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La Fundació L’alternativa segueix, al 2019, 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 no hi ha hagut canvis en el personal tècnic, 

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

A continuació passem a relatar les activitats dutes a terme durant el 2019.  
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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. 
 

Totes les activitats, organitzades per la fundació es poden trobar a l’Agenda 
publicada a la nostra pàgina web: https://fundacioalternativa.cat/actes-fundacio/  

Els continguts dels actes filmats es troben al canal de YouTube de la Fundació: 
https://www.youtube.com/user/fundacioalternativa/videos 
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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 del disseny i 
impressió d’un punt de llibre per St. Jordi. En aquesta activitat es afavoreix 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 de ple dret 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 vam organitzar un Seminari 
sobre béns comuns que es va celebrar a Barcelona. 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 2019, tot destacant-ne el foment del català a les mateixes. 
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III. Quadre resum de l’activitat anual: 

 

Nom del/s projecte/s 

Dura
da 
(en 

mesos) 

Entitats col·laboradores Beneficiaris Directes 

 
Eix 1: Internacional i Europa 
 
- Xerrades sobre la URSS: 
educació, feminisme després 
de la revolució soviètica. 
- Xerrada els EUA vigència de la Doctrina 
Monroe 
- Trobada de Transform! a Viena 

 
 
 
Eix 2: Memòria Històrica i Democràtica 
 
- 12a Cursa i Caminada Lluís Companys 
- Participació en el reconeixement de les 
Brigades Internacionals  
- Participació en l’acte pel Immolats pel 

Franquisme 

- Participació activitats Ateneu Memòria Popular 

- Participació en la reunió de Junta de Valoració 

sobre el tardofranquisme i Comissió assessora 

- Marxa popular en memòria de la retirada 

republicana a la Garrotxa i del maqui olotí 

Francesc Serrat 'Cisquet'. 

- Comiat Neus Català 

 

 

 

 

 

Eix 3: Escola permanent de pensament crític 

- UPEC 2019: El futur és un país estrany 

- Convenció i Fòrum 14D 

- Dilluns Republicans 

 

 
Eix 1: 
 
- 1 
- 2 
- 2 
 
 
 
 
 
Eix 2: 
 
- 7 
 
- 1 
 
- 1 
 
- 3 
 

- 3
 
- 4 
 
- 2 
 
 
 
 
 
 
 
Eix 3: 
- 4 
- 4 
- 2 
 
 
 

 
Eix 1: 
 
- SEPCi Tigre de Paper 
-Asociación de cubanos en Cataluña José Marti, Fundació 
Socialisme Sense Fronteres, Revista Maig, Fundació 
Revolució Democràtica. 
- Transform! Europe 
 
 
 
Eix 2: 
 
- La Nova Fita, Ajuntament de Barcelona, Memorial 
Democrátic, Institut Barcelona Esports, Transform!Europe i el 
Partit de l’Esquerra Europea (PEE). 
- Entitats memorialistes de Barcelona, Amical de les Brigades 
Internacionals, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 
Barcelona. 
- Entitats memorialistes de Barcelona, Amical de les Brigades 
Internacionals, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 
Barcelona. 
- Entitats memorialistes de Barcelona 
- Entitats memorialistes de Barcelona, Amical de les Brigades 
Internacionals, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 
Barcelona. 
- Entitats memorialistes de Catalunya i de la Catalunya nord, 
Les Comissions Obreres de Catalunya, l’Associació Catalana 
d’Expressos Polítics del Franquisme i la Fundació Cipriano 
García 
- Entitats memorialistes de Catalunya i l’Ajuntament de París. 
 
 
Eix 3: 
- Xarxa d'entitats i Fundacions de la UPEC 
- Sobiranistes, EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya 
entre un llistat de més de 20 entitats sobiranistes. 
- Ateneu Roig de Gràcia 
 
 

 
Eix 1: 
- Població en general. L'activitat es va realitzar a la 
Universitat al Campus Ciutadella. 
- Població en general de la ciutat de Barcelona. 
L'activitat es va realitzar al districte de la 
Barceloneta. 
- Membres i simpatitzants de la xarxa europea de 
Transform! Europe. Entitats, administracions 
Europee. L’activitat es va realitzar a Viena. 
 
