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La Fundació L’alternativa segueix, al 2018, amb el mateix equip directiu sent 

la Presidenta de la mateixa l’Adelina Escandell, el Vicepresident en  Reinald 

Roca i el Secretari en Jordi López. 

Durant aquest període hi ha hagut canvis en el personal tècnic, actualment 

l’única persona tècnica que tenim és la Yasmina Sánchez. Vam comptar 

amb la col·laboració d’un noi en pràctiques a mitja jornada durant 3 mesos. 

 

A continuació passem a relatar les activitats dutes a terme durant el 2018.  
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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 a través dels valors republicans 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!Europe on tenim l'ocasió de donar presència al català en 
espais internacionals i europeus. Tant és així que a la trobada anual 2016 es va 
realitzar a Barcelona i aquest any hem organitzat una trobada del Fòrum Asia-
Europa. També hem pogut participar a diferents trobades europees sobre temes de 
drets LGTBI, dones i medi ambient com a representants de Catalunya. 

A continuació detallem les activitats realitzades per la Fundació L’alternativa el 
passat 2018, 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 i Europa 
- Homenatge: José Martí en el pensament de Fidel i el 
Che 
- Processos constituents a Amèrica Llatina i Europa 

- Xerrada la llum de l’alfabetització: l’exemple cubà 

- Tlatelolco, 50 anys. Ayotzinapa i els 43 

- Xerrada: L’altra Unió Soviètica 
 
Eix 2: Memòria Històrica i Democràtica 
- 11a Cursa i Caminada Lluís Companys 
- Exposició i xerrada: actes per a la República a Mollet: 
Els Jocs oblidats: l’Olimpíada Popular del 36 
- Iniciativa i participació en el reconeixement de les 

Brigades Internacionals de la Generalitat de Catalunya 

 
Eix 3: Escola permanent de pensament crític 
- Acte Jornades sobre el dret al treball al segle XXI 

- UPEC 2018: Participació activa en l'organització del 

contingut de l'edició 2018. 

- Escola d’estiu Comuns 

- Xerrada en defensa de l’educació pública 

- Forum Asia-Europa sobre béns comuns 

- Jornada Unió Europea: Temps decisius 

- Jornades de celebració del bicentenari de Marx 

- Dilluns Republicans 

Eix 4: Activitats per àrees 
-Participació en els actes i fòrums de denúncia contra 
la violència masclista i contra el patriarcat. 
- Taller contra la violència masclista 
- Participació a la trobadaMarxista Feminista 
- Participació al Forun de Bilbao 
- Projecte medi ambient: Guía de l’Aigua.  
 
Eix 5: Comunicació 
- Pàgina web 
- Butlletins setmanals i temàtics 
 
Eix 6: Altres activitats 
- Postal any nou  
- Punt de llibre per l'aniversari del centenari del 
naixement de Manuel de Pedrolo. 

Eix 1: 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 1 
 
 
 
Eix 2: 
- 7 
- 2 
- 4 
 
 
 
Eix 3: 
- 4 
- 4 
- 4 
- 2 
- 4 
- 2 
- 2 
- 1 
 
 
 
Eix 4:  
- 3 
- 2 
- 2 
- 2 
- 9 
 
 
Eix 5: 
- 12 
- 12 
 
 
Eix 6: 
-1 
-1 

Eix 1: 
- Asociación de cubanos en Cataluña José Marti, JCC 

i l’Espai Roig del Bages. 

-Fundació Socialisme Sense Fronteres i l’Assemnblea 

Bolivariana de Catalunya. 

- Asociación José Marti, AEP i la UB. 

- Observatorio de los pueblos, Associació catalana per 

la pau, Taula per Mèxic, Casal de l’Alba. 

- SEPC 

 

Eix 2: 
- La Nova Fita, Ajuntament de Barcelona, Memorial 

Democrátic, Institut Barcelona Esports, 

Transform!Europe i el Partit de l’Esquerra Europea 

(PEE). 

- Canviem Mollet, Assemblea d’EuiA Mollet. 

- Entitats memorialistes de Barcelona, Amical de les 

Brigades Internacionals, Generalitat de Catalunya i 

Ajuntament de Barcelona. 

 

Eix 3: 
- Transform!Europe i Lleialtat Santsenca 

- Xarxa d'entitats i Fundacions de la UPEC 

- La Colmena escola dels comuns, Fundació Nous 

Horitzons, GEF i 25M Democràcia. 

- Assemblea d’EUiA Cornellà de Llobregat 

- Xarxa d'entitats i Fundacions de Transform! Europe, 

CC.OO. i UGT. 

- EUiA i PEE 

-EUiA, PEE, Fundació Revolució Democràtica, 

Fundació Socialisme sense Fronteres.  

- Ateneu Roig de Gràcia 

 
Eix 4: 
- Xarxa d'entitats que participen en l'assemblea de la 

Plataforma contra la Violència de Gènere 

- Fundació Revolució Democràtica, Fundació 

Socialisme sense Fronteres i Tamaia.  

- Xarxa d'entitats i Fundacions de Transform! Europe 

- Xarxa de partits d’esquerres i verds d’Europa. 

- CST, Transform! Europe i Ateneu Roig. 

 
Eix 5: 
- / 

 
Eix 6: 
-/ 

Eix 1: 
- Població en general. L'activitat es va realitzar a Manresa. 

- Població en general de la ciutat de Barcelona. L'activitat es va realitzar al 

districte de Ciutat Vella. 

- Població en general de la ciutat de Barcelona. L'activitat es va realitzar a la 

Facultat d’Història i Geografia de la UB. 

 - Població en general de la ciutat de Barcelona. L'activitat es va realitzar al 

Casal de l’Alba, al Barri de Sant Andreu.  

- Població en general de la ciutat de Barcelona. L'activitat es va realitzar a la 

Universitat. 

Eix 2: 
- Població en general, entitats esportives, memorialistes, administracions 

públiques de Catalunya, Espanya i Europa.. L'activitat es va realitzar a l’Estadi 

Olimpic, al barri de Sants- Montjüic. 

