una samarreta que reproduïa la samarreta de l'Olimpíada Popular de 1936, 
un fullet sobre l'Olimpíada Popular (amb el text explicatiu que constava en 
l'escultura fotogràfica posada per l'Ajuntament de Barcelona el dia 19 de juliol a la 
Plaça Catalunya) dins d'una bossa on es reproduïa el logotip del cartell de 
l'Olimpíada Popular. 
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Així mateix, dins de 
l'Estadi Olímpic es podia 
visitar de franc 
l'exposició dedicada a 
l’Olimpíada Popular, 
organitzada per Open 
Camp i que va comptar 
amb l'assessorament de 
la Fundació l'Alternativa i 
el Comitè per a la 
Commemoració del 80 
aniversari de l'Olimpíada 
Popular.  
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Comitè Commemoració 80è aniversari 
Olimpíada Popular 
 
L’Olimpíada Popular de Barcelona de 1936, va ser un esdeveniment esportiu que 
volia contraposar els valors de l’esport popular i antifeixisme enfront a l’Olimpíada 
de Berlín organitzada per règim nazi. Malauradament, l’Olimpíada Popular de 
Barcelona no es va poder celebrar doncs el dia de la seva inauguració va coincidir 
amb l’inici de la Guerra Civil espanyola. 
 
Per preparar la commemoració del  80è aniversari de l’Olimpíada Popular de 
Barcelona del 19 de juliol de 2016 diverses persones a títol individual, 
organitzacions, entitats socials, memorialistes, esportives i culturals, entre elles la 
Fundació l’Alternativa, vam acordar constituir, en el marc de l’assemblea d’Unitat 
contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) que agrupa més de 500 entitats catalanes, 
el Comitè per la commemoració del 80è aniversari de l’Olimpíada Popular de 1936 
sota el lema Esport si, Racisme no.  També es va comptar amb l'assessorament i 
participació dels historiadors Carles Santacana i Xavier pujades, autors del llibre 
“Els Jocs Oblidats”. 
 
El Comitè plantejava que no es podia deixar passar el significat de l’Olimpíada 
Popular com una data o un esdeveniment més en el calendari. No es tracta només 
de fer una commemoració com una mirada cap el passat, sinó també una 
reivindicació sobre la necessitat d’accions unitàries davant el racisme i el feixisme, 
tenint en compte la situació actual a Europa. 
 
Els actes de commemoració del 80è aniversari de l’Olimpíada Popular de 1936 
a Barcelona, van tenir aquest denominador comú:  
 

- Commemorar un fet esportiu lligat a la ciutat de Barcelona amb el 
que es volia fer palès que la pràctica d’esport pot unir persones, territoris i 
cultures i en el que, per exemple, Catalunya va participar amb una selecció 
pròpia. 
  
- Recuperar la memòria històrica i donar a conèixer què va representar 
l’Olimpíada Popular, un exemple de concepció de l’esport i dels 
esdeveniments esportius alhora que dels valors democràtics i solidaris de 
l’esport i l’antifeixisme front als objectius que perseguia el Règim nazi amb 
les Olimpíades de Berlín del 1936. 
 
- Retre homenatge als i les atletes de l’Olimpíada Popular. 
 
- Recuperar la memòria democràtica dels ideals republicans de 
llibertat, igualtat i fraternitat en què es fonamentava i promovia. 

 
- Promoure la cultura esportiva en el teixit social català.  

 
En aquest sentit, l'entitat Open Camp que gestiona el parc temàtic sobre l'esport a 
l'Estadi Olímpic va organitzar una exposició (que es va poder veure fins al gener del 
2017) dedicada a l'Olimpiada Popular en el mateix estadi que va ser inaugurada el 
mateix dia 19, acompanyada per un recorregut per l'Estadi   i un diàleg entre el 



13 

 

regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens i l'historiador Xavier Pujades.   
aconduit per la Presidenta de la Fundació. 
 

La Fundació l'Alternativa va posar a 
disposició del Comitè l'exposició “Els Jocs 
Oblidats” que es va poder veure en moltes 
entitats locals, ateneus o sindicats  
acompanyat de presentacions i xerrades 
sobre el tema. “ELS JOCS OBLIDATS”. La 
primera va ser a la seu de CCOO a 
Barcelona el 8 de Juliol. 
 
També es van fer a les seus de la UGT,  i a 
diverses localitats com Balsareny, Vilanova i 
la Geltrú, Sitges, Alella, així com va tenir un 
llocs destacat en l’acte en homenatge a les 
Brigades Internacionals que cada any es 
celebra davant l’escultura que recorda el 
seu paper en la Guerra Civil i la seva 
defensa de la II República. 