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. L'activitat es va realitzar al 
barri del Carmel.  
- Població en general de la ciutat de Barcelona. 
L’activitat es va realitzar al Fossar de la Pedrera. 
- Població en general de la ciutat de Barcelona. 
Les activitats es van realitzar Via Laietana. 
- Població en general de la ciutat de Barcelona i 
entitats memorialistes de Barcelona. 
- Població en general d’arreu de Catalunya. 
L’activitat es va realizar a la Garrotxa. 
- Població en general de la ciutat de Barcelona i 
entitats memorialistes de Barcelona i París. 
 
 
 
Eix 3: 
- Població en general. L'activitat es va realitzar a la 
seu de CCOO 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 
l’Ateneu Roig de Gràcia. 
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Eix 4: Activitats per àrees 
 
- Participació en els actes i reunions del  XV 

Fòrum contra les violències de gènere 

- Veus de dones 

- Centenari Teresa Pàmies 

- Els drets de la ciutadania, Immigració i 

Refugiats Support a la manifestació del 23M Stop 

Vox 

- Presentació documental contra el fracking 

- Projecte medi ambient: Guía de l’Aigua.  

 
 
 
 
Eix 5: Comunicació 
 
- Butlletins setmanals i temàtics 
 
Eix 6: Altres activitats i col·laboracions 
 
- Postal d’any nou  
- Punt de llibre per l'aniversari del centenari del 
naixement de Teresa Pàmies. 
- Estudiants en práctiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
 

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

 
Eix 4: 
 
- Xarxa d'entitats que participen en l'assemblea de la 
Plataforma contra la Violència de Gènere 
- Xarxa de dones col.laboradores de la Fundació, entitats 
femnistes vinculades a la luuita contra les violències de 
gènere. 
 
- Ateneu Roig de Gràcia, Comissària any Pàmies. 
- Entitats contra el racisme i el feixisme, UCFR.  
- CST, Transform! Europe, Fundació Nous Horitzons i 
CCOO. 
- CST, Transform! Europe i Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 
 
Eix 5: 
 
- / 
 
Eix 6: 
 
-/ 
 
-Universitat Autònoma de Barcelonas 

 
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 esdifondre telemàticament i es va 
exposar a la seu de la Fundació. 
- Població en general. L'activitat es va realitzar a 
l’Ateneu Roig de Gràcia. 
- Població en general. Les diferents trobades es 
van realitzar al districte de Ciutat Vella 
- Població en general. L'activitat es va realitzar a la 
seu de CCOO al districte de Ciutat Vella. 
- Regisdors municipals, població en general. 
L'activitat es va realitzar a l’Ateneu Roig de Gràcia. 
 
Eix 5: 
 
- Població en general. 
 
Eix 6: 
 
- Població en general. 
 
-Estudiants de la facultat de Ciències polítiques i 
Sociologia. 
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IV. Descripció dels projectes 

 
Eix 1: Internacional i Europa 
 
 

Xerrades sobre la URSS: 
educació, feminisme després 
de la revolució soviètica. 
 
30 de maig, 4 i 6 de juny 
 
La Presidenta, en nom de la Fundació va participar 
en la xerrades organitzades per el SEPC a la 
Universitat Pompeu Fabra.  
 
Adelina Escandell i Rosa Bofill coautores del  
capítol: "L'educació: de la Revolució d'octubre al 
segle XXI", del llibre Arrels a Octubre, van fer la 
presentació del seu estudi al Campus Ciutadella. 

Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al 
butlletí i la pàgina web de la Fundació i amb cartells a les facultats de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
 

Xerrada els EUA vigència de la Doctrina 
Monroe 
 
10 de d’octubre de 2019 a la seu de la Fundació 
 
Aprofitant la planificació del viatge a Europa de 
Hassan Pérez Casabona, professor auxiliar del 
Centre d’Estudis Hemisfèrics i sobre els Estats 
Units de la Universitat de l’Havana, vam 
organitzar en col·laboració amb la Fundació 
Revolució Democràtica, la Fundació Socialisme 
sense fronteres, la Revista Maig i l’Associació de 
cubans José Martí, una xerrada amb Felipe 
López-Aaranguren, sociòleg, escriptor i membre 
de la solidaritat amb Cuba i Cristina Bedmar 
Batalla, Politòloga i Directora de la revista Maig. 
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Per motius de salut de Hassan Pérez, va haver d’anular el viatge a Europa dos dies 
abans de l’arribada a Barcelona. Tenim pendent reorganitzar l’esdeveniment quan 
finalment pugui viatjar. 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació.   

