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Memòria 2013Memòria 2013Memòria 2013Memòria 2013    
    

Col·loqui “Cap a la Pau a Colòmbia. DonesCol·loqui “Cap a la Pau a Colòmbia. DonesCol·loqui “Cap a la Pau a Colòmbia. DonesCol·loqui “Cap a la Pau a Colòmbia. Dones    
teixint la Pau”.teixint la Pau”.teixint la Pau”.teixint la Pau”.    

 

El passat 13 de març va tenir lloc el “Col•loqui Cap a la pau a Colòmbia. Dones 

teixint la Pau, a la Casa Elizalde de Barcelona.”  

Aquest acte va ser retransmès per streaming i es pot visionar a  http://ves.cat/iDyK  

 

Vam comptar amb les intervencions de María Cepeda Castro, membre de la 

Plataforma Europea per la Pau; Tica 

Font, Presidenta de l’Institut Català 

Internacional per la Pau (ICIP); Àngels 

Tomàs, responsable de Solidaritat i Pau 

d’EUiA; Mireia Rovira, Responsable 

Internacional d’EUiA; i Betty Puerto, 

integrant de la recent 

creada Plataforma Colòmbia en Pau.  

Les ponents varen exposar la 

importància de les dones en el llarg 

camí de construcció de la pau, 

especialment en el cas colombià. Així 

mateix, varen discutir sobre les 

diverses concepcions sobre la pau i la 

violència, destacant la violència 

estructural, cultural o relacional. 

Durant l’acte es va denunciar el paper 

de la Unió Europea pel que fa al 

conflicte colombià, ja que prioritza 

interessos econòmics i comercials per damunt de la recerca de la pau. 

El president i la vicepresidenta de la Fundació varen agrair la participació a les 

ponents, així com a la seixantena d’assistents a l’acte, molt d’ells  membres dels 

diferents espais i moviments socials del país. 
 
 
 
 
 
 
 



Participació en el Fòrum SocParticipació en el Fòrum SocParticipació en el Fòrum SocParticipació en el Fòrum Social Mundial  2013, ial Mundial  2013, ial Mundial  2013, ial Mundial  2013,     
El Manar, TunisEl Manar, TunisEl Manar, TunisEl Manar, Tunis    

 

La Fundació l’Alternativa ha estat 

present, un cop més, en el 12è 

Fòrum Social Mundial (FSM) que 

s’ha realitzat a Tunis, en el 

Campus El Manar, els dies 26 a 

30 de març. Per als moviments 

socials, col·lectius, associacions 

que treballem en el marc de la 

transformació social, es tracta 

d’una cita quasi obligada, 

sempre que es disposi de mitjans. Aquesta edició, ha comptat amb una molt bona 

participació, que ja s’intuïa per la que va haver tant en l’Assemblea de Dones com 

en la manifestació d’inici. Més de 50.000 participants inscrites, quasi un miler 

d’activitats de les diverses temàtiques, una manifestació d’obertura de més de 

20.000 persones i una assemblea de dones que omplí a vessar el Info 5 (amb més 

de 1500 –amb la participació d’homesI).  

Els temes amb un major impacte varen ser el deute, l’austeritat, drets de les dones, 

dret a la terra, sobirania, Mediterrània… Aquests eixos van generar declaracions 

específiques que complementen la important declaració aprovada per l’Assemblea 

dels Moviments Socials.  

 

El lema del FSM2013 va ser �������������������������������� en una pila d’idiomes. Pel que fa a la 

perspectiva de gènere, es va exigir “Solidaritat” i “Igualtat”.   

També és destacable la forta presència de dones tunicines a seminaris i tallers, 

propis i aliens, que ens van ajudar a saber una mica més del complex 

desenvolupament la primavera àrab i les contradiccions que ja entranya, en relació 

a drets de i per les dones.  