 
En els actes que es van realitzar el juliol  a Barcelona hi van participar ciclistes del 
Club Clarion, el més antic del món, que van fet el recorregut Londres-Barcelona, 
com van fer altres membres fa 80 anys per participar a l'Olimpíada. Alguns d'aquells 
ciclistes es van convertir en brigadistes. De fa anys els seus companys i companyes 
(perquè les dones hi tenen un paper important) estan buscant la informació dels 
que no van tornar a casa. 
 
Entre l’activitat que ha desenvolupat cal destacar el suport a l’acte organitzat per la 
Generalitat al Palau de la Música Catalana el 19 de juliol i la inauguració de 
l’escultura fotogràfica a la Plaça Catalunya de Barcelona d’una reproducció de la 
caseta, organitzat er l'Ajuntament de la ciutat que era un dels punts neuràlgics de 
les entitats organitzadores de l’Olimpíada Popular. 
 

L’Olimpíada Popular, que 
amb més de 6.000 atletes 
de 23 països volia mostrar 
l’esport com una expressió 
de la fraternitat entre els 
pobles en contraposició a 
l’Olimpíada de Berlin 
emprada com a 
propaganda pel règim nazi. 
L’Olimpíada Popular havia 
de començar el 19 juliol de 
1936 però fou suspesa pel 
cop d’Estat feixista que 
significà l’inici de la guerra 
civil. 
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Presentació d’un documental sobre els 
nens robats del franquisme 

El divendres 11 de març va tenir lloc 
una taula de debat sobre bebès 
robats presentada pel professor 
d’Antropologia de la UB Manuel 
Delgado. L’acte es va iniciar amb la 
projecció del documental “Enterrar i 
callar” i comentat per la seva 
directora Anna López..  
 
Es va obrir un debat, primer entre la 
mesa i desprès amb el públic 
assistent, en el qual hi participarà el 
coordinador general d’EUiA, Joan 
Josep Nuet, l’eurodiputada d’IU 
Marina Albiol, el cap dels Serveis 
Socials de Sant Joan de Deu i 
professor d’Antropologia a la UB, 
Joan Uribe, Adelina Ruiz de 
l’Associació SOS Bebès Robats, 
Samuel Guerrero de l’Associació 
ADHOC; i la directora del 

documental Anna López.  
 
L'acte està organitzat per la Fundació Revolució Democràtica i es desenvolupà a la 
Sala Gran del Campus Raval de la Universitat de Barcelona. Primer es projectà el 
documental i a les 19h es va iniciar el debat. 
 

En paral·lel la revista digital Realitat 
va publicar una extensa i impactant 
entrevista a diversos membres de 
SOS Bebès Robats que permeten 
copsar les dimensions d'aquests 
crims silenciats que han destruït 
milers de famílies a l'Estat 
Espanyol: "Entrevista a les Mares de 
la plaça Sant Jaume: “Les 
institucions no han fet res per aclarir 
els casos de nens robats” 
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Eix 3: Escola permanent de pensament crític 
 
Cicle "La República Catalana i l'ideal 
federal" 5 debats al Pati Llimona sobre 
diferents temàtiques vinculades al cicle. 
 
Les fundacions Josep Irla i la fundació l’Alternativa, vinculades a Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) i a Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) 
respectivament, vam signar, el 20 de gener de 2016, un conveni de col·laboració en 
el que acordaven iniciar un cicle de debats sota el títol ‘La República Catalana i 
l’ideal federal’. 

La col·laboració entre ambdues fundacions tenia per objecte promoure la reflexió 
sobre els lligams entre l'ideal republicà federal -en la tradició catalana iniciada per 
Pi i Margall, Almirall i Roca i Farreras, entre d'altres- i el projecte d'una República 

Catalana capaç d’establir relacions 
fraternals, fins i tot de caire 
confederal, amb altres pobles 
lliures, així com el pas de la 
defensa de la sobirania a l’exercici 
de la sobirania.  

Els debats es van concebre en un 
format de diàlegs entre diferents 
persones del món polític, sindical, 
l’activisme i el pensament 
vinculades al catalanisme 

progressista i les esquerres, es van dissenyat cinc debats coordinats per catedràtics 
i catedràtiques de les universitats públiques, totes elles de reconegut prestigi 
intel·lectual. 

OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest cicle era fomentar el diàleg, el reconeixement entre diferents 
punts de vista i tradicions del catalanisme d'esquerres, promoure la reflexió sobre 
els lligams entre l'ideal republicà federal i l’independentisme en el projecte d'una 
República Catalana i el procés constituent. 