 

Trobada anual de Transform! Europe 
 
19 i 20 de setembre de 2019 a Viena 
 
Com a membres de ple dret de la plataforma de fundacions 
lligades al Partit de l’Esquerra Europea, vam anar a Viena 
per participar a l'Assemblea General de Transform! Europe 
2019. Van ser dues jornades d’intercanvi entre fundacions 
d’arreu d’Europa on vam poder donar a conèixer els 
projectes que portem a terme a Catalunya i veure formes 
de col·laboració amb altres entitats.  
 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la 
pàgina web de la Fundació.  
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Eix 2: Memòria Democràtica 

 
12a Cursa i Caminada Lluís Companys 
 
19 d’octubre de 2019 a Montjuïc  

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 2019 hem organitzat la 12ª 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 329 inscrits i 
inscrites, sent la participació a la cursa de 183 persones (183 homes i 76 dones) i 
a la caminada 70 persones (27 homes i 43 dones). Les classificacions es van 
dividir per sexes i per edats: promesa (menors de 18), absoluta (de 19 a 34 anys) i 
veterana (de 35 a 49 anys). Van rebre un trofeu cadascuna dels tres i les tres 
primeres classificades per categoria.  
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Les copes d’aquesta 12 edició les va 
fer l’artista Anna González i van ser un 
disseny exclusiu per l’esdeveniment. 
Els premis van ser entregats per Alba 
Blanco, membre de l’executiu del PEE; 
Elisa i Jorge Cànovas, fills d’Antoni 
Cànovas, participant l’any 1936 a 
l’Olimpíada Popular, col·laborador de la 
Cursa i Caminada Lluís Companys, 
mort recentment; Adelina Escandell, 
patrona de la Fundació l’Alternativa; Joan Josep Nuet, patró de la Fundació 
l’Alternativa; Carles Vallejo, President de l’Associació Catalana d’Expressos Polítics 
del franquisme; Cristina Bedmar, patrona de la Fundació l’Alternativa; i Eduard 
Amouroux, President de l’Amical de les Brigades Internacionals.  
 
Així mateix, es realitza una caminada, destinada a persones que no participen en la 
carrera. Aquest any vam comptar amb la inscripció de 70 persones (27 homes i 43 
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, a les dones esportistes i 
a José Barón amb Carles Vallejo, President de l’Associació Catalana d’Expressos 
Polítics del franquisme. 

 
Aquest any, a més, vam fer una edició especial donant a conèixer les dones 
esportistes que van estar presents a la convocatòria del 1936. Vam crear un roll-up 
específics per l'XII edició de la Cursa.  
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La XII Cursa i Caminada Lluís 
Companys es va dur a terme una 
setmana de gran importància política 
a Catalunya. Va ser la mateixa 
setmana que la sortida de la 
sentència als presos polítics catalans i 
per aquest motiu vam incloure a 
l’esdeveniment la campanya: “Llibertat, Amnistia i Autodeterminació”. Reforçant el 
caràcter polític de l’esdeveniment esportiu. 
 
Cal destacar també l’esforç fet per reduir l’impacte ambiental de la Cursa en 
aquesta edició 2019. Les ampolles d’aigua de plàstic fins ara utilitzades a 
l’esdeveniment van ser canviades per gots de cartró i bidons d’aigua en caixes de 
cartró 100% reciclables. I un cop acabat l’esdeveniment es va fer triatge per tal de 
reciclar tots els residus, tenint al final un balanç de 0 residu plàstic.  
 

 
 
Els excedents d’aigua van ser el donatiu de la Fundació a l’Acampada Universitària 
del moviment estudiantil “Generació 14-0” com a resposta a la sentència als 
presos polítics i a la retallada de drets que aquesta sentència comporta per totes la 
societat.  
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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.  
 
