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Memòria 2014
Formació “Eines per incorporar la perspectiva de
gènere a la meva entitat”

Aquesta activitat s'emmarca en la línia de treball mantinguda per la Fundació
l’Alternativa en qüestió de gènere i empoderament femení. Amb aquesta formació
ens hem proposat incidir en la qüestió de la discriminació per gènere i establir els
paràmetres del poder femení, tant des d'una vesant teòrica com pràctica. Així doncs
hem realitzat 9 hores de formació al voltant d'aquestes qüestions, gràcies a la
docència del col·lectiu Candela, el qual ens ha guiat a través de definició de patrons
patriarcals, el poder femí, el lideratge, entre d'altres qüestions.
Cal dir que ens hem centrat especialment en com s’aborda la perspectiva de
gènere a les entitats i assemblees on participem. S’han analitzat les dinàmiques
que dificulten la participació i inclusió de les dones en tots els nivells, així com
s’han cercat mecanismes i eines que la facilitin.
Vam realitzar aquesta formació en a la seu de la Fundació al llarg de tres sessions:
9 de desembre de 2013, 27 de gener i 10 de febrer de 2014.

XerradaXerrada-debat: “La
“La corrupció a la sanitat catalana”

Aquesta xerrada-debat va ser co-organitzada amb la Fundació Nous Horitzons el 23
de gener al Racó de Cultura de Sant Antoni, en el marc de la festa major d’aquest
barri. Varen intervenir Albano Dante Fachin, editor de la revista Cafè amb Llet, que
ha destapat alguns dels darrers escàndols que han esquitxat el sistema sanitari
català; Milagros Pérez-Oliva, periodista d’El País; Agustí Colom, professor de Teoria
Econòmica a la UB; i va ser moderat per Isabel Giralt, metgessa.
Aquesta xerrada va suscitar l’interès de prop de dues-centes veïnes i veïns de
l’Eixample barceloní, que van omplir de gom a gom el Racó de Cultura de Sant
Antoni. Van poder participar des de la fila 0 diversos activistes de Dempeus per la
Salut Pública, com el president de la nostra Fundació, Antoni Barbarà, així com
activistes d’altres entitats, com Lluís Rabell i Marcela Güell, president i responsable
de salut de la FAVB respectivament, o en Josep Vallhonesta, membre la Plataforma
en defensa de la Salut.

Presentació del llibre Yo decido. La tecnología con
alma.

La Fundació va col·laborar en la presentació d’aquest llibre, juntament amb
l’Associació Dempeus per al Salut pública i el Grup de Recerca i estudi de les
desigualtats en la salut (Greds-UPF), que es va realitzar amb un format de seminari
participatiu, convidava els i les participants a la reflexió sobre les nostres habilitats
emocionals i socials i de comunicació, en el procés que emprenem les persones
quan duem a terme tasques d’activisme social.
Aquesta activitat, a càrrec del Dr. José Luis Bimbela, va tenir lloc a la Universitat
Pompeu Fabra el 6 de febrer de 2014.

Participació al Fòrum Social Català:
La Fundació L’Alternativa participa cada edició en el Fòrum Social Català, tant en la
seva preparació com en l’aportació de propostes de seminari, a realitzar amb altres
entitats. En aquesta ocasió, en varem proposar dos: d’una banda Desmuntant la
ultradreta des de l’àmbit social, amb SOS Racisme i la Plataforma Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme i, d’altra banda, Repensem l’Europa que volem, amb la
Fundació Nous Horitzons.

Desmuntant
Desmuntant la ultradreta desde l’àmbit social

Aquesta activitat va ser co-organitzada amb SOS Racisme i la xarxa d’entitats UCFR.
Va tenir lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, el 12 d’abril.
Es va tractar d’un seminari que abordava dos eixos principals:
- Desmuntar el tòpic que la ultradreta creix amb la crisi;
- La importància de teixir una arquitectura de forta cultura democràtica que
impedeixi o planti cara a la transmissió del discurs feixista i xenòfob, més
enllà de les expressions més evidents. En aquest sentit, creiem interessant
les aportacions de moviments socials diversos, que amb la seva experiència
al territori exerceixen de paraxoc a la xenofòbia.