El cicle ha volgut subratllar els valors republicans d’autogovern de baix a dalt i 
d’apoderament de la ciutadania. Des de l’inici del procés sobiranista, els conceptes 
“federalisme” i “independentisme” s’han volgut presentar com a oposats. Això ha 
estat un lloc comú en una part del discurs públic que presenta un “federalisme” 
obligat dins un Estat unitari, allunyant de les concepcions de “pacte entre pobles 
sobirans, lliures i iguals”. 

Tanmateix, una cosa és l'aposta concreta per la reforma federal de l'Estat espanyol 
contraposada a la independència de Catalunya, i una altra el federalisme com a 
tradició ideològica. El cicle volia mostrar, també, que, no hi ha res en aquesta 
tradició de pensament que contradigui, per se, l'aposta per una República Catalana 
independent; com tampoc res impedeix que aquesta pugui establir relacions 
fraternals, fins i tot de caire confederal, amb altres pobles lliures. 
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Des d’aquesta visió es va escollir un lema “paraigua” pel cicle: “La República 
Catalana i l’ideal federal” amb la voluntat d’orientar els debats en la línia que 
ambdues Fundacions havien definit: el federalisme i l’independentisme són 
propostes complementàries i aliades per exercir la sobirania en el camí cap a la 
República Catalana. 

Així mateix, es va treballar en un disseny del targetó (un de genèric pel cicle i cinc 
específics) on quedés ressaltat el títol escollit, que es tractava d’un cicle de debats i 
el seu objectiu i les Fundacions que l’organitzaven. Es va escollir una imatge que fes 
visual la mobilització social per l’exercici de la sobirania. 

 
 
Els cinc debatsEls cinc debatsEls cinc debatsEls cinc debats    

De cada debat s’ha escrit una crònica (veure l’annex)  recollint els debats o 
afirmacions més rellevants dels diferents ponents del cicle i que han estat 
emprades com a base per fer difusió dels debats a les webs de les Fundacions 
Josep Irla i l’Alternativa. A continuació es detalla una sinopsi de cadascun dels 
debats juntament amb la relació de ponents i el targetó que es va elaborar per fer 
difusió a les xarxes i notes de premsa. 

 

23 d febrer 

“Federalisme, autodeterminació, independència: el significat de les paraules”.“Federalisme, autodeterminació, independència: el significat de les paraules”.“Federalisme, autodeterminació, independència: el significat de les paraules”.“Federalisme, autodeterminació, independència: el significat de les paraules”.    

Coordinat per Josep Ferrer, ex-rector de la UPC i patró de la Fundació l’Alternativa. 
Ponents: Marta Rovira Martínez, professora de Sociologia (UAB); Albert Noguera, 
professor de Dret Constitucional (UV); i Mercè Barceló, catedràtica de Dret 
Constitucional (UAB). 
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L’objecte d’aquest primer diàleg va ser el d’aprofundir en conceptes que formen 
part de l’actual debat polític a 
Catalunya: sobirania, procés 
constituent, República, referèndum, 
pacte, unilateralitat, 
autodeterminació, federalisme o 
independència. Molts cops aquest 
conceptes apareixen com paraules 
antagòniques o contraposades dins 
les fronteres partidistes. És així? Un 

federalista pot defensar la independència de Catalunya? O la inversa: un 
independentista no pot compartir els principis del federalisme des d’una visió dels 
valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat? És pot ser federalista i negar el 
dret a l’autodeterminació de les nacions?  

 

1 de març 

“Independentisme i Federalisme en la història del catalanisme progressista”“Independentisme i Federalisme en la història del catalanisme progressista”“Independentisme i Federalisme en la història del catalanisme progressista”“Independentisme i Federalisme en la història del catalanisme progressista”    

Coordinat per Anna Sallès, professora d’Història contemporània per la UAB. 
Ponents:  Josep Huguet, ex conseller per ERC i president de la Fundació Irla; 
Francesc Matas, politòleg i membre del consell polític d’EUiA; Albert Botran, 
historiador i diputat de la CUP-CC; Teresa Mira, membre del secretariat de l’ANC; 
Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC; i Jaume López, doctor en Ciències 
Polítiques i impulsor de Reinicia. 

Aquest diàleg va tenir com a 
propòsit dirigir una mirada cap a la 
història del catalanisme 
d’esquerres, per tal de situar 
històricament els lligams entre 
l'ideal republicà federal -en la 
tradició catalana iniciada per Pi i 
Margall, Almirall i Roca i Farreras, 
entre d'altres- i la mobilització 

sobiranista dels nostres dies que albira el projecte d'una República Catalana, 
independent i alhora capaç d’establir lligams fraternals, fins i tot de caire 
confederal, amb la resta de pobles de la Península, d’Europa i del món. 