Des de la Fundació l’Alternativa, i del grup de treball de Moviments Socials del 

Partit de l’Esquerra Europea (PEE), hem participat en diferents seminaris, donant 

suport als organitzats per ���	
���� i en especial col·laborant en la difusió i 

explicació de la ������ �����que s’està preparant per al més de juny a Atenes, 

com espai de confluència de moviments socials i partits polítics amb propostes 

alternatives a les polítiques d’austeritat que estan escanyant Europa i la sostracció 

de la democràcia quan es neguen els drets socials a la ciutadania. També varem 

participar en el seminari organitzat pel Fòrum Social Català de balanç i perspectives 



del 2008I2013, i en el sopar en el que ens vàrem aplegar prop de seixanta 

catalans i catalanes de les més diverses entitats, moviments socials i ongs. 
    

    
    

Per la llibertat dels presos Per la llibertat dels presos Per la llibertat dels presos Per la llibertat dels presos polítics saharauís.polítics saharauís.polítics saharauís.polítics saharauís.    
Hassanna Aalia Iexiliat, 

condemnat a cadena perpètua 

per un tribunal militar marroquíI 

va explicar la seva experiència 

en la defensa dels Drets del 

Poble Sahrauí amb especial 

menció del campament Gdeim 

Izik. 

Així mateix, va detallar les 

violacions dels Drets Humans 

perpetrades per part de les 

autoritats marroquines en les 

detencions que realitza als 

activistes sahrauís. 

Aquest acte fou organitzat per la Fundació l’Alternativa, en col·laboració amb 

l’Associació Gràcia amb el Sàhara. Van participar també Núria Salamé (Presidenta 

d’ACAPS), Jordi Altarriba (Gràcia amb el Sàhara), Mireia Rovira (Responsable 

d’Internacional d’EUiA). Àngels Tomàs, membre de la Fundació l’Alternativa, va 

presentar l’acte. 

 

Es pot veure el vídeo de l’acte íntegre a http://ves.cat/iDf2 , així com un resum de 

l’activitat a http://ves.cat/iDf8   

    
    
    
    
    
    
    
    



    
Lluites indígenes transnacionals i DretsLluites indígenes transnacionals i DretsLluites indígenes transnacionals i DretsLluites indígenes transnacionals i Drets    

Humans a GuatemalaHumans a GuatemalaHumans a GuatemalaHumans a Guatemala    
Vam comptar amb Joan Josep Nuet, patró de la 

fundació, diputat i membre de la missió 

parlamentària sobre DDHH a Guatemala i 

Carmen Tacám, dirigent indígena i expresidenta 

dels 48 cantones de Totonicapán, que ens van 

parlar de les Lluites Indígenes, transnacionals i 

DDHH a Guatemala.  

Van donar suport: Associació d’Amistat amb el 

poble de Guatemala; ACSUR Las Segovias; 

EdPAC; Grupo de Investigación en Derechos 

Humanos y Sostenibilidad; EntrePobles; 

Intermón Oxfam; Observatori del Deute en la 

Globalització; BasiG i Fundació L’Alternativa 

L’acte va tenir lloc el passat dimarts 30 d’abril a 

les 19h al Centre Cívic Pati Llimona. Barcelona 
    

    
    
    

L’Europa de les desigualtatsL’Europa de les desigualtatsL’Europa de les desigualtatsL’Europa de les desigualtats    
 
 
 
Gerardo Pisarello i Antoni Barbarà analitzaren les 
desigualtats actuals que afavoreixen les polítiques 
neoliberals europees. 
Es pot veure el vídeo íntegre a 
http://www.fundacioalternativa.cat/?p=994 . 
Aquesta conferència organitzada conjuntament 
amb l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) 
s’emmarca en la presentació de les conclusions de 
les jornades europees “L’Europa de les 
desigualtats”, realitzades el 5 i 6 d’octubre de 
2012 al Prat de Llobregat (BCN). 

 

    



    

La Gauche La Gauche La Gauche La Gauche fait Front de Gauche. L’Esquerra fa Frontfait Front de Gauche. L’Esquerra fa Frontfait Front de Gauche. L’Esquerra fa Frontfait Front de Gauche. L’Esquerra fa Front    

d’Esquerres”d’Esquerres”d’Esquerres”d’Esquerres”    
    

Martine Billard (copresidenta del Partit Front de Gauche) presentà a Barcelona junt 

amb Antoni Barbarà (President de la Fundació Alternativa i membre del secretarial 

del Partit de l’Esquerra Europea) els reptes de l’esquerra a França, contextualitzantI

los amb la realitat de l’esquerra Europea. L’acte es va celebrar al centre cívic Pati 

Llimona amb una gran participació del col·lectiu francès a Barcelona.  