- Població en general. La activitat es va realitzar a Mollet. 

- Població en general de la ciutat de Barcelona. L'activitat es va realitzar al 

centre cívic devant del Monument a les Brigades internacionals, al barri del 

Carmel.  

Eix 3: 
- Població en general . L'activitat es va realitzar al barri de Sants. 

- Població en general. L'activitat es va realitzar a la la Sala de les Brigades 

Internacionals de la seu d’UGT al districte de Ciutat Vella. 

- Població en general . L'activitat es va realitzar al Campus UPF, al barri de 

Glòries. 

- Població en general . L'activitat es va realitzar a la sala d’actes de CC.OO al 

districte de Ciutat Vella. 

- Població en general . L'activitat es va realitzar al C.C. Pati Llimona al districte 

de Ciutat Vella.  

- Població en general . L'activitat es va realitzar al C.C. Pati Llimona al districte 

de Ciutat Vella. 

- Població en general . L'activitat es va realitzar a l’Ateneu Roig de Gràcia. 

Eix 4: 
- Població en general. L'activitat es va realitzar a l’Espai Francesca Bonne 

Maison al districte de Ciutata Vella. 

- Població en general de la ciutat de Barcelona. L'activitat es va realitzar al 

Casal de l’Alba, al Barri de Sant Andreu. 

- Població en general, entitats, administracions Europees. Les activitats es van 

fer a Suècia. 

- Partitis de l’Esquerra a Europa, Fundacions de Partits Polítics, entitats, 

moviments socials. Les activitats es van fer a Bilbao. 

- Població en general. L’activitat es va realitzar al barri de Gràcia. 

Eix 5: 
- Població en general. 

Eix 6: 
- Població en general. 
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IV. Descripció dels projectes 

 
Eix 1: Internacional i Europa 
 
Homenatge: José Martí en el pensament 
de Fidel i el Che 
 
19 de gener de 2018 a l’Espai Roig del Bages. 

 
Acte que la Fundació va organitzar en 
col·laboració amb l’Associació de Cubans de 
Catalunya José Martí i l’Espai Roig de Manresa 
el 19 de gener de 2018, 19h al local de 
Manresa.   
 
Aquest homenatge s’emmarca dins de la 
commemoració dels  50 anys de l’assassinat 
del Che que es va celebrar el 9 d’octubre de 
2017.  
 
L’acte va consistir en una xerrada amb la 
participació de Mabel Arteaga, cònsol de Cuba 
a Barcelona i Felipe López-Aranguren, escriptor 
i sociòleg. Es va fer un repàs de la vida i obra 
de José Martí, de les seves accions, del seu 

ideari polític i del seu legat que el va convertir en un símbol de la Revolució.  

 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació i amb cartells a la ciutat de Manresa. També es pot veure el vídeo de 

l’acte al nostra canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Dh_hxq96sUI&t=976s  
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Acte sobre Processos constituents a 
Amèrica Llatina i Europa 
 
23 de febrer de 2018 a les 18h a la seu de la Fundació. 

 
En el marc del nostre gran interès pel procés 
constituent veneçolà, i seguint amb la xerrada que 
vam organitzar el 14 de juny de 2017 a la Facultat 
d'Història de la Universitat de Barcelona, que es pot 
veure al nostre canal de YouTube, vam organitzar el 
23 de febrer de 2018 un acte a la seu de la Fundació 
sobre: Processos constituents a Amèrica Llatina i 
Europa.  
 
En aquest debat, vam comptar amb la participació de 
tres ponents: Víctor Ríos, Alba Blanco i Gonzalo 
Gómez.  
 

 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. També es pot veure el vídeo de l’acte al nostra canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qr73w-oWYgA&t=62s  
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Xerrada: La llum de l’alfabetització 
 
23 de maigde 2018 a les 18h30 a la Universitat de Barcelona. 
 

El 23 de maig de 2018, en col.laboració amb 
l’Associació d’Estrudiants Progressistes i 
l’Associación de Cubanos en Cataluña José Martí, 
vam organitzar a la Facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona la Xerrada: 
La llum de l’alfabetització. 
L’acte va ser presentat per Irina Esnart Sánchez, 
com a membre de l’Asociación de Cubanos en 
Cataluña José Martí i vam comptar amb les 
ponències de Luisa Campos, Directora del Museu 
Nacional de la campanya d’alfabetització de Cuba 
i Caridad Morales Nussa, 
Professora de llengües i 
estudis latinoamericans 
de la Universitat de 

Towson, Maryland, EE.UU. 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la 
pàgina web de la Fundació. També es pot veure el vídeo de 
l’acte al nostra canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=oJPKgrFD1ew 

 

Xerrada: Tlatelolco, 50 anys. Ayotzinapa 

i els 43 
 
6 d’octubre de 2018 a les 19h al casal de l’Alba. 

El 6 d’octubre de 2018 vam participar en 
col.laboració amb l’Assocació catalana per la pau, 
l’Observatorio de Derechos Humanos de los 
Pueblos, la Taula per Mèxic i el Casal de l’Alba en la 
xerrada Tlatelolco, 50 anys. Ayotzinapa i els 43.  
 
Xerrada en que van participar l’activista mexicana 
Daniela González, coordinadora internacional de 
l’Observatorio  de Derechos Humanos de los 
Pueblos, i el periodista Luis Daniel Nava. 

 
L’acte va ser un èxit pel que fa la assistència i es va fer difusió de l’acte a les xarxes 
socials. 
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Xerrada: L’altra Unió Soviètica 

L'acte va ser organitzat per SEPC 
(Sindicat Estudiants dels Països 
Catalans)a la Universitat Pompeu Fabra, 
campus Ciutadella. Va consistir en una 
xerrada/debat sobre el protagonisme de 
les dones i les conseqüències per a elles 
de la Revolució Russa de 1917.  

