1.3. Palestina

12/03/2015

1.2. 30 anys d'UE. De
Maastricht al TTIP

14/09/2015



1.1. Aprenent del Sud.
Del TLC d' Equador al
TTIP

1.4. Sàhara

Segon Semestre

L1:
Internacional i
Europa

27/02/2015

Pla Operatiu AnualAnual-Objectius



ACTIVITATS 2015
• Ampliar les relacions i fer xarxa amb els col·lectius catalans que
treballen les qüestions llatinoamericanes com poden ser el Casal
del Alba, el “bloque latinoamericano”, els consolats d’Equador,
Cuba, Veneçuela, Bolívia, entre d’altres.
• Rebre formació sobre les experiències constituents
llatinoamericanes per tal de poder fer paral·lelisme amb la situació
a Catalunya.
• Assistència d’almenys 50 persones a l’activitat.
• Públic Diana: Entitats de solidaritat, plataformes de lluita contra el
TTIP, afiliats a EUiA i gent d’esquerres a qui pugui interessar.
• Fer xarxa amb entitats que treballen qüestions europees com la
plataforma pel no al TTIP, el Fòrum Social Europeu a Catalunya,
entre d’altres
• Fer retrospectiva del nostre paper i la coordinació entre moviments
socials de marc europeu. Aprendre de l’experiència.
• Assistència d’almenys 40 persones a la xerrada i visualització dels
materials editats.
• Mesurar l’impacte dels materials editats, per l’organització (EUiA) i
pels socis coorganitzadors.
• Ampliar les relacions i fer xarxa amb els col·lectius catalans que
treballen les qüestions palestines.
• Contribuir a la incidència política que els col·lectius ciutadans fan
sobre la qüestió palestina (impulsar mocions als ajuntaments,
campanyes con BDS, denuncia contra el genocidi de Gaza, etc)
• Fer una activitat o coorganitzarla (política, lúdico-festiva, etc)
• Ampliar les relacions i fer xarxa amb els col·lectius catalans que
treballen les qüestions del Sàhara, ACAPS, Gràcia pel Sàhara, entre
d’altres.
• Contribuir a la incidència política que els col·lectius ciutadans fan
sobre la qüestió saharaui (impulsar mocions als ajuntaments,
campanyes com la impulsada per l’asil polític d’en Hassanna Aalia,
entre d’altres)
• Fer una activitat o coorganitzar-la (política, lúdico-festiva, etc)

• A l’activitat no va poder assistir finalment cap representant
de l’Equador, pel que l’abordatge del tema presentant
alternatives als TLC no va ser cobert. Malgrat això es va
explicar l’afectació dels tractats de lliure comerç sobre
Mèxic i les implicacions que tindria l’aprovació del TTIP pels
pobles d’Europa.
• Van assistir unes 30 persones (s’ha d’esmentar que
paral·lelament hi havia multitud d’actes).
• Es valora molt positivament la presència d’universitaris per
recomanació de professors. I les aliances amb la
plataforma Catalunya diu no al TTIP.
• Programat per la visita de Transform! a Barcelona

• Assistència d’ aproximadament 100 persones.
• Es reprenen relacions amb col·lectius de la lluita per
Palestina (Coalició Prou Complicitat amb Israel i la
Plataforma contra les Violències de Gènere)
• Es valora positivament la idoneïtat de l’activitat
• Veure crònica pàgina web de la fundació.
• A desenvolupar

L2: Memòria
Democràtica



2.2. Reactivar les
activitats al voltant del
14 d'abril i la memòria
històrica.



2.3 La Habitación 42

Segon Semestre
28/29 març
03/10/2015

2.1. 8A Cursa Lluis
Companys

10/04/2015



1.6 Fòrum Social
Català

29/03/2015

1.5 Hondures (OMAL)

• Ampliar les relacions i fer xarxa amb els col·lectius catalans que
treballen les qüestions de DDHH, amb èmfasi al cop d’estat a
Hondures. Coordinar-nos amb organitzacions com OMAL, entre
d’altres.
• Contribuir a la incidència política que els col·lectius ciutadans fan
sobre la problemàtica centreamericana: les mares, el narcotràfic, el
cop d’estat a Hondures, la dolarització de la regió, la possibilitat
d’insertar-se a l’ALBA, entre d’altres qüestions .
• Aportar a la formació del personal de la casa y/o persones
intersecades amb aquestes qüestions.
• Fer una activitat o coorganitzarla (política, lúdico-festiva, etc)
• Estem definint la proposta per participar-hi