 

15 de març 

“Autodeterminació i nova política”“Autodeterminació i nova política”“Autodeterminació i nova política”“Autodeterminació i nova política”    

Coordinat per Jordi Matas Dalmases, Catedràtic de Ciència Política de la Universitat 
de Barcelona. Ponents: Mireia Mata per ERC; Mercedes Vidal, regidora de 
l’Ajuntament de Barcelona per BCNencomú i membre d’EUiA;  Ricard Gomà, 
professor de Ciències polítiques a la UAB i membre d’ICV, Ermengol Gassiot, 
secretari general de la CGT de Catalunya i Antoni Morral, portaveu de l’Acord 
d’Esquerres per la República Catalana. 

La idea d’aquest diàleg va ser la de reflexionar sobre el lligam entre el concepte 
d'autodeterminació, clau tant per a l'independentisme com pel federalisme, i l'auge 
de l'anomenada "nova política" entesa com a re-connexió de les institucions amb 
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una ciutadania apoderada. 
Malgrat que sembli que ambdós 
conceptes tenen a veure amb 
qüestions diferents, el fet és que 
tenen el seu origen en l'ideal 
republicà de l'autogovern ciutadà. 
Així es plantejava un diàleg sobre 
els nexes comuns entre el 15M, 
les mobilitzacions dels 11s i el 

9N i les raons per les quals el mapa del “sistema de partits” a Catalunya ha canviat 
tant profundament en els darrers anys. 

 

5 d’abril 

“Sobirania política, interdependència“Sobirania política, interdependència“Sobirania política, interdependència“Sobirania política, interdependència    econòmica”econòmica”econòmica”econòmica”    

Coordinat per Elisenda Paluzie, degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la 
UB. Ponents: Pere Aragonès, secretari de Política Econòmica i Coneixement 
d'Esquerra Republicana; Núria Lozano, membre del Consell Nacional d'EUiA; Joan 
Ignasi Elena, portaveu del Moviment Avancem; Maite Vilalta, professora d'Hisenda 
Pública de la UB; i Xesús González, coordinador d'Àrea Pública de CCOO. 

En aquest cas el diàleg versava 
sobre les connexions i 
contradiccions entre el concepte 
de sobirania política i la realitat 
d'una economia globalitzada 
cada cop més interdependent i 
en l’entorn de la Unió Europea 
(UE) cap a la qual els Estat han 
delegat una part important de la 
seva sobirania especialment en el terreny econòmic i financer. La intenció era la 
d’aprofundir en la relació entre aquest fenomen, la crisi i la pèrdua de drets socials, 
així com les possibilitats i limitacions de recuperar-los des de l'exercici de la 
sobirania. 

 

12 d’abril 

“Classes populars i sobiranies”“Classes populars i sobiranies”“Classes populars i sobiranies”“Classes populars i sobiranies”    

Coordinat per Joan Subirats, catedràtic de Ciències Polítiques de la UAB. Ponents: 
Marta Rovira, diputada i secretària general d’ERC; Joan Josep Nuet, diputat i 
coordinador general d'EUiA; Jaume Asens, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona per BCNenComú; Marina Llansana, vicepresidenta d’Òmnium; i Jesús 
Rodríguez, responsable de web i xarxes socials de la UGT. 
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Aquest darrer diàleg va tenir com a eix els efectes de les polítiques mal dites 
d’austeritat. Com les retallades de serveis i drets socials han colpejat durament les 

classes populars: un 30% de la 
població catalana està en risc 
d’exclusió social i en entorns o 
barris amb alts índexs d’atur. 
La relació entre la crisi 
econòmica, financera, social, 
territorial que s’emmarca en un 
canvi d’època i en com des de 
Catalunya, que viu un procés 

constituent cap a una República Catalana, aquest procés pot servir per millorar la 
vida de la gent. N’hi ha prou amb “exercir la sobirania” o cal parlar en plural, en un 
sentit ampli, de sobiranies? 