Es va fer difusió del projecte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació.  

 
Al Canal de YouTube vam penjar un vídeo promocional: 
https://www.youtube.com/watch?v=GoLeV4WhY2s 

 
Pocs mesos abans de la XII Cursa i Caminada 
Lluís Companys, aprofitant la celebració d’un 
partit històric en el marc de la Primavera 
Republicana organitzada per l’Ajuntament de 
Barcelona, entre el club de futbol Clapton del 
Regne Unit i el CE Júpiter del barri del Poblenou 
de Barcelona, vam anar a fer obsequi de la 
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darrera samarreta de la Cursa i caminada Lluís companys a aquest club esportiu 
europeu que es caracteritza per la seva lluita contra el racisme i el feixisme a 
Europa i que porta imprès a la samarreta: NO PASARAN. 

Com a agraïment i reconeixement de les lluites 
compartides entre el món de l’esport i les reivindicacions 
polítiques i la necessitat de les aliances internacionals en 
el ressorgiment de les forces feixistes arreu d’Europa, tots 
els jugadors del Clapton ens van signar una samarreta de 
la Cursa i Caminada 2018. 

 
 

 

 

 

Participació en el reconeixement de les 

Brigades Internacionals  
 
26 d’octubre de 2019 a les 11h al Monument de les Brigades Internacionals al 
barri del Carmel de Barcelona. 
 
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. 
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En aquest sentit el 26 d’octubre a les 11h 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.  
 

Participació en l’acte pel Immolats pel 

Franquisme  
12 d’octubre de 2019 a les 12h al Fossar de la Pedrera. 
 
Com cada any, l’Associació Pro-memòria als 
Immolats per la Llibertat a Catalunya i 
el Memorial Democràtic van organizar, al 
Fossar de la Pedrera del cementiri de 
Montjuïc, un acte 
d’homenatge als republicans que van 
ser executats pel règim franquista per raons 
polítiques i ideològiques, i als que van 
ser empresonats i represaliats a causa del 
seu compromís amb la lluita per les 
llibertats. 

 

L'homenatge va començar a les 12 h al Monument als Immolats per la llibertat a 
Catalunya. Durant l’acte es va fer un minut de silenci i ofrenes florals. Hi 
participaran l'Hble. Ester Capella i Farré, consellera de Justícia, Gemma Domènech 
Casadevall, directora general de Memòria Democràtica, Jordi Font Agulló, director 
del Memorial Democràtic i Pere Fortuny, president de l'Associació Pro-memòria als 
Immolats per la Llibertat a Catalunya. 

La data d’aquest homenatge coincideix sempre amb el festiu d’octubre més proper 
a l’afusellament de Lluís Companys. El president de la Generalitat de Catalunya 
Republicana fou executat el 15 d’octubre de 1940. 

Fundació va assistir a l'Homenatge als Immolats pel Franquisme. Organitzat per 
l'Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i pel Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalunya al fossar de la Pedrera. Pere Fortuny va 
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recordar als i les assistents que fa 80 anys van començar els afusellaments pels 
franquistes al Camp de la Bota. I encara no s'ha revertit la situació jurídica 

 
Participació en les activitats Ateneu 
Memòria Popular 
 
La Fundació està adherida a l'Ateneu Memòria Popular i 
participa activament a les reunions d’assemblea 
convocades regularment per l’entitat, així com a les 
activitats de l’entitat i d’entitats adherides. També 
compartim les activitats de memòria de la fundació amb 
el col·lectiu. 
 

 
Actes de l’Ateneu en els que hem participat i donat suport: 
 
Impunitat i violació de drets humans 
26 de març de 2019 a la Cruïlla de Sant Pere més Alt amb Via Laietana. 
Acte reivindicatiu de l’espai de memòria de la Prefectura de Policia de Barcelona 
 

 
 
Faristol davant la Jefatura superior de policia de Via Laietana. 
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Pocs dies després de la seva instal·lació, un grup d’ultradreta va atacar la placa de 
memòria històrica. La fundació va fer ressò d’aquest atac i va participar en l’acte de 
rebuig del 18 de març a les 18h a Via Laietana. 
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Lyceum Club Femení de Barcelona 
 
2 d’octubre de 2019 18h C/Via Laietana cruïlla Joaquim Pou.  
 