La xerrada la va fer la Presidenta de la 
Fundació, Adelina Escandell, i va comptar 
amb una assistència i participació 

d'estudiants molt important. 
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Eix 2: Memòria Democràtica 

 
11a Cursa i Caminada Lluís 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 2018 hem organitzat la 11ª Cursa i Caminada Lluís Companys, que es 
desenvolupa en un recorregut de 8km amb sortida i arribada a l'Estadi Olímpic Lluís 
Companys. 
 
En la present edició, la cursa ha tingut un fort seguiment amb 578 inscrits i 
inscrites, sent la participació a la cursa de 478 persones (361 homes i 117 dones) i 
a la caminada 100 persones (51 homes i 49 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  Eduard Amouroux. President 
de l’Amical de les Brigrades 
Internacionals; Carme Garcia. Directora 
General de Memòria Democràtica, 
Departament de Justícia. Generalitat de 
Catalunya Joan Josep Nuet. Diputat del 
Parlament de Catalunya. Coordinador 
general d’EUiA; Marta Carranza. 
Comissionada d’Esports. Ajuntament de 
Barcelona;  Elisenda Alamany. Portaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem al Parlament de 
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Catalunya, Nàdia Cànovas. Filla d’Antoni Cànovas, participant l’any 1936 a 
l’Olimpíada Popular. Col·laborador de la Cursa i Caminada Lluís Companys. Mort 
recentment. Carles Vallejo. President de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics 
del franquisme. Yann Lelann. Membre de la direcció de Transform Europe! Nét de 
Brigadista francès. Adelina Escadell. Presidenta de la Fundació l’Alternativa Eva 
Balart. Membre del patronat de la Fundació l’Alternativa.  
 
Així mateix, es realitza una caminada, destinada a persones que no participen en la 
carrera. Aquest any vam comptar amb la inscripció de 100 persones (51 homes i 49 
dones) i va recórrer espais rellevants a nivell memorialístic de Montjuïc, com el 
Castell, i de fa dos anys  es fa una xerrada sobre l'esdeveniment que 
commemorem; l'any passat l'Olimpíada Popular i enguany, les Brigades 
Internacionals per part de Cinta González representant de la Junta de l'Amical de 
les Brigades Internacionals. 
 
Aquest any, a més, es commemoraven els 80 anys del comiat de les Brigades 
Internacionals a Barcelona i juntament amb diverses entitats memorialistes i 
associacions es va poder incloure la Cursa i Caminada al calendari commemoratiu 
d'aquest aniversari. Fent d’aquest esdeveniment un punt de confluència per a 
diferents administracions, entitats, associacions i clubs esportius que volien 
visualitzar el que per Barcelona i Catalunya va suposar l'existència dels Brigadistes 
Internacionals, sent els primers d'ells atletes que es trobaven a la ciutat per 
participar de l'Olimpíada Popular i que es van allistar a les milícies antifeixistes, 
troncada pel cop d'Estat de Franco. Es van crear uns roll-ups específics per l'XI 
edició de la Cursa en homenatge a les Brigades. 
 
Tots els participants en la Cursa i la Caminada, van rebre una samarreta que 
reproduïa el cartell 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 de la samarreta oficial de l'Olimpíada Popular a més del 
pin commemoratiu de les Brigades Internacionals i es va fer un sorteig de material 
esportiu.  
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Es va fer difusió del projecte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. 
Al canal de Youtube de la Fundació vam penjar els vídeos promocionals següents: 
 

Promoció Cursa: 

https://www.youtube.com/watch?v=lJwN9K6X6fA&t=4s  

Promoció Caminada: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2Zy7YNeIb4&t=2s  

80è aniversari del comiat de les Birgades Internacionals: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHboV6zWo1U&t=5s  

Per què participar? 

https://www.youtube.com/watch?v=wOOeRte31jw  

 

Exposició i xerrada: actes per a la 
República a Mollet: Els Jocs oblidats: 
l’Olimpíada Popular del 36 

 
 En el marc de les celebracions del 
dia de la República, el 13 d’abril 
vam fer cessió de l’exposició de la 
Fundació sobre l’Olimpíada Popular 
a l’assemblea d’EUiA de Mollet. 
La presidenta de la Fundació, 
Adelina Escandell , va anar a fer la 
presentació de la mateixa a l’acte 
Els Jocs Oblidats: L’Olimpíada 
Popular del 36 a Mollet.  
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Iniciativa i participació en el 

reconeixement de les Brigades 

Internacionals de la Generalitat de 

Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fundació l’Alternativa, juntament amb diverses entitats vinculades a la 
reivindicació de la memòria històrica i republicana, entitats antifeixistes i 
organitzacions forma part d'un Comitè de Reconeixement de les Brigades 
Internacionals que organitza cada any un acte de reconeixement als brigadistes. 
Aquest Comitè, va plantejar a les diferents institucions catalanes la necessitat de 
que es realitzés un reconeixement institucional al que va significar i els valors que 
van promoure les Brigades Internacionals, donat que el 2018 es commemorava el 
80è aniversari del Comiat de les Brigades a Barcelona. 
Fent-se ressò d’aquesta demanda el Govern de la Generalitat va decidir, dins dels 
actes commemoratius del 80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil, que tenen una 
durada de tres anys, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, destacar 
com a acte principal pel 2018, aquest reconeixement institucional de les Brigades 
internacionals. 
 
En aquest sentit el 28 d’octubre a les 
12h vam participar de l’acte institucional 
organitzat al monument de les Brigades 
internacionals al barri del Carmel.  
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes 
socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. Fent especial menció de la 
nostra participació en els actes 
commemoratius, l’ofrena floral i la 
vinculació al projecte de la Cursa i 
Caminada Lluís Companys.    
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Eix 3: Escola permanent de pensament crític 

 

Jornades sobre EL DRET AL TREBALL 

AL SEGLE XXI  
 
En el marc de l’eix de traball de la fundació sobre 
pensament critic vam organitzar dues jornades de 
reflexió sobre el dret al treball al segle XXI.  
Les jornades les vam organitzar a l’Espai Lleialtat 
Santsenca i el programa va ser el següent: 
 
Divendres 4 de maig Divendres 4 de maig Divendres 4 de maig Divendres 4 de maig     
18h 30 a 19h30  
Futur del treball? 
Ponència a càrrec de Lluís Torrens l Mèlich. 
Economista, Director de Planificació i Innovació de 
l'Àrea de Drets Socials en Barcelona 
19h30 a 20h30 

La Renda garantida de Ciutadania, una solució? 
Ponència a càrrec de Núria Lozano, Advocada, Membre de la comissió promotora 
de la Renda Garantida de Ciutadania.  