 

 

    
    
    
    
    

#repensar [construint pensament crític]#repensar [construint pensament crític]#repensar [construint pensament crític]#repensar [construint pensament crític]    
El passat 4 d’Octubre va tenir lloc al Pati Llimona la jornada �����	
������	
����	��
��	
��	�� ������� en el marc de ���
����� ����	�	�� ��� ��	
��	�� ������ que la 
Fundació L’Alternativa ha inaugurat aquesta tardor.  
A la present jornada vam comptar amb la participació d’importants membres del 
Partit de l’Esquerra Europea, entre d’altres amb la seva vicepresidenta Maite Mola, 
representants de Bèlgica, Grècia, Alemanya, Portugal. La ponència central va ser a 
càrrec de la periodista Rosa Maria Calaf, que va analitzar el paper dels mitjans de 
comunicació en l’actualitat i la importància d’aquests en la creació del pensament 
únic. Tot seguit van intervenir a la taula rodona: Àngels Martínez Castells 
(economista i presidenta de Dempeus), Sonja Crivelli (grup Educació PEE), Ramón 
Miravitllas (periodista) i Felipe López Aranguren (sociòleg). La jornada va ser 
presentada per Joan Josep Nuet (coordinador d’EUiA) i Antoni Barbarà (President 
Fundació L’Alternativa).  
Es poden veure els vídeos de l’acte, que va ser retransmès per streaming a l’enllaç 
http://ves.cat/iDju  
 



A més, es pot trobar una conclusió escrita per la ponent Àngels Martínez Castells al 
seu bloc:  
 
http://ves.cat/iDkS 
http://ves.cat/iDk5 
http://ves.cat/iDla 
 

    
    
    
    
6a cursa i caminada Lluís Companys6a cursa i caminada Lluís Companys6a cursa i caminada Lluís Companys6a cursa i caminada Lluís Companys    
Des de 2006 , hem vingut  desenvolupat diferents activitats emmarcades en la línia 
de treball sobre la recuperació de la 
memòria democràtica . 
Tot i que han passat més de trenta anys 
des de la instauració de la Democràcia en 
el nostre país , la ciutadania segueix 
desconeixent profundament molts 
episodis del nostre passat recent . 
És per això que esdevé necessari 
mantenir la tasca de la recuperació de la 
memòria democràtica mitjançant 
activitats cíviques com les que proposem , 
amb l'objectiu d'assolir dia a dia un públic 
més ampli . 
Aquesta activitat anual , que el 2013 ha 
celebrat la seva 6a edició , es va 
desenvolupar dissabte 5 d’Octubre  a 
Montjuïc. 
Es va plantejar ja des dels seus inicis com 
un homenatge a l'Olimpíada Popular 
projectada a Barcelona per al juliol de 



1936, que pretenia donar resposta a l’ Olimpíada de Berlín de 1936 amb un gran 
caràcter xenòfob i racista). Es va triar el nom del president de la Generalitat de 
Catalunya en aquest moment (qui a més , era el President honorífic del Comitè 
Organitzador del l'Olimpíada Popular) . 
El nostre modest homenatge s’estén també a tots aquells atletes compromesos 
amb els valors solidaris i democràtics que tenien la intenció de participar 
Vam assolir l’objectiu plantejat de 500 participants per a la cursa i 100 per a la 
caminada, considerant sobretot, les limitacions que fixa l'Ajuntament de Barcelona 
per a aquest tipus d'activitats. 
Destaquem les millores qualitatives en el desenvolupament de l'activitat, per la 
resposta per part d'entitats , associacions i clubs esportius , així com per la 
d'institucions (especialment l'Ajuntament de Barcelona) en vista al compromís per a 
les següents edicions . 
 