Es va organitzar l’acte en record del Lyceum Club Femení de Barcelona. Espai de 
trobada de dones organitzades i combatives de Barcelona. Es van fer uns 
parlaments i es va presentar la placa commemorativa.  

 
Es va fer difusió de tots els actes a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. 

 
Participació en la reunió de Junta de 
Valoració sobre el tardofranquisme i 
Comissió assessora 
 
27 de març de 2019, Ajuntament de Barcelona 
 
Primera reunió de la junta de valoració que analitzarà i valorarà les sol·licituds que 
els veïns i veïnes de Barcelona presentin per obtenir la declaració de persona 
represaliada pel tardofranquisme ja s’ha constituït. La ciutat per tant ja té en 
funcionament un comitè d’experts que atendrà les víctimes del franquisme entre 
els anys 1960 i el 1978. 
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La junta de valoració està composta per sis membres. Dos de l’àmbit de la 
psicologia clínica i la salut, dos de l’àmbit del dret i dues persones més 
historiadores. 

  

Objectius de la iniciativa: 

• Reconèixer i retre homenatge a les persones que van patir vulneracions dels 
drets a la vida o a la integritat física, psíquica, moral o sexual. 

• Promoure el coneixement i la reflexió sobre el passat de la ciutat per 
fomentar una ciutadania democràtica. 

• Reconeixement i gratitud de la ciutat de Barcelona a les entitats de memòria 
històrica per la seva lluita per la justícia, la reparació i la veritat. 

La fundació va participar en aquest esdeveniment amb la presència de la 
presidenta de la Fundació. 
 
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 publicat a Betevé: 
https://beteve.cat/politica/comite-experts-represaliats-tardofranquisme/  
 i llegir el resum fet per l’Ajuntament de Barcelona: 
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/03/27/es-constitueix-la-junta-de-
valoracio-de-reconeixement-de-persones-represaliades-pel-tardofranquisme/  
 

 

Reconeixements a Teresa Pàmies 
 
Des de la Fundació ens vam sumar al conjunt d’activitats organitzades al voltant del 
centenari Tresa Pàmies. En aquest sentit vam dur a terme tres actuacions per retre 
homenatge a aquest gran escriptora de les lletres catalanes. 
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Acte sessió de dilluns republicans 
 
28 de d’octubre de 2019 a l’Ateneu Roig de Gràcia 
Un passeig per la vida i l’obra de la Teresa Pàmies 
Amb la participació de Montserrat Barderi, secretària de l’any Pàmies 

 
 
 
Butlletí monogràfic: 

 

 

Enllaç al butlletí: 
http://fundacioalternativa.mailrelay-
iv.es/mailing/81316/54.html?t=51554941590206575e405302015d046209590
30f04505200080d0a565750005c02104b095454505d44 
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Punt de llibre per Sant Jordi dedicat a Teresa Pámies. 
 
Es va fer difusió dels actes del centenari 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 la sessió del dilluns Republicà: https://www.youtube.com/watch?v=-
b3hi_KopIg 
 
 

Marxa popular en memòria de la 
retirada republicana a la Garrotxa i del 
maqui olotí Francesc Serrat 'Cisquet'.  
 
02 de febrer de 2019 a la Garrotxa 
 
L’any 2019 com a commemoració el 80 aniversari de la retirada republicana i la fi 
de la guerra española, la fundació va col·laborar en l’organització d’una marxa de 
memòria històrica. 

 

  
 

En col·laboració amb Comissions Obreres de Catalunya, l’Associació Catalana 
d’Expressos Polítics del Franquisme i la Fundació Cipriano García vam donar suport 
a la marxa popular en memòria de la retirada republicana de la Garrotxa. En la 
marxa, es va recordar en especial la família Serrat Pujolar, com a símbol de totes 
les persones de la Garrotxa que van haver de travessar els Pirineus per fugir de 
l’opressió feixista. 
  