Dissabte 5 de maig de 10,30 a 12,30Dissabte 5 de maig de 10,30 a 12,30Dissabte 5 de maig de 10,30 a 12,30Dissabte 5 de maig de 10,30 a 12,30    
NOUS REPTES, NOUS PARADIGMES 
Renda Bàsica o Treball Garantit 
Diàleg conduït per Alba Blanco entre Daniel Raventós Economista. President de la 
Red Renta Básica, professor de la Facultat de Economia i Empresa de la UB i editor 
de Sin Permiso i Eduardo Garzón economista d'ATTAC i doctorant en Economia a la 
Universitat Complutense de Madrid. 
 
Es va fer difusió de l'acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. També es pot veure els vídeo dels actes al nostre canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ipk93q_kLYs&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=oGaPe4wPTeQ&t=130s  
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Participació i proposta de debats a la XIVª 

edició de la Universitat Progressista d'Estiu 

de Catalunya: El futur del treball: utopia o 

distopia? 
 
4, 5 i 6 de juliol 

Sala Brigades Internacionals UGT de 
Catalunya a Rambla Santa Mònica de 
Barcelona. 
La Fundació l'Alternativa conjuntament amb 
d'altres Fundacions i Sindicats, formem part 
de la Junta de la UPEC que organitza la 
Universitat progressista d'Estiu. Reproduïm la 
valoració que vam fer de l'edició del 2018: 
“L’edició del 2018, la XIV edició de les 
jornades de la UPEC s’ha realitzat en un any 
trepidant. Ha estat difícil abstreure’s de les 
conjuntures ineludibles per intentar fer 
debats d’alçada, que transcendeixin el curt 
termini. Creiem que ens n’hem sortit força 
bé. 
Estem assistint a una hegemonia dels valors 
de l’esquerra en el poble de Catalunya, com 

només havia passat a la transició. Cal que l’esquerra actuï amb intel·ligència per 
passar de l’hegemonia dels valors 
a les polítiques pràctiques des de 
les institucions. Encara hi ha 
dificultats. Pel que fa als 
continguts, cal dir que hi ha hagut 
espai per la reflexió de molts 
temes i molts àmbits. Aquest any 
ens hem centrat en el món del 
treball. 
Hem consolidat el gran salt 
realitzat l’any anterior pel que fa a 
l’organització i pel que fa a la 
difusió i abast dels debats i 
conferències de la UPEC. Hem 
continuat fidelitzant i consolidant 
el públic que ja ha assistit a 
alguna de les edicions anteriors. 
La quantitat de persones que hi 
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han assistit ha estat la més important en la llarga història de la UPEC, a més cal 
sumar-hi l’streaming, molt millorat. 
Hem continuat retransmetent en diferit en les dues setmanes posteriors en obert 
pel PuntAvuiTV, senceres totes les jornades. En fi, l’abast de les XIV jornades de la 
UPEC ens ha de fer necessàriament una valoració molt positiva”. 
Hi van participar: 
John Carlin,  Gerardo Pisarello, Juan Carlos Monedero, Albert Martín, Javier Pérez 
Royo, Oleguer Presas, Vicenç Navarro, Eduard López, Montserrat Tura, Mireia Vehí, 
Salvador Illa, Paola Lo Cascio, Javier Pacheco, Camil Ros, Laura Rosel Alena Arregui, 
Carles Santacana, Oriol Lladó, Bruno Estrada, Sara Berbel, Lamine Sarr, Mònica 
Clua-Losada, Berta Barbet, Arantxa Tirado, David Casassas, Núria Lozano, Antoni 
Gutiérrez-Rubí, Cristina Santos, Joaquín Pérez Rey i Sara González. 
 

 
Escola d’estiu Comuns 
 
Aquest projecte va ser un projecte conjunt entre l’Escola del Comú, la Fundació 

Nous horitzons, Green European 
Foundation, Instituto 25M democràcia i la 
nostra fundació. 
 
Es vans organitzar dues jornades el 14 i 
15 de setembre al Campus UPF de Glòries 
a Barcelona. Les jornades van comptar la 
participació de: 
Ada Colau, Lucía Martín, Alicia Ramos, 
Pablo Cortarelo, Marta Junqué, Conchi 
Abellán, Ernest Urtasun, Fabio de Masi, 
Elly Schein 
Lucile Schmid, Jordi Angusto, Sandra 

Ezquerra, José Antonio Donaire, Óscar Guardingo, Adelina Escadell, Elisenda 
Alamany, Ione Belarra, Enric Juliana, Gemma Ubasart i Dolors Comas. 
Es van tractar temes com la governança multinivell, la situació d’Europa i les 
sobiranies en clau de veure com afrontar l’inici de curs polític i els reptes de 
l’esquerra en un nou moment de canvis. 
 
Les jornades van ser un èxit d’assistència i  es va fer difusió de l'acte a les xarxes 
socials, al butlletí i la pàgina web de la Fundació. 
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Xerrada en defensa de l’educació pública 
 

El 7 de maig, en col·laboració amb l’assemblea 
d’EUiA de Cornellà de Llobregat vam organitzar 
l’acte “En defensa de l’educació pública. Als carrers, 
als Ajuntaments, el Parlament i al Congrés” al 
Centre Cultural Garcia Nieto de Cornellà de 
Llobregat. 
 