 

    
Participació de la Participació de la Participació de la Participació de la La Fundació l’Alternativa a  la III La Fundació l’Alternativa a  la III La Fundació l’Alternativa a  la III La Fundació l’Alternativa a  la III 
Trobada Estatal d’Advocats d’EsquerresTrobada Estatal d’Advocats d’EsquerresTrobada Estatal d’Advocats d’EsquerresTrobada Estatal d’Advocats d’Esquerres    
La lluita pel reconeixement de l’habitatge com a dret fonamental de tots els éssers 

humans enfront dels interessos del capital i la banca, i la corrupció i la seva 

incidència en l’estat de dret, especialment pel que respecta al cas Bárcenas, van 

ser objecte de debat aquest 

dissabte a la III Trobada 

Estatal d’Advocats 

d’Esquerres, un fòrum que 

impulsa la Fundación para la 

Europa de los Ciudadanos. La 

Fundació l’Alternativa i l’àrea 

de Justícia d’EUiA hi van ser 

presents gràcies a 

l’assistència dels lletrats i 

adherits a la formació Elena 

Martínez, Luisa Blanco i Edu 

Navarro. 

El principal objectiu d’aquesta trobada, que té caràcter anual, és el de consolidar 

un espai entre els advocats/des i juristes d’esquerres per tal que puguin 

desenvolupar el seu compromís social de manera organitzada i sumar 

coneixements jurídics al programa polític de l’esquerra transformadora. 

Enguany, el dret a l’habitatge i la lluita contra la corrupció van centrar el debat. En 

tots dos temes es va posar de manifest l’esforç i les experiències que els companys 



d’Izquierda Unida estan desenvolupant al carrer, els jutjats o a través de diferents 

experiències legislatives. La darrera ponència va servir per debatre el model de 

justícia que volem i hem d’impulsar des de l’esquerra, per tal que aquesta sigui 

realment democràtica, al servei de la majoria social, ha afegit. 

A la trobada també es van abordar aspectes organitzatius per tal de millorar la 

coordinació i el treball en xarxa des de tots els punts de l’Estat que desenvolupen 

els advocats i advocades d’Esquerra Unida. 

    

    
    
Els efectes de la crisis en la vivenda i les comuniEls efectes de la crisis en la vivenda i les comuniEls efectes de la crisis en la vivenda i les comuniEls efectes de la crisis en la vivenda i les comunitats de tats de tats de tats de 
veïns i veïnes veïns i veïnes veïns i veïnes veïns i veïnes     
Conjuntament a la Fundació Nous Horitzons, es va realitzar el passat 8 de 
novembre una xerrada col·loqui amb la participació de: Joan Gómez, notari i 
membre de l’Observatori de 
Dret Civil de Catalunya; Felipe 
López Aranguren, sociòleg i 
politòleg; Fuensanta Alcalá, 
advocada; Gabriel Viana, 
advocat; Eduard 
Carrera, Expert, docent e 
investigador en resolució de 
conflictes, coordinador del 
postgrau en resolució de 
conflictes públics i mediació 
comunitària de la UdG; Manuel 
Cubero, president AAVV de 
Ciutat Meridiana, Enrique 
García, director de serveis de 
l'Ajuntament del Prat. Varen 
presentar i moderar els 
presidents de les respectives 
fundacions: Dolors Clavell i 
Antoni Barbarà.  
 
En l’activitat es va analitzar 
com l’actual situació 
d’emergència social i 
econòmica ha incidit, de 
manera especialment cruenta, 
en el bé de primera necessitat 
que és l’habitatge. 
  
D’una banda, estem assistint a les conseqüències dramàtiques dels llançaments 
hipotecaris que atempten contra els drets humans, tal com a reconegut el TEDH. 
Aquest llançaments, a més  de deixar a les famílies desproveïdes del dret 
fonamental a un habitatge digne, retornen aquests habitatges a mans de les 



entitats financeres que sovint  incompleixen el deure de participació en les 
despeses comunitàries de l’immoble. 
  
D’altra banda, la insolvència sobrevinguda de les famílies, degut al també inhumà 
índex d’atur i la rebaixa constant de les prestacions socials, afecta greument el 
manteniment i rehabilitació dels edificis en règim de comunitat. 
  