L’objectiu d’aquesta sortida va ser rebre les persones que duran a terme la marxa i 
participar conjuntament en els actes de commemoració, a Sant Llorenç Cerdans. 
 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. 
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Butlletí monogràfic:  
http://fundacioalternativa.mailrelay-
iv.es/mailing/28724/23.html?t=5652494b500605555e105351500952305b035
05201080506090f03560906575d58164c500907525041… 
 

Comiat Neus Català 
 
Cerimònia de comiat: 
13 de abril de 2019 a Mora d’Ebre 
 
La fundació va estar present a la 
Cerimònia de comiat de Neus 
Català, símbol de lluita antifeixista 
catalana a Mora d'Ebre. 
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Acte d’homenatge a Paris: 
4 d’octubre homenatge a París 
 
La Fundació va estar present a la inauguració del carrer Neus Català a París. 
A l'acte d'inauguració hi va participar en Joan Josep Nuet, patró de la Fundació 
l'Alternativa i Secretari General de Comunistes de Catalunya, partit de la Neus. 
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Eix 3: Escola permanent de pensament crític 

 

Participació i proposta de debats a la XVª 

edició de la Universitat Progressista d'Estiu 

de Catalunya: El futur és un país estrany 
 
Del 3 al 5 de juliol Seu CCOO, Barcelona  
UPEC 2019: XV edició 
 
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. 

El lema de la XV edició planteja tres idees: en primer lloc, 
ens remet al títol d’un llibre de Josep Fontana; en segon 
lloc, a l’homenatge a qui va ser amic de la UPEC, i un dels 
grans Mestres del nostre segle, i en tercer lloc ens remet 
de forma central a la idea que els futurs els construeixen 
els pobles i aquella gent que vol empènyer-la cap a la 
construcció d’una societat més fraterna. Walter Benjamin 

ho diu millor: “mentre actuem anem clarament per davant del que és el nostre 
coneixement” 

Aquest any les jornades es van centrar en dos eixos principals. D’una banda, els 
aspectes relacionats amb les identitats: identitat i classe social, identitat i cos, i 
racisme quotidià. El segon aspecte serà com trobar solucions a l’atzucac català. 
L’objectiu era ajudar a dibuixar futurs imperfectes, fonament del pensament de les 
esquerres, en aquest cas debats entre federalisme, independència, i 
confederalisme.  

 

La UPEC és un dels pocs espais de debat transversal des del lliurepensament. Es va 
analitzar també com ha acabat el judici del Tribunal Suprem, i per altra banda 
també l’allau d’eleccions que s’apropaven.  
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Aquest any es va editar el llibre de Raül Aguilar: “Ángeles López de Ayala. 
Republicana revolucionària, lliurepensadora, anticlerical, maçona i feminista. 
(1858-1926)” i va ser ofert a totes les persones assistents.  
 
En aquesta XV edició es va fer un HOMENATGE A JOSEP FONTANA  que va consistir 
en tres parts: Historiografia, mestratge i compromís i la participació enregistrada 
de: Borja de Riquer, Gonzalo Pontón, Mercè Renom. Gemma Tribó, Jaume Claret, 
Juan Andrade, Anna Sallès, Quim Sempere i Jordi Serrano. 

 
Aquest any les persones ponents van ser: 
 
Javier Pacheco. Secretari general de CCOO. 
Camil Ros. Secretari general de la UGT. 
Joan Subirats. Primer Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació i Participació. 
Andrès Garcia Berrio. Advocat. Membre d’Irídia, Centre per a la Defensa dels Drets 
Humans. 
Oriol Lladó. Diputat Delegat de Cultura. Diputació de Barcelona. 
Joan Botella. Catedràtic de Ciència Política de la UAB. 
Manuel Tresserras. Exconseller de Cultura de la Generalitat. 
Gemma Ubasart. Doctora en Ciència Política per la UAB. 
Miquel Missé. Sociòleg i escriptor, activista pels drets del col·lectiu trans. 
Kim Jordan. Llicenciada en Ball i Sociologia per la Universitat de Las Vegas. 
Antonio Centeno. Activista social, membre de l’Oficina de Vida Independent de 
Barcelona i responsable del projecte asistenciasexual.org 
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Borja de Riquer. Historiador. 
Gonzalo Pontón. Historiador, fundador de l’editorial Crítica. 