La participació de públic ha estat semblant en els tres primers debats amb una 
assistència mitjana d’unes 40-50 persones, llevat del quart debat (al voltant d’unes 
25-30 persones) presumiblement perquè va coincidir amb un partit de futbol i pluja 
(tot i ser el debat en que es va fer més difusió prèvia a les xarxes) i el cinquè en el 
qual es van sobrepassar les 90 persones a més de ser el debat que més mitjans 
van cobrir per l’interès que suscitava el fet que hi coincidien la secretària general 
d’ERC amb el coordinador general d’EUiA, conformant una “posada de llarg” del 
cicle que ambdues fundacions organitzaven (de manera “federal”), que alguns no 
qualificarien de “políticament correcte” i sota un títol suggeridor: “La República 
Catana i l’ideal federal”  

Imatge del darrer debat del cicle “La República Catalana i l’ideal federal” 
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Participació i proposta de debats a la 
XIIª edició de la Universitat Progressista 
d'Estiu de Catalunya: "Entre les places i 
els palaus" 

 
 
Els passats 29, 30 de juny i 1 de juliol es va celebrar, a la Sala de Brigades 
Internacionals d’UGT de Catalunya, la dotzena edició de la Universitat Progressista 
d'Estiu de Catalunya (UPEC) 2016, sota el lema "Entre les places i els palaus". 
 
En aquest acte d’inauguració van participat representats sindicals, membres de 
l’UPEC, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. 
 
L’alcaldessa va fer un repàs a tot allò que els havia portat fins a l’ajuntament de la 
capital catalana. Colau va recordar les lluites del 15 M com aquell moment en què 
es va donar una “pèrdua de por massiva”. Aquest teixit de diferents forces que es 
manifestaven en contra de l’austeritat i la crisi és, segons ella, un dels trets més 
diferencials de Catalunya. 
 
“A les eleccions municipals de fa poc més d’un any va passar una cosa 
inimaginable. Vam saber unir-nos per objectius per transformar no només les 
institucions o les polítiques públiques sinó totes les formes de fer polítiques”. Així 
mateix, Javier Perez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Sevilla va fer la conferència inaugural sobre la relació entre Espanya i Catalunya des 
d’un punt de vista constitucional. Royo va fer un repàs al procés de creació 
constitucional del 1931 i del 1978, i va recordar que en cap cas es va tractar el 
problema territorial. “Es va reconèixer que aquest era un problema essencial però 
es va decidir no abordar-lo”, va dir. 
 
D’aquesta manera la constitució va deixar només una via oberta perquè els 
territoris poguessin constituir-se en regions autònomes dins un estat integral. “No hi 
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ha un pacte constituent, sinó que a través de normes infracosntitucionals, com els 
estatus d’autonomia, es va creant l’estructura d’estat” 
 

En aquesta darrera edició van 
passar per les taules de debat 
més de 25 ponents de gran 
rellevància intel·lectual com 
Teresa Crespo, Dani Raventós, 
Juli Fernàndez, Joan Carles 
Gallego, Camil Ros, Xavier 
Domènech, Dolors Sabater,  
Gerardo Pisarello, Borja de 
Riquer, Montserrat Duch, Javier 
Pérez Royo, Vicenç Navarro, 
Miquel Iceta, Marta Rovira, 
Anna Gabriel, Daniel Raventós o 
Oriol Junqueras entre d’altres.  
Prop de 2.000 persones van 
participar en aquestes jornades 
que van estar plenes de reflexió, 
debat i propostes. Es va fer 
balanç municipal amb els 
alcaldes del canvi, es va parlar 
de canvi climàtic, del projecte 
europeu i fins i tot es va fer un 
anàlisi de les eleccions del 26J. 
 
En aquesta edició els premis 
UPEC 2016 van ser per l’entitat 

“Refugiats. Stop Mare Mortum” i pel col·lectiu “Las Kellys”. 
 
Es van recollir en un informe les cròniques que es van escriure després de cada 
taula que resumien el contingut d'aquestes. A més de les cròniques es va fer 
seguiment 2.0 (Twitter i Facebook) a la xarxa. Tots els debats es van poder seguir 
en directe per Internet gràcies al servei d’streaming ofert. 
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Eix 4: Activitats per àrees 
 
Participació a les Jornades 
"Radicalment Feministes" 
 

 
Del 3 al 5 de juny es van celebrar les Jornades Radicalment-Feministes al Campus 
Ciutadella - Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, organitzades per dones, 
lesbianes, trans i col·lectius feministes. Va ser un moment per retrobar-se, debatre, 
analitzar, treure conclusions i fixar prioritats des de les perspectives dels diferents 
feminismes. 
  
Les Jornades feministes ja tenen un llarg recorregut en la història feminista. Les 
Primeres, el 1976, es van realitzar les "Jornades Catalanes de la Dona" al Paranimf 
de la Universitat de Barcelona. Al 1996  es van realitzar les Jornades "20 anys de 
Feminisme a Catalunya". I al 2006 "Les dones sabem fer i fem saber". 