L’acte va ser moderat i introduït per Fran Valle, 
responsable d’educació d’EUiA Cornellà i vam 
comptar amb les ponències de Joan Mena, Diputat 
d’En Comú-Podem i Adelina Escandell, mestra 
jubilada i presidenta de la Fundació l’Alternativa.   
 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al 

butlletí i la pàgina web de la Fundació. També es pot veure el vídeo de l’acte al 
nostra canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mnU1A8vi8-8&t=2s  

Forum Asia-Europa sobre béns comuns 

amb Transform! Europe 
 

El 8 i 10 de juny vam organitzar amb 
Transform! Europe, xarxa de 28 
organitzacions de 19 països europeus, una 
trobada internacional del fòrum Àsia Europa 
a Barcelona. 
La trobada es va organitzar a les seus de 
Comissions Obreres i d’UGT de Barcelona i 
va comptar amb la participació de 
nombrosos representants de moviments 
socials i organitzacions germanes, membres 
de Transform! i representants de entitats del 
continent asiàtic. 
La trobada es va organitzar al voltant d’un 
grups de treball per les persones convidades 
al fòrum i d’un acte públic, tot sota el tema 
central de la trobada: El nostre futur social 
comú: Compartir per a la societat, el medi 
ambient i l'economia. Un programa per a una 

protecció social democràtica, participativa i transformadora. 
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L’acte públic va contar amb la participació de: 
 
• Camil Ros, UGT 
• Laura Roth, Barcelona en Comú 
• Marisa MaCas, MEP, Portugal 
• Ernest Urtasun, MEP, Barcelona 
• Charles SanCago, MP, Malaysia 
• Toni Mora, CCOO 
• Federica FanCni, European 
Commission (tbc) 
• Chantal Delmas, France 
• Ana Maria R. Nemenzo, Philippines 
 
 Les jornades van ser un èxit 
d’assistència i  es va fer difusió de l'acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina 
web de la Fundació. 

 

Jornada Unió Europea: Temps decisius 
 
27 d’octubre al C.C. Pati Llimona. 

Aquest acte va ser organitzat 
conjuntament amb Esquerra Unida i 
Alternativa i el Partit de l'Esquerra 
Europea.  El debat es va fer entorn a 
la situació complicada en la que es troba 
Europa i en particular a la U.E. 
 
Aquest va ser el programa: 
 
Presentació de la jornada a càrrec de 
Ramón Luque, responsable d’Europa 

d’EUiA i membre executiva Partit de l’Esquerra Europea (PEE). Conferència 
inaugural a càrrec del periodista Rafael Poch: La Unió Europea, què és i què fem 
amb ella. 
 
Taula rodona: L’Europa que volem: 
amb drets, sobirania, democràcia...  
Modera: Alba Blanco, responsable 
d’Internacional d’EUiA i membre 
executiva PEE. Intervenen: 
· Héctor Illueca, doctor en Dret i 
professor de la Universitat de 
València. 
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· Eva García Sempere, diputada d’Izquierda Unida al Congrés. 
 
Ponència a càrrec de Javier Couso, euro parlamentari d’Izquierda Unida: 
L’experiència política del Grup de l’Esquerra Unitària Europea-Esquerra Verda 
Nòrdica (GUE-NGL): balanç i reptes. 
 
Cloenda: Cap a les eleccions europees de 2019: nous reptes de l’esquerra. Amb: 
· Javier Couso, europarlamentari d’IU. 
· Eva García Sempere, diputada d’IU al Congrés. 
· Joan Josep Nuet, coordinador general d’EUiA i diputat de Catalunya En Comú 
Podem al Parlament. 
 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. També es pot veure el vídeo de l’acte al nostra canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=dIGMKQSyKc4&t=21s 

https://www.youtube.com/watch?v=AC5GoddwulY&t=26s 
 
 

Jornades de celebració del Bicentenari de 
Marx 
 

Els dies 15, 18 i 19 de desembre de 2018, per 
commemorar el bicentenari del naixement de 
Karl Marx, vam organitzar conjuntament amb 
Esquerra Unida i Alternativa, el Partit de 
l'Esquerra Europea, la Fundació Revolució 
Democràtica i la Fundació Socialisme sense 
fronteres, tota una sèrie d’actes i xerrades per 
retre homenatge filòsof, economista polític, 

sociòleg i revolucionari alemany. 
 
El El El El programaprogramaprogramaprograma    va ser el següent:va ser el següent:va ser el següent:va ser el següent:    
18/12/2018: Cinefòrum amb l’expert en cinema Pepe Gutiérrez, vicepresident 
Fundació Andreu Nin i projecció de la pel·lícula El joven Marx 
 
19/12/2018: Tres xerrades per posar en evidencia l’actualitat del discurs de Marx:  

Marx i el fet nacional Marx i el fet nacional Marx i el fet nacional Marx i el fet nacional     

· Miguel Salas, sindicalista i membre del 
consell editorial de Sin Permiso  
· Joan Tafalla, historiador i membre d’Espai 
Marx  
Marx i l’ecologia Marx i l’ecologia Marx i l’ecologia Marx i l’ecologia     

· Quim Sempere, doctor en Filosofia i professor de Sociologia UB  
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Marx, el treball i la precarietat Marx, el treball i la precarietat Marx, el treball i la precarietat Marx, el treball i la precarietat     

· Mònica Clua-Losada, professora de Ciències Polítiques 
Universitat de Texas  
· Adelina Escandell, presidenta Fundació l’Alternativa  
Cloenda a càrrec de Joan Josep Nuet, coordinador general 
d’EUiA i diputat de Catalunya En Comú Podem al Parlament. 
 

Com a obsequi i record de Karl Marx, es va regalar a totes 
les persones assistents als actes, la publicació del text de 
Manuel Sacristan sobre Karl Marx, un llibreta, un pin i un 
bolígraf commemoratius.  

Es va fer difusió de l’acte a les xarxes 
socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. També es pot veure el vídeo 
de l’acte al nostra canal de Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=oseYZD2fLW8&t=23s  

Dilluns Republicans 
 

Aquest any hem engegat el projecte 
«Dilluns Republicans» en col·laboració 
amb l'Ateneu Roig de Gràcia. 
 
Aquest és un projecte de caràcter 
anual i que consisteix en l'organització 
d'una xerrada el segon dilluns de cada 
mes en la que tractem temes d'interès 
general d'actualitat. 