• Contribuir mitjançant l’esport a la recuperació de la memòria
històrica, al voltant del govern català durant les olimpíades
populars.
• Aconseguir 500 inscripcions.
• Contribuir organitzativament i aportant contingut a la festa d’EUiA
que es fa en aquest marc. (Encara per definir)
• Realitzar un petit acte/homenatge/brindis el 14 d’abril per
commemorar l’aniversari de la Segona República i brindar per la
Tercera. Coordinar-nos amb les celebracions que hi pugui haver al
voltant del 14 d’abril.
• Amb la finalitat de reactivar l’àrea de memòria històrica farem un
brindis obert a tota la militància i les persones que vulguin aproparse.
• Tret de sortida a les activitats per commemorar l’aniversari de la II
República.
• Participació de persones dels diferents col·lectius que treballen
qüestions de memòria històrica.
• Activitats a territori (Sant Adrià del Besòs)

• A desenvolupar

• Finalment hem participat al Fòrum d’Alternatives a l’Atur, la
pobresa i la precarietat amb una xerrada conjunta amb la
Plataforma per les 30 hores laborals. A la xerrada va
participar la Núria Lozano amb una ponència sobre el
repartiment del treball. La ponència amb més de 50
persones de públic ha servit entre d’altres per donar-nos a
conèixer dins la plataforma per les 30 hores i el col·lectiu
d’organitzacions participants al Fòrum.
• Comença l’organització.
• Aquest any la caminada serà en homenatge a l’Any Neus
Català i el centenari del seu natalici.

• Es va celebrar un brindis amb l’Alberto Garzón al Camp de
la Bota (Sant Adrià del Besòs), amb la voluntat de
contribuir a la dignificació de l’espai. Malgrat la dificultat de
l’hora (13h) van assistir més de 40 persones en una
activitat molt emotiva. Va haver parlaments d’Expressos,
Immolats, Adelina Escandell, Joan Josep Nuet i Alberto
Garzón.
• L’acte va acabar amb una ofrena floral, el cant de l’Himne
de Riego, els segadors i la internacional.
• L’Obra de teatre va tenir molt bona acollida tant de públic
com de crítiques. Es valora molt positivament la xerrada
posterior amb el públic.
• Va contribuir a reprendre les relacions amb les
associacions de la memòria històrica, especialment
l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de
Catalunya.

3.4. Deute públic

3.5 Renda Garantida,
renda bàsica i treball
garantit.

11/06/2015
07/07/2015



25/04/15



14/03/15

L4: Activitats
per àrees
Dona, medi
ambient,
justícia,
4.1 Moviment obrer:
moviments
Repartiment del treball
socials,
educació, etc.

05/11/20
15

L3. Escola
permanent de
pensament
3.3. Ruptura
crític.
democràtica i
processos constituents

Segon Semestre

3.2 Confluència de les
esquerres

Segon
Semestre

3.1 República
Catalana, Federalisme
i confederalisme.

4.2. Gènere

• Debatre obertament sobre els models d’organització territorial
contextualitzant-los en els processos polítics que es viuen a
Catalunya i l’Estat Espanyol.
• Debat que ens permeti definir i clarificar conceptes nacionals des
de l’esquerra.
• Formació i aportació de les conclusions al debat de l’organització.
• Trobada entre els/les assistents per tal de debatre processos
d’unitat de les esquerres a altres països, analitzar els processos
d’unitat a Catalunya (Guanyem) i examinar la idea d’una possible
“Syritza catalana”.
• Assistència de representants de moviments socials, partits polítics
de les esquerres catalanes, entre d’altres persones d’interès.
• Formació i aportació de les conclusions al debat de l’organització.
• Debatre obertament sobre les vies cap el Socialisme del segle XXI.
• Debat que ens permeti definir i clarificar conceptes com la revolució
democràtica, la ruptura de l’status quo, aliances amb d’altres
forces polítiques, entre d’altres,.
• Formació i aportació de les conclusions al debat de l’organització.
• Abordar la temàtica a nivell català i europeu. Lligar la conferència
amb les accions que faci Transform! I el PEE. Convidar a entitats
(per tal de teixir xarxa) com: Attac – Acordem, Plataforma Auditoria
Ciutadana del Deute, ODG, Seminari Taifa, entre d’altres.
• Debat que ens permeti definir i clarificar conceptes en torn al deute
públic (condemnació, quitança, auditoria, paradisos).
• Formació i aportació de les conclusions al debat de l’organització.
• Abordar la temàtica de la Renda Garantida de manera coordinada
amb les organitzacions que treballen el tema a nivell català.