 
En aquesta edició Ana 
González, regidora 
d'Hospitalet, va 
representar a les 
dones de la Fundació 
l'Alternativa i les dones 
d'EUiA en la taula 
debat "Feminismes i 
política: experiències, 
contradiccions i 
reptes" de dissabte 4 
de juny de 13.30 a 
15.15 conjuntament 

amb Dones amb Compromís, Alerta Feminista i dones de CCOO. 
 
L’acte va comptar amb més de 2500 dones inscrites, més de 70 tallers i taules de 
debat simultanis. I a més, actuacions, exposicions... Es va tractar de Coeducació, de 
Feminisme i política, de dones migrades, de la violència expressiva de les noves 
guerres contra els cossos de les dones, del paper de l'art en la prevenció i 
eradicació de la violència masclista, de gestació per subrogació, de prostitució, de 
precarietat en el treball... 
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Projecte d'una guia per Ajuntaments i 
entitats per abordar la temàtica de la 
Pobresa energètica, la lluita per la 
sostenibilitat ambiental i el control 
democràtic de l'energia. 
 

L'objectiu del projecte és, a més d'elaborar una 
guia pràctica per als municipis cap a les 
diferents alternatives en relació a la transició 
energètica i la lluita contra la pobresa 
energètica, la d'influir en el debat actual sobre 
que els municipis es converteixin en actors 
actius per a la producció i distribució de 
l'energia des de criteris de participació 
democràtica i control ciutadà, així com en la 
defensa que l'accés a l'energia és necessari 
que es consideri un bé comú superant la visió 
exclusivament mercantilitzada pels oligopolis. 
 
En aquest aspecte l'objectiu d'elaborar una 

Guia participada i debatuda amb diferents actors socials i locals s'ha assolit 
completament. 
 
La primera fase va consistir en que l'equip de coordinació per a l'elaboració de la 
Guia, compost pel Centre per a la Sostenibilitat Territorial i la Fundació l'Alternativa, 
acordés la proposta d'entitats i persones clau per la seva elaboració. Un cop 
acordat es va contactar amb aquestes entitats i persones per conèixer el seu grau 
d'interès i disponibilitat. El resultat va ser òptim, ja que la pràctica de les totalitats 
de les entitats i persones van acordar participar tant en l'elaboració de la Guia, com 
els objectius plantejats. 
 
La segona fase va consistir a elaborar un guió per eixos i temàtiques, el qual va ser 
enviat a les entitats per a la seva validació, rebre aportacions i esmenes. Aquesta 
fase va concloure amb un taller de treball conjunt, a partir del qual es van constituir 
els equips d'elaboració de la guia a partir de quatre eixos: municipis saludables; 
participació ciutadana i creació d'eines que vinculin democràcia i gestió de 
l'energia; autosuficiència energètica municipal; i pobresa energètica. 
 
La tercera fase va ser la redacció de la Guia, feta de manera participativa entre els 
diferents equips i va concloure amb un taller de treball per validar el conjunt de la 
Guia, la introducció de la mateixa i la documentació d'interès que acompanya la 
Guia, especialment dirigida als municipis. 
 
La quarta fase consisteix en la divulgació i presentació de la Guia mitjançant debats 
i articles per a difondre en webs i xarxes socials. 
 
De l'execució de les diferents fases hem aconseguit reforçar les sinergies entre els 
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diferents actors vinculats al teixit social i les / els responsables municipals, així com 
reforçar les diferents veus que treballen per situar la necessitat del control 
democràtic de l'energia dins l'agenda ciutadana i política. 
 

El projecte ha permès 
contribuir a la reflexió i 
el debat sobre els 
mecanismes actuals i 
els que serien 
necessaris per avançar 
cap a un veritable 
control democràtic i 
participatiu a nivell 
local de l'ús de les 
energies, centrant-nos 
especialment en la 
transició energètica. 
 
Amb aquesta guia per a 

municipis pretenem incidir directament sobre la ciutat que volem per als usos 
energètics, realitzant així diverses reunions amb entitats i persones expertes tant 
en relació a la transició energètica, com en participació ciutadana. 
 
Aquest punt és clau, ja que cal posar a l'abast de la ciutadania eines que li 
permetin prendre consciència i, per tant, capacitat de decidir enfront de les 
alternatives que, més aviat que tard, caldrà prendre cap a la transició del model 
d'economia basada en el carboni a un model basat en fonts renovables i més 
eficients. Ha de comportar també una transformació del model d'economia 
capitalista per una altra que vetlli pels béns comuns i per un medi ambient sa. 
 
Gràcies a aquest projecte s'ha aconseguit fomentar la col·laboració i transferència 
de coneixements entre les entitats i responsables tècnics i polítics. 
 