Repensem l’Europa
l’Europa que volem

Aquesta activitat co-organitzada amb la Fundació Nous Horitzons. Va tenir lloc a
l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, el 12 d’abril.

En aquest seminari es va analitzar la Unió Europea des d’una perspectiva crítica,
des de l'àmbit social i des de la perspectiva de les persones i els pobles. Es van
abordar els diferents debats al voltant del deute, de l'euro i dels tractats de la UE.
Aquesta anàlisi ens ha servit per a dotarn-nos d’arguments en el combat contra la
política econòmica neoliberal de la UE i la seva imposició de polítiques d'austeritat.
Van participar Joana Agudo, mestra i membre de la Confedereció Europea de
Sindicalistes; Ernest Urtasun, diplomàtic, i Núria Lozano, membre de la Xarxa de
Sindicalistes Europeus.

Jornada Feminisme i transformació social: l’experiència
boliviana i equatoriana
equatoriana

Aquest seminari va tenir lloc a la Casa Golferichs de Barcelona, el 26 d'abril de
2014. L’objectiu que ens vam fixar va ser analitzar la participació política de les
dones andines en els processos democràtics de la regió, especialment analitzar el
cas d'Equador i de Bolívia, atès que els actuals processos polítics han obert un nou
clima per a la participació de les dones. S’ha volgut posar l'accent en la participació
de les dones joves i de les dones indígenes.
El seminari ha estat estructurat en base a 4 panells:
1. Introducció: Feminisme i transformació social, a càrrec d'Eva Palomo,
investigadora i col·laboradora a la Universitat Juan Carlos I.
2. Els processos constituents a Amèrica Llatina, a càrrec de Marga Ferrer, Fundació
Europa de los Ciudadanos
3. Els processos constituents. Els casos de Bolívia i Equador, a càrrec d'Adoración
Guamán, professora en la Universitat de València
4. Anàlisi del paper de la dona andina en les democràcies boliviana i equatoriana,
a càrrec de Sara Porras, màster en Polítiques Públiques i Drets Humans
El seminari va ser retransmès en directe per Internet, via streaming, de manera que

se li ha atorgat un efecte multiplicador al projecte, ja que es manté aquesta
retransmissió a la nostra web, que pogués seguir visionant-se en diferit
(http://bambuser.com/v/4567786)
D'altra banda, també s'ha pretès fomentar aquest efecte multiplicador mitjançant la
col·laboració en la publicació del llibre Feminismos y procesos constituyentes, on
s'inclouran les tesis abordades per les expertes al llarg del seminari.

CursaCursa-caminada Lluís Companys. Homenatge a
l’Olimpíada Popular.

Aquest projecte, que va néixer l'any 2008, consisteix en la realització d'una breu
cursa (de 8km) que es desenvolupa pels carrers de Montjuïc més propers a l'Estadi
Lluís Companys –inclòs el pas per aquest espai-. Paral·lelament, es realitza una
caminada, destinada a persones que no es veuen en cor de completar la cursa, que
recorre espais interessants de Montjuïc, a nivell històric i memorialístic. En aquest
cas, portem a terme una activitat esportiva ja que considerem que la millor manera
de realitzar un reconeixement al projecte frustrat de l'Olimpíada Popular.
Vam celebrar aquesta 7a edició el passat 4 d'octubre. La caminada es va iniciar a
les 9.30h, i la cursa es va iniciar mitja hora més tard, amb l'objectiu de fer coincidir
l'arribada del marxaires amb el lliurament dels trofeus.
Les classificaciones es van dividir per sexe i per edat: promesa (menors de 18),
absoluta (de 19 a 34 anys), veterana (de 35 a 49 anys) i veterana II (més de 50
anys). En aquest sentit es van distribuir trofeus a les 3 primeres persones
classificades de cadascuna d’aquestes modalitats.
Hem arribat al límit d'inscripcions pel que fa a la caminada: 100 marxaires (37
homes i 63 dones) marxaires. En el cas de la cursa no hem completat les
inscripcions disponibles; tanmateix hem comptat amb un nivell d'inscripcions
propera a les edicions passades: 444 atltes (365 homes i 79 dones)