Mercè Renom. Historiadora, Grup de 
recerca de la Universitat de Barcelona. 
Gemma Tribó. Professora de didàctica 
de la història (UB). 
Jaume Claret. Professor d’història (UOC). 
Juan Andrade.  Universidad de 
Extremadura. 
Anna Sallés. Historiadora. 
Quim Sempere. Professor de Sociologia 
(UB). 
Xavier Domènech. Historiador i professor 
a la UAB. 
Carmen Esteban. Directora d’Editorial 
Crítica. 
Daniel Bernabé. Escriptor i periodista. 
Sara Cuentas. Periodista i investigadora 
feminista. 
Gala Pin. Activista i llicenciada en 
Filosofia. Exregidora a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Patricia López. Periodista especialitzada en investigació. (Público). 
Elisa Beni. Periodista i escriptora. (eldiario.es). 
Joan J. Queralt. Catedràtic de Dret Penal de la UB. 
Helena Castellà. Politòloga. Llicenciada en Ciències Polítiques. 
Quim Arrufat. Professor de Ciència Política a la UB. Exdiputat al Parlament de 
Catalunya. 
Jordi Mir. Centre d’Estudis sobre Moviments Socials de la UPF. 
Silvia Agüero. Activista gitana i feminista. Promotora del moviment “La revolución de 
las rosas”. 
Mimunt Hamido. Activista amazigh espanyola i laica. Membre de Mediterráneo Sur. 
Autora del blog “No Nos Taparán”. 
Míriam Hatibi. Activista. Consultora de comunicació. 
Miquel Iceta. Primer secretari del PSC. Diputat al Parlament. 
Gabriel Rufián. Diputat per ERC Sobiranistes al Congrés dels Diputats. 
Pere Aragonès. Vicepresident del Govern de Catalunya. 
Jéssica Albiach. Diputada al Parlament per Catalunya en Comú Podem. 
Maria Sirvent. Diputada al Parlament per la CUP. 
Pere Camps. Activista cultural i director del “BarnaSants”. 
Roger Palà. Periodista. 
 
Destaquem també que a aquesta XV edició es van donar els Premis UPEC 2019 a 
Lluís Marti Bielsa i Plataforma contra les Violències de Gènere. 
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Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. 
 
També es poden veure els vídeos de les jornades a: https://upec.cat/videos-2019/ 

 
Convenció 14D 
 
14 de desembre de 2019 al Campus 
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
La Fundació va formar part de les entitats 
participants del Fòrum Republicà del 
Sobiranisme Progressista, Convenció 14D. 
En aquest dia de treball i d’intercanvi es va 
parlar de la situació política, social, 
econòmica i cultural global de la humanitat i 
des de la perspectiva catalana.  
 
El Fòrum Republicà del Sobiranisme Progressista té per objectiu ser un espai plural 
de reflexió per tal de poder avançar en la lluita per l’autodeterminació, l’amnistia de 
les preses polítiques i, en definitiva, per la República Catalana. 

 
Organització de la jornada: 
 
A LES 11:00 H (AUDITORI) TROBADA INICIAL 
En aquest plenari de benvinguda, un parell de presentadores van fer una 
introducció al Manifest, posant de relleu la importància de l’espai de trobada i 
debat que volem que constitueixi aquest Fòrum. Va servir per presentar els diversos 
eixos de treball i les persones que van orientar els diferents eixos. 
Presentat per Laia Arnau Borràs, Jordina Freixanet Pardo i Joan Josep Nuet i Pujals. 
 
A LES 12:00 H (AUDITORI) LLIBERTATS REPUBLICANES – PRIMERA PART 
La idea bàsica d’aquest eix va ser la presentació tant de les idees generals com del 
projecte polític concret que representa i va representar el Contracte social i cívic, tot 
contemplant i explicitant els valors que ha de transmetre i la idea concreta. Els 
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principals definidors del consens van ser la República i l’Autodeterminació, a través 
dels quals es vehiculen la resta de conceptes rellevants, com el Dret a decidir o el 
mateix Referèndum, tot posant al centre les Sobiranies. 
Amb la participació de Dolors Sabater Puig, Sara Bailac i Ardanuy, Oriol Izquierdo 
Llopis i Daniel Raventós Pañella. 
Modera David Companyon Costa. 
 