En aquest ideari i objectius, s'ha editat una guia i s'ha elaborat una càpsula amb 
material audiovisual per a la seva divulgació, així com una agenda d'actes en 
diversos municipis per donar a conèixer les alternatives de control democràtic cap a 
l'ús de l'energia i, específicament en la lluita contra la pobresa energètica. 
 
La valoració que fa al grau d'adequació del projecte és satisfactòria, plantejat en 
l'origen a partir de la pròpia experiència de la Fundació l'Alternativa, amb el que 
volem contribuir a la reflexió i el debat sobre el control democràtic i participatiu a 
nivell local de l'ús de les energies, centrant-nos especialment en la transició 
energètica. Aquest debat pretén incidir directament sobre la ciutat que volem i, en 
conseqüència, planifiquem. 
 
A més aquest projecte té una continuïtat temporal a la Fundació. Des de fa anys, es 
treballa al voltant de propostes energètiques alternatives, principalment centrades 
en l'ús d'energies verdes. Al 2014 portem a terme un projecte sobre solucions a la 
pobresa energètica, finançat per l'Ajuntament de Barcelona. Posteriorment al 2015, 
aquesta vegada finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i alhora per 
l'Ajuntament de Barcelona, portem a terme un nou projecte centrat en la pobresa 
energètica i quin impacte té sobre la mobilitat a la ciutat. 
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Fruit del debat de les dues xerrades vam arribar a la conclusió que era 
imprescindible treballar al voltant de la idea de com a nivell local podem lluitar 
contra la pobresa energètica i partint del punt de vista que això només serà 
possible mitjançant el control democràtic de l'ús energètic a les ciutats. Així és com 
vam idear aquest projecte. 
 
Creiem que el resultat final ens permet afirmar que el grau d'adequació entre la 
necessitat del projecte i l'execució real ha estat òptim, el que ha contribuït al fet que 
el nombre de persones i entitats expertes, superior al que prevèiem, poguessin 
reflexionar conjuntament confeccionant un material, la Guia i la part audiovisual. 
S'ha editat i fet la impressió de 2.000 exemplars de la Guia. 
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Jornada sobre Immigració 
 

 
El dissabte 21 de maig, la Fundació l'Alternativa, va organitzar una jornada de 
debats sobre immigració sota el títol “La lluita pels drets de les persones 
migrades”. Hi van participar representants d’entitats socials com Stop Mare 
Mortum, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i la PAH, entre d’altres, així com 
representants polítics com el diputat d’En Comú Podem Joan Mena i el coordinador 
general d’EUiA, Joan Josep Nuet, que juntament amb el responsable de l’àrea 
d’Immigració d’EUiA, Nfaly Faty, van fer la cloenda de l’acte. 
 
L’objectiu d’aquesta jornada era reflexionar i debatre en una doble via: com des de 
les lluites dels moviments socials s’empodera i es consciencia la ciutadania enfront 
a les polítiques institucionals contràries als Drets Humans i properes a la xenofòbia 
i l’exclusió social i ,alhora, com els drets de les persones migrades, moltes d’elles 
sense poder ser ciutadans al no tenir dret de vot, són part dels drets socials i cívics 
de tota la societat i no de les polítiques assistencials. 
La Jornada que, va comptar amb diferents debats, va elaborar el següent manifest: 
 
“Nosaltres, ciutadans  i ciutadanes, persones migrants de diferents països, 
DECLAREM: 

El sistema econòmic mundial, espoliador dels recursos naturals, com a resultat de 
la cobdícia, el lucre i l'explotació dels éssers humans i dels pobles per alimentar i 
mantenir els privilegis d’algunes societats que avui es fan dir hipòcritament 
democràcies desenvolupades, ha generat les condicions per l'èxode massiu de 
persones del Sud a aquestes societats del Nord, empobrint encara més a la majoria 
de països en vies de desenvolupament. 

La crisi econòmica, provoca l'augment del racisme i la xenofòbia a les nostres 
societats. Els països imperialistes, amb l'objectiu de mantenir les seves taxes de 
beneficis i guanys, han provocat guerres i fomentat conflictes en els quatre punts 
cardinals del planeta, com les de Síria, l’ Iraq o el Iemen , que ha generat 
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l'anomenada crisi dels refugiats. 

Després de més de quatre anys de guerra provocada a Síria, milions de persones 
han hagut de fugir i abandonar les seves cases i tot el que tenien per intentar 
buscar seguretat en altres països. L'emergència dels refugiats sirians és una de les 
majors crisis humanitàries del nostre temps. 