 
Per aquestes xerrades convidem especialistes de primer ordre a fer una petita 
exposició sobre el tema escollit i després deixem espai pel debat col·lectiu. Aquest 
projecte és una col·laboració amb l'Ateneu Roig de Gràcia, on es fan totes les 
sessions i es graven per poder seguir-les en streaming a través del compte de 
Facebook de l'Ateneu o veure-les en qualsevol moment al canal de YouTube de la 
Fundació. 
 
La primera sessió del Dilluns Republicans, al desembre 2018, va ser la presentació 
de la Guia de l'Aigua dins del projecte de Medi Ambient de la Fundació. 
Pel 2019 ja tenim programats: Valors republicans i feminisme, Errors històrics de 
l'esquerra front el feixisme, Presentació del llibre Cisquet i Miquel Serra Pujolar i 
Mobilitat i transport. 
 
Per aquest projecte comptem amb la participació de Natàlia Solà, com a 
coordinadora entre l'Ateneu i la Fundació. 
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Eix 4: Activitats per àrees 
 

Participació en els actes i fòrums de 
denúncia contra la violència masclista i 
contra el patriarcat 
 
XIV Fòrum contra les violències de gènere 
9, 10 i 11 de novembre de 2018 
 

Com a entitat membre de la Plataforma Contra les 

Violències de Gènere participem de les seves 
assemblees i dels grups de treball. Un dels 
projectes més destacats de la Plataforma és el 
Fòrum Contra les Violències de Gènere que 
s’organitza cada mes de novembre. Aquest fòrum 
té una durada total de 3 dies, on podem trobar 
conferències, taules rodones, debats i tallers.  
Les persones assistents són de perfils ben 
diferents, fins el punt d’organitzar un Fòrum Jove, 
en el marc dels 3 dies del Fòrum, on es conviden 
alumnes d’institut.  
Nosaltres hi participem mitjançant el grup de 
treball on es decideix des de l’eix temàtic fins al 
número de tallers que s’impartiran o el disseny del 

programa. 
També participem de les assemblees, on es presenten els projectes i els balanços 
anuals. A més de 
participar dels debats i 
les activitats que 
organitza la Plataforma. 
Una activitat central en 
el dia a dia de la 
Plataforma és el tercer 
dilluns de cada mes. 
S’organitza una 
concentració contra les 
violències de gènere, 
donant opció a les entitats membres a organitzar-ne una. 
L’acte va ser un èxit en termes d’assistència. 
 
Es va fer difusió de l'acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació.  
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Taller contra la violència masclista: 

Comprensió, detecció i responsabilitat 
 

16 de novembre de 2018 a les 18h30 
 

Per commemorar el dia internacional contra les 
violències de gènere vam organitzar conjuntament 
amb les fundacions Socialisme Sense Fronteres i 
Revolució Democràtica un taller per parlar de la 
violència masclista amb Beatriu Macià de l’entitat 
Tamaia.  
El taller es va centrar en visibilitzar allò que la 
societat ens invisibilitat i veure quines eines tenim 
per fer front al patriarcat, profundament arrelat a la 
nostra societat. 
El taller va ser introduït en una primera part per la 
ponent, Beatriu Macià amb molts anys 
d’experiència en el terreny de la lluita contra la 
violència masclista, vam poder analitzar imatges de 
la vida quotidiana amb una mirada crítica per, en 
una segona part, poder fer intercanvi d’experiències 
viscudes i que posen de manifest la necessitat 

urgent de treballar amb tota la societat el masclisme subtil, i no tant subtil, però 
normalitzar amb el que convivim cada dia.  
 

Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. També es pot veure el vídeo de l’acte al nostra canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Fsq-NM4UHo&t=1s 
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Participació la trobada Marxista 
Feminista de Suècia 
 

El dies 5, 6 i 7 d’octubre vam 
estar a la 3rª Conferència 
Internacional Marxista Feminista, 
a la Universitat de Lund (Suècia).  
Aquesta jornada, co-organitzada 
des de la Fundació Rosa de 

Luxemburg i Transform!Europe, de la qual la Fundació és membre, es fa cada dos 
anys i reuneix prop de 300 persones per parlar dels feminismes des d’un abordatge 
marxista. 
La conferència es va organitzar de manera que a l’inici i al final d’aquesta, estaven 
plantejades taules rodones obertes a plenari.  
Entre els tallers i els debats, es situaven uns mòduls d’una hora cada un, 
anomenats “keynote” que situaven informació clau sobre temes que després es van 
tractar als tallers o que ens ajudaven a entendre el context social a Suècia. 
En els tallers s’abordaven temes com l’intersecció entre treball, producció i 
reproducció; transformació del futur a través de l’anàlisi del passat; ecofeminisme; 
lideratge i organització feminista; el bé comú i les tasques de cures; apropaments 
marxistes feministes al dret; polítiques de la solidaritat transnacional; 
aproximacions teòriques des del lesbianisme feminista i marxista; justícia 
transnacional i desigualtat de gènere; etc. 
Una de les xerrades, va ser especialment interessant ja que parlava de l’anàlisi del 
passat com element de construcció de la identitat del present i eina per preparar el 
futur. Aprenem a recordar d’una manera específica. Si canviem la manera com 
recordem, trobem eines que ens ajuden a construir un futur. Els sentiments que 
recordem que vam sentir i allò que no recordem, o que recordem i no expliquem, 
són alguns elements que ens poden ajudar a reescriure el passat d’una altra 
manera. Així trobar les fortaleses per construir un futur empoderador. 
Encara més interessant, quan 
apliquem aquest mètode a un 
anàlisi col·lectiu. Com construïm 
el record de la vaga del 8M? El 
construïm  des de un record 
positiu, fort, valent i actiu? O el 
construïm de manera que fem 
evident allò que ens va mancar? 
Com ens condiciona això en el 
present? 
Totes aquestes preguntes ens van fer rumiar durant tot el cap de setmana, i les vam 
acompanyar amb altres tallers, activitats, conferències i converses que van enriquir 
l’estada a Lund. 
Pel que fa a la cloenda de la conferència ens oferia la possibilitat també d’escoltar 
una taula rodona oberta a plenari amb la presència de totes les ponents que havien 
participat de les càpsules “keynote”. 
Una trobada d’intercanvi molt interessant i a la que la fundació continuarà 
participant.   
Es va fer difusió de l'acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació.  
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Participació al Fòrum de Bilbao 
 