Lliurament del Premi Anual l’Alternativa
La Fundació L’Alternativa promou aquest guardó, juntament amb EUiA, que es lliura
a col·lectius que es distingeixen per les seves lluites en favor de valors democràtics
i de progrés social, com poden ser qüestions relatives a la llibertat d’expressió o la
llibertat sindical.
Enguany els Premis l’Alternativa han recaigut en els Comitès d’Empresa de CocaCola i de Panrico, en la figura de Julio Anguita, en el col·lectiu en Lluita pel Dret a
l’Avortament, en el poble Palestí, i finalment, en Esther Quintana.

Conferència “Desobediència civil a Catalunya”
Aquesta jornada va analitzar la desobediència civil a Catalunya davant la
impossibilitat de la realització d’una consulta vinculant sobre el futur del país. En
aquest sentit, s’analitzaren les opcions preses des de les institucions catalanes, així
com les respostes repressives que s’hi podien desenvolupar.
Aquesta conferència, va tenir lloc el 4 de novembre al Centre Cívic Pati Llimona.

Solucions a la Pobresa energètica

Aquesta activitat va pretendre abordar un debat des de diferents perspectives al
voltant de la pobresa energètica.
Van participar en aquest debat:
-

Maria Pilar Massana, en qualitat de treballadora social a L’Hospitalet de
Llobregat. Va exposar les situacions a les que es troben el col·lectiu de
treballadors i treballadores socials, així com algunes propostes.

-

Mercedes Vidal, en representació de l’Aliança contra la Pobresa energètica.
Va dibuixar un mapa sobre l’abast de la situació de pobresa energètica a
Catalunya, tot denunciant la manca de col·laboració de les empreses
proveïdores.

-

Núria Latorre, en representació d’AgBar va parlar de la pobresa ‘hídrica’ i va
mostrar les accions que es duen a terme per evitar els talls des d’Aigües de
Barcelona.

-

Eladi Torres, en representació de l’Ajuntament de Barcelona (Serveis
Socials) va exposar les mesures que duu a terme la institució en aquest
àmbit.

-

La presentació va anar a càrrec de Jordi Giró, president de la CONFAVC, que
acollia l’activitat i, alhora és membre integrant de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica.

Les empreses proveïdores Endesa i Gas Natural-Fenosa van ser convidades però la
primera no va contestar i, la segona, va declinar la seva participació pocs dies
abans de la realització de l’activitat.
Cal dir que el debat va ser força profitós, ja que van sorgir diverses propostes que
els diferents actors vancoincidir en el seu interès.
El debat va tenir lloc el 12 de desembre a la seu de la CONFAVC, a Barcelona.
Com a complement de l’activitat es va editar un llibret sobre la pobresa energètica,
el seu abast i el paper que hi juguen les empreses proveïdores.

Impuls de Grups de treball
Hem impulsat dos nous grups de treball:
-

Lluita pel territori: Aquest grup, ha començat l’elaboració de propostes, tot
estant en coordinació amb activistes d’arreu d’Europa connectats a través
de la xarxa Transform!, per la qual cosa s’han iniciat diverses trobades a
Brusel·les i París. De cara al primer trimestre de 2015 ja han planificat una
trobada d’expetes i experts europeus a Catalunya.

-

Immersió lingüística: s’ha endagat aquest grup de treball que pretén
estudiar i fomentar el model d’immersió lingüística i la dignitat del català a
l’escola pública, des de diferents perspectives.

Participació a plataformes i xarxes d’entitats
-

La Fundació L’Alternativa és membre de ple dret a Transform!, Fundació i
xarxa de fundacions d’organitzacions polítiques d’Esquerres (PEE).

-

Plataforma contra les violències de gènere (el 2014 hem formalitzat la
nostra integració en aquesta plataforma, tot i que ja hi havíem col·laborat).

-

Fòrum Social Català.

-

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC).

-

Grup de treball, recerca i acció sobre energia. En col·laboració amb CST,
Alba-Sud, Transform Networking.