Denunciem el vergonyós acord de la UE amb Turquia que permet l'expulsió de 
refugiats des de territori europeu a canvi de 6000 milions d'euros. 

Denunciem també l’incompliment de l'Estat espanyol envers a l’acolliment de 
persones refugiades, la seva política criminal a Ceuta i Melilla, les batudes racistes i 
exigim de nou el tancament de tots el CIE. 

Denunciem també la falta de sensibilitat de l'Estat espanyol i la manca d'iniciatives 
solidàries del seu Govern, envers els refugiats. 

Fem una crida a estar alertes davant iniciatives com el TTIP i a oposar-nos a elles, ja 
que produiran un augment de l'explotació i pobresa de la població i una pèrdua de 
drets dels col·lectius més desfavorits 

Des de fa segles els països colonials han realitzat un veritable pillatge dels recursos 
naturals del continent africà, impedint el desenvolupament d'aquests països 
especialment a través d'un deute odiós i el foment de guerres pel control dels 
recursos naturals, convertint a la majoria de països en neo colònies. És el recent 
cas de Líbia. 

En aquest moment s'estan negociant els "APE" (Acords d'Associació Econòmica) 
entre la Unió Europea i els països africans. Aquest pacte tindrà els mateixos efectes 
que el TTIP sobre les poblacions africanes, aprofitant-se de la feblesa dels països 
africans i d'uns governs titelles, titelles, corruptes i il·legítims. Una actuació 
absolutament al marge de la legalitat, respecte a la qual els seus pobles són 
totalment aliens, quan no estan completament en contra  i que suposa un nou 
atracament als recursos econòmics de tot un continent. 

Però la nostra odissea 
no s'acaba creuant 
rius, selves, deserts, 
mars, murs i tanques, 
resistint a la fam i a la 
humiliació, a l'abús de 
tot tipus. Quan vam 
arribar al nostre destí 
final ens trobem 
davant d'un mur de 
lleis discriminatòries 
que hem d'afrontar, 
mentre som víctimes 
de tot tipus 

d'estereotips, atacs racistes, xenofòbies i sobreexplotació. 

Som víctimes també, com el conjunt de la classe obrera, de les polítiques 
neoliberals que dominen actualment la UE i estan destruint l'estat del benestar, 
afectant negativament a les classes populars. Fem una crida a la solidaritat activa. 

Alcem les veus i en un sol crit, fem que ressoni i arribi fins al fons dels nostres 
cors.” 
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Eix 5: Butlletins 
 
Butlletí setmanal 
 
Durant  tot el 2016 s’han dut a terme setmanalment els butlletins de la Fundació 
l’Alternativa, els quals consten d’un recull d’articles d'interès d'anàlisi polític, 
econòmic o social i també cultural des d'una perspectiva de pensament 
transformador al model dominant. Temes molt tractats han estat la llibertat, la 
igualtat, el progrés social i la democràcia participativa. Hem posat especial èmfasi 
en fer visibles les dones  en els diversos camps del coneixement i el pensament 
feminista. Alguns articles són encàrrecs propis, d'altres difusió d'articles publicats 
en altres mitjans. Així mateix el butlletí té per objectiu difondre convocatòries o 
d’altres materials vinculats als temes de major interès d’aquella setmana. Aquest 
butlletí s'edita en català i en casos de col·laboracions de persones que escriuen o 
han publicat en llengua castellana, la Fundació (previ la seva acceptació, 
s'encarrega de la traducció). 
 
El  Butlletí s’adreça a una mitjana de 1.900 persones subscrites, amb una obertura 
del 26,9% (quatre punts per sobre de la mitjana d’aquests tipus de butlletins) i 
genera un tràfic en enllaços superior als 283 usuaris únics. Del butlletí se'n fa 
difusió també al Facebook i Twitter de la Fundació. 

Temàtics:  Aportar a la reflexió i el debat 

07.03.16: Butlletí especial 8 de març per 
recordar Montserrat Montserrat Roig, que 
hauria complert 70 anys. Vinculat a aquest 
Butlletí vam editar un punt de llibre 
commemoratiu. 
 
10.03.16: Butlletí especial per presentar la 
projecció del documental “enterrar i callar” 
sobre els nens robats del franquisme. 
 
01.04.16: Butlletí especial per presentar 
l’activitat "Classes Populars i Sobiranies" 
 
11.04.16: Butlletí especial sobre el tema de la 
República. 
 
29.04.16: Butlletí especial per la 
Commemoració 80è aniversari de les 
Olimpíades Populars. 
 
30.08.16: Butlletí especial sobre la Cursa i 
Caminada Lluís Companys. 