Els dies 9, 10 i 11 de novembre vam 
partiar en el Fòrum Europeu de Bilbao, que 
va aplegar, partits polítics, fundacions i 
entitats socials d'arreu d'Europa de 
l'Esquerra Plural i que tenia com objectiu, 
més enllà de fer diagnòstics compartits, 
buscar maneres de defensar la sobirania 
popular. 
Així, la declaració final: «Europa està en 
estat d'alerta i mobilització. Recuperem el 
nostre futur. Per una col·laboració 
permanent i convergent d'acció entre les 
forces d'esquerres, ecologistes i 

progressistes a Europa» acaba: «Per a que Europa tingui un futur diferent, el repte 
és combinar el respecte a la sobirania popular, la cooperació entre pobles i nacions 
i la posada en comú de recursos per a conquerir objectius socials i mediambientals 
compartits. El nostre objectiu és lluitar per una Europa que sigui una democràcia 
plenament cooperativa, solidària, igualitària i socialment avançada. Demanem que 
es potenciï la sobirania popular 
mitjançant el llançament d'una nova 
carta per a la democràcia sobirana a 
Europa». 
 
L’acte va ser un èxit en termes 
d’assistència. 
 
Es va fer difusió de l'acte a les xarxes 
socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació.  
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Projecte pel medi ambient: Guía de l’Aigua 
 

Venim treballant fa anys al voltant de 
propostes mediambientals, principalment 
centrades en l'ús d'energies alternatives a 
les fòssils i el control democràtic de l'ús de 
les fonts d'energia. El 2014 vam endegar 
un projecte sobre solucions a la pobresa 
energètica, amb la col•laboració de 
l'Ajuntament de Barcelona. Posteriorment 
el 2015, també finançat per l'Ajuntament 
de Barcelona, vam dur a terme un nou 
projecte centrat en la pobresa energètica i 

quin impacte té sobre la mobilitat a la ciutat. Fruit del debat al voltant d'aquests 
projectes, vam arribar a la conclusió que era necessari treballar en l'àmbit local en 
defensa dels béns comuns i la generació d'eines per lluitar contra la pobresa 
energètica i fer-ho a partir de la premissa que això només serà possible mitjançant 
el control democràtic dels béns comuns. Conseqüentment l'any 2016 vam portar a 
terme un projecte consistent en elaborar una guia dirigida a municipis sobre l'ús de 
l'energia i el 2017 vàrem iniciat un altre sobre planificació urbana per una nova 
cultura del territori. A partir de les reflexions 
sorgides en aquesta línia de treball es va plantejar 
aquesta guia, adreçada als municipis, sobre la 
necessitat de remunicipalitzar l'agiua a partir de 
l'una gestió democràtica i no mercantilitzada. Per 
això, vam començar a treballar el tema i aquest 
2018 s'ha elaborat, juntament amb diferents actors 
socials i locals, la Guia "L'Aigua, Control democràtic 
per una gestió no mercantilitzada" adreçada a 
municipis i acompanyada de material audiovisual i l'oferiment de fer presentacions 
de la guia a tots els municipis que així o sol•licitin. 

L’acte de presentació de la Guía de l’aigua la 
vam fer el 17 de desembre de 2018 
A l’Ateneu Roig de Gràcia.  
 
Es va fer difusió de l'acte a les xarxes socials, 
al butlletí i la pàgina web de la Fundació i es 
va poder seguir la presentació en Streaming. 
També es pot veure el vídeo de l'acte al 
nostre canal de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=3g9guJvWsto&t=4s  
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Comunicació 
 

Pàgina web  
 
 

 
 
Principals novetats de la nova pàgina web: 

Objectius i organització 

Els objectius que han guiat el projecte han estat millorar l’estructura de la 
informació, crear espais per destacar aquells continguts més interessants o 
d’actualitat i generar un fons documental de tots els articles que s’hi han publicat i 
es publicaran en el futur. 

Vam tenir especial cura en organitzar la informació a través de grans categories, per 
exemple feminisme, drets cívics i socials, cultura i en una sèrie d’etiquetes a dins 
d’aquestes per tal que els nostres lectors trobin allò que busquen i també tot el que 
hi està relacionat d’una forma clara i directe. També vam afegir una sèrie de filtres, 
respectant aquesta estructura, per tal que la navegació sigui molt més àgil. 

També hem elaborat un apartat específic “Sobre nosaltres” on més enllà de 
presentar-nos  exposem les nostres línies de treball així com la informació 
econòmica de la Fundació, els nostres estatus i activitats, cercant, sempre, la 
màxima transparència. 

Hem donat un tractament especial als actes de la Fundació que abans podien 
quedar confusos dins dels articles habituals  buscant un format molt més adequat 
que fins i tot us permetrà incloure l’acte dins dels vostres calendaris. 

Per últim i tenint en compte els nous hàbits de navegació vam treballar amb un 
disseny adaptatiu per tal que la web sigui totalment consultable amb mòbils i 
tablets. 
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Butlletí setmanal  

Durant  tot el 2018 s’han dut a terme cada setmana els butlletins de la Fundació 
L’alternativa, els quals consten d’un recull d’articles, convocatòries o d’altres 
materials vinculats als temes de major interès d’aquella setmana. La fundació envia 
el Butlletí a més de 1800 persones.   
 
Relació dels butlletins: 
 
Butlletí l’Alternativa 154 (17/12/2018): Presentació guia de l’aigua. 200 Aniversari 
Karl Marx. Article “La Sal de la Terra” 
 
Butlletí l’Alternativa 153 (10/12/2018): Especial Guia de l’aigua. Articles de Josep 
Cabayol i Siscu Baiges sobre escalfament global. Article de Jorge Riechmann sobre 
l’extinció de la biodiversitat. 
 