En aquest context, la jornada analitzà les eines actuals pel funcionament 
d’aquestes comunitats de Veïns i Veïnes a la vista de l’avantprojecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, que, entre d’altres, 
afavoreix la resolució extrajudicial dels conflictes en l’ àmbit de la propietat 
horitzontal. 
  
 
 
  

1a sessió formativa: com incloure la perspectiva de 1a sessió formativa: com incloure la perspectiva de 1a sessió formativa: com incloure la perspectiva de 1a sessió formativa: com incloure la perspectiva de 
gènere a la meva entitatgènere a la meva entitatgènere a la meva entitatgènere a la meva entitat    
El 9 de desembre vam dur a terme a la seu de la Fundació el primer taller sobre 
inclusió de gènere a les entitats. Aquest taller ha estat organitzat per l’àrea de 
dones d’EUiA i la Fundació L’Alternativa. Hem comptat amb la participació de 
diverses persones (tant homes com dones) que formen part d’un grapat 
d’organitzacions socials. La formació ha estat a càrrec del col·lectiu Candela. Durant 
els mesos de gener i febrer del 2014 durem a terme la segona i tercera sessió de 
formació.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    



    
    
La llei antiLGTBfòbia: canviat paradigmes educatius. La llei antiLGTBfòbia: canviat paradigmes educatius. La llei antiLGTBfòbia: canviat paradigmes educatius. La llei antiLGTBfòbia: canviat paradigmes educatius.     
 
L’11 de desembre es va dur a terme a la UB (Facultat de Geografia i Història) una 
xerrada per tal de presentar els avenços en matèria d’educació de la llei 
antiLGTBfòbia, actualment en procés de discussió al Parlament de Catalunya. 
 
Aquest acte va ser coorganitzant entre l’Observatori Contra l’Homofòbia, 
l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG), l’Associació d’Estudiants 
Progressistes de Catalunya (AEP), AlternativaJove i la Fundació l’Alternativa.  
 
 
Vam comptar amb la presència de la Secretària de família Dolors Gordi la qual va 
presentar alguns dels avenços que el govern pretén introduir a la llei. L’acte va ser 
presentat per la vicepresidenta de la Fundació L’Alternativa, Asun Garcia, la qual va 
donar la benvinguda a l’activitat. Els ponents van ser la Katy Pallàs pel FLG, 
l’Eugeni Rodríguez per l’Observatori contra l’homofòbia, l’Anna Ullart per l’AEP i com 
a moderador l’Enric Aragonès coordinador d’Alternativa Jove.  L’acte, que va ser 
retransmès per streaming, es pot veure a l’enllaç http://ves.cat/iDyH  
 
 

 

 

 

. 

 

 

    
Taller “PTaller “PTaller “PTaller “Participació als moviments socialsarticipació als moviments socialsarticipació als moviments socialsarticipació als moviments socials””””    

 

El passat divendres 14 de desembre es va a dur a terme a la seu de la Fundació 
L’Alternativa (Dr. Aiguader 10I12) el taller ����������� ���
��!��	�
�
�����
, on es 
va analitzar de manera crítica el paper dels i les activistes socials i com les accions 
que es duen a terme des dels moviments socials són adoptades o no a nivell 
institucional. Alhora es va analitzar la possibilitat o no dels moviments socials de 
formar part de plataformes electorals amplies per tal d’aconseguir les seves fites. 
Al taller van participar unes 30 persones provinents de diferents col·lectius i/o 



moviments entre els que destaquen el moviment feminista, els col·lectius de 
defensa dels serveis públics, moviment de defensa de la sanitat pública, moviment 
veïnal, entre d’altres. La sintonia va esser tant positiva que es van emplaçar a 
futures trobades, la següent el dia 1 de febrer del 2014. 
 

 

    
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: 
I Moviment pacifista català 
I Fòrum Social Català 
I Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) 
I Plataforma Prou Retallades 
I Xarxa de fundacions europees ���	
����, en qualitat de membres observadors.    
 
 