• A realitzar-se el proper 11/06/2015. Comptarem com a
ponents amb: Josep Fontana, Carme Forcadell, Joan Tardà,
Joan Josep Nuet i Josep Ferrer com a moderador de
l’activitat.

• Activitat transversal que analitzarà les diferents alternatives de
jornada laboral i usos del temps a la feina, la conciliació de la vida
personal, l’encaix d’usos horaris, cotitzacions a la S.S., impostos
sobre les màquines, entre d’altres temes.
• Adreçat al públic en general però molt especialment a aquelles
persones que estan lligades al món sindical.
• Xerrada debat sobre el paper de la dona en els processos polítics a
Palestina.

• Hem encabit aquesta activitat al Fòrum d’alternatives a
l’Atur la desigualtat i la pobresa. (veure l’entrada més
amunt)
• Es valora la possibilitat de realitzar un altre col·loqui al
voltant d’aquesta temàtica donat la complexitat de la
mateixa.
• Veure l’eix 1.

• Estem dissenyant un acte en aquest sentit pel 7 de juliol.
Mes en el que la confluència de les esquerres estarà al
centre del debat de cara a les eleccions catalanes i
estatals i post el triomf de BC i d’altres candidatures
unitàries a les municipals.

• A realitzar el segon semestre

• A realitzar segon semestre

• A realitzar-se al segon semestre.

4.7. Activitats
descentralitzades
(Manresa)

L5: Butlletins




5.1. Butlletí setmanal

5.2. Butlletí temàtic
(pot ser trimestral,
mensual, per dates
concretes, etc)

05/06/15

• A realitzar-se al novembre. Hem rebut una subvenció de
1000€.

Novembre
2015

• Abordar la temàtica de l’àrea de justícia, privació de drets i
aprimament de l’Estat de Dret.
• Adreçat al públic en general però especialment als i les activistes
socials.

• A realitzar-se en el marc del cicle de col·loquis Àgora Ahir,
avui, el dia 25 de juny del 2015.

25/06/15

• Abordar la temàtica de la Pobresa energètica, la lluita per la
sostenibilitat ambiental i la contaminació ambiental de manera
coordinada amb les organitzacions que treballen el tema a nivell
català.
• Formació i aportació de les conclusions al debat de l’organització.
• Adreçat al públic en general.

L’últim dijous
de mes

4.4 Justícia: privació de
l'exercici dels drets de
ciutadania

• A realitzar-se en el cicle de conferències Àgora, ahir avui

• Es realitzaran durant el 2015 activitats l’últim dijous de cada mes.
Es pretén consolidar l’espai Roig del Bages com a punt de
referència
• Ampliar la xarxa de relacions
• Descentralitzar les activitats de la fundació.
• Aportar a la reflexió i el debat de l’organització amb articles
d’actualitat.

Cada dilluns

4.3. Medi Ambient:
Pobresa energètica i la
lluita per la
sostenibilitat
ambiental,
contaminació
ambiental,

• Dones en lluita, Any Neus Català
• Contribuir des de la Fundació a la celebració de l’any Neus Çatalà,
tot reivindicat a la Neus com a part d’un col·lectiu i com a exemple
de lluita.

Un cop al
trimestre.

4.2. Gènere

• Aportar a la reflexió i el debat de l’organització amb articles sobre
una temàtica concreta.
• El primer butlletí serà sobre Gènere.
• El segon sobre moviment Obrer.

• A realitzar-se

• Realitzats 15 butlletins setmanals, més 2 butlletins
especials: Dia internacional de la dona treballadora i 1er
de Maig.
• Seguiment desigual entre un 20-25% de lectura de la base
de dades enviada
• Les activitats publicades d’altres organitzacions ens
permet fer networking atès que és molt ben rebut entre els
organitzadors
• Ens serveix per reactivar les relacions amb el món
acadèmic, amb activistes destacats i amb els i les patrones
que es criuen o proposen continguts.
• S’han publicat dos; Dia de la dona treballadora i primer de
Maig.
• Apropament amb el món universitari/científic