Butlletí l’Alternativa 152 (03/12/2018): Article Carlos del Barrio sobre l’accident de 
Vacarisses. Article sobre la mort de Francesc Layret. 
 
Butlletí l’Alternativa 151 (26/11/2018): Manifestació 25 contra la Violència 
masclista. 10è aniversari de la llei contra la violència masclista. 
 
Butlletí l’Alternativa 150 (19/11/2018): Especial lluita contra les violències 
masclistes. La Nostra Història 
 
Butlletí l’Alternativa 149 (12/11/2018): Fòrum Europeu de Bilbao i articles sobre 
migracions 
 
Butlletí l’Alternativa 148 (05/11/2018): No passaran + Vídeos de la jornada: Unió 
Europea, temps decisius +XIV Fòrum contra les violències de gènere 
 
Butlletí l’Alternativa 147 (29/10/2018): Brigades Internacionals, Any Fabra i article 
sobre els Pressupostos 2019. 
 
Butlletí especial jornada (25/10/2018): La Unió Europea: Temps decisius. 
 
Butlletí l’Alternativa 146 (22/10/2018): Homenatge a Antonio Cánovas i reflexions 
sobre la 3ra Conferència Internacional Marxista Feminista 
 
Butlletí l’Alternativa 145 (15/10/2018): Especial: Homenatge a Josep Fontana 
 
Butlletí l’Alternativa 144 (08/10/2018): Nou butlletí l’Alternativa i nova pàgina web 
 
Butlletí l’Alternativa 143 (02/10/2018): Crònica de la XI Cursa i Caminada Lluís 
Companys 
 
Butlletí l’Alternativa 142 (01/10/2018): Un any després l’1-O «El poble és el meu 
esforç i el vostre esforç, és la meva veu i la vostra veu» (Miquel Martí i Pol) 
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Butlletí l’Alternativa (17/09/2018):  Especial XI Cursa i Caminada Lluís Companys: 
recta final! 
 
Butlletí l’Alternativa 141 (23/07/2018): Cursa, article Cisquet i bon estiu! 
 
Butlletí l’Alternativa 140 (16/7/2018): Música feminista 
 
Butlletí l’Alternativa 139 (9/7/2018): Centenari de Maria Aurèlia Capmany 
 
Butlletí l’Alternativa 138 (2/7/2018): Arriba la UPEC! 
 
Butlletí l’Alternativa 137 (25/06/2018): Inscripcions obertes! 
 
Butlletí l’Alternativa 136 (18/06/2018): Butlletí especial Arriba la cursa! 
 
Butlletí l’Alternativa 135 (11/06/2018): Butlletí especial homenatge a Jaume Botey 
 
Butlletí l’Alternativa 134 (04/06/2018): Butlletí especial educació 
 
Butlletí l’Alternativa 133 (28/05/2018): Butlletí dones i món del treball 
 
Butlletí l’Alternativa 132 (17/05/2018): Butlletí d’activitats 
 
Butlletí l’Alternativa 131 (14/05/2018): El futur del treball i el màster de la Cifuentes 
 
Butlletí l’Alternativa 130 (07/05/2018): El futur del treball 
 
Butlletí l’Alternativa especial (02/05/2018): Invitació a les jornades sobre el futur del 
treball 
 
Butlletí l’Alternativa 128 (23/04/2018): Especial recomanació de llibres 
 
Butlletí l’Alternativa 127 (16/04/2018): Manuel de Pedrolo 
 
Butlletí l’Alternativa 126 (09/04/2018): Manifestació de dones i educació 
 
Butlletí l’Alternativa 125 (26/03/2018): Josefina Samper i Revolució Russa 
 
Butlletí l’Alternativa 124 (19/03/2018): Vídeo Veneçuela + Reflexió sobre el TRAM + 
Ponències UPEC 2017 
 
Butlletí l’Alternativa 123 (12/03/2018): Després de la vaga feminista 
 
Butlletí l’Alternativa 122 (05/03/2018): Dona Treballadora 2:  Veus de dones + Vaga 
Feminista + 8 de març 
 
Butlletí L’Alternativa 121 (26/02/2018): Dona Treballadora 1: Veus de dones + Vaga 
Feminista + 8 de març 
 
Butlletí l’Alternativa 120 (19/02/2018): 170 anys del Manifest Comunista 
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Butlletí l’Alternativa 119 (12/02/2018): Interviu i evolució de la premsa + Revolució 
Russa 
 
Butlletí l’Alternativa 118 (05/02/2018): Finançament i preus del transport públic, 
reforma constitucional i recomanació de llibre 
 
Butlletí l’Alternativa 117 (29/1/2018): Contra la impunitat franquista 
 
Butlletí l’Alternativa 116 (22/01/2018): Centenari del naixement de Marcelino 
Camacho i educació 
 
Butlletí l’Alternativa 115 (15/01/2018): Justícia i repressió 
 
Butlletí l’Alternativa 114 (08/01/2018): Inici 2018 + aigua + codi ètic 
Feliç any nou!: Us desitgem a totes i a tots un feliç i compromès any nou! 
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Altres activitats 

Elaboració d'un punt de llibre en 
homenatge a Manuel de Pedrolo 

 

La Fundació va crear un punt de llibre que es va regalar 
a totes les persones col·laboradores del butlletí de la 
Fundació i a les entitats properes.. 
 
El punt de llibre es va fer en homenatge a l’escriptor 
pels 100 anys del seu naixement. 

 

 
 
Felicitació d’any nou 

 
Com  
Com cada final d'any, vam fer un 
disseny de felicitació d'any nou. 
Aquest any amb un poema de Joan 
Brossa.  
 
La vam enviar per correu postal a 
tots els nostres col·laboradors del 
butlletí i amics de la Fundació.  
 
També la vam enviar per correu 
electrònic a les institucions amb qui 
hem col·laborat durant tot l’any i vam 
fer un butlletí especial per fer-la 
arribar a tots els lectors de la nostra 
publicació setmanal. 

 

 

 

 