A LES 12:00 H (AULA 1) DRETS UNIVERSALS – PRIMERA PART 
L’objectiu d’aquest segon eix va ser el de dotar de contingut material, més enllà 
d’idees, aquesta República i aquest nou Contracte social i cívic; per tant, 
necessàriament es va parlar dels serveis públics i dels seus reptes de futur, així 
com es va parlar d’economia i treball. Hi van a ver tres temes estrella per parlar de 
futur, però també de present, el municipalisme, el feminisme i l’emergència 
climàtica. 
Amb la participació de Tània Verge Mestre, Ana Surra Spadea, Xavier Díez 
Rodríguez i Marc Sallas Batlle. 
Modera Patricia Melgar Alcantud. 
 
A LES 12:00 H (AULA 2) PER UNA ESTRATÈGIA UNITÀRIA REPUBLICANA – PRIMERA 
PART 
Aquest tercer i últim eix va tenir com a objectiu l’establiment d’una coordinació 
general de les organitzacions polítiques i socials a partir de la generació i 
contraposició de possibles escenaris. El pilar bàsic va ser l’Amnistia, és a dir, com 
teixim la resistència antirepressiva per aconseguir la llibertat tant de les preses 
polítiques com de les exiliades. Es va abordar aquest debat sobre el Poder polític 
parant atenció a totes les seves esferes, des del carrer a les institucions, tot 
tractant els rols de complementarietat i/o confrontació entre els diferents actors 
(moviments socials, entitats i institucions). 
Amb la participació d’Elisenda Pérez Esteve, Nora Sánchez Oussedik, Albert Botran 
Pahissa i Joan Tardà Coma. 
Modera Dolors Borau Lladó. 
 
A LES 14:00 H DINAR 
 
A LES 15:00 H (AUDITORI) LLIBERTATS REPUBLICANES – SEGONA PART 
La idea bàsica d’aquest eix va ser la presentació tant de les idees generals com del 
projecte polític concret que representa i ha de representar el Contracte social i cívic, 
tot contemplant i explicitant els valors que ha de transmetre i la idea concreta. Els 
principals definidors del consens són la República i l’Autodeterminació, a través 
dels quals es vehiculen la resta de conceptes rellevants, com el Dret a decidir o el 
mateix Referèndum, tot posant al centre les Sobiranies. 
Amb la participació de Isabel Ferrer Álvarez, Jordina Freixanet Pardo, David 
Fernández Ramos i David Casassas Marqués. 
Modera Lucia Aliagas Picazo. 
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A LES 15:00 H (AULA 1) DRETS UNIVERSALS – SEGONA PART 
Amb la participació de Salwa El Gharbi, Araceli Esquerra Freixa, Carles Escolà 
Sánchez i Rubén Wagensberg Ramón. 
Modera Oriol Arcas Abella. 
 
A LES 15:00 H (AULA 2) PER UNA ESTRATÈGIA UNITÀRIA REPUBLICANA – SEGONA 
PART 
Amb la participació d’Aurora Madaula Gimenez, Marta Rosique Saltor, Miguel Salas 
Yebra i Jordi Muñoz Mendoza. 
Modera Francesc Matas Sallas. 
 
A LES 17:30 H (AUDITORI) TROBADA FINAL 
En aquest plenari final, les persones relatores dels eixos van presentar les 
conclusions que es van poder extreure dels diferents debats que hi va haver als 
tallers, i que constituiran les línies mestres dels eixos de treball. 
Relatores: Teresa García Recasens i Bernat Prado (eix llibertats republicanes), Jordi 
Naya Pulido i Marc Barbacil Brugué (eix drets universals) i Maria Besora 
Soler i Noemí Egea López (eix estratègia unitària republicana) 
 

 
 
Llegir el Manifest: https://convencio14d.cat/manifest/ 
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Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació.  
 

Dilluns Republicans 
 

A finals de l’any 2018 vam 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. 
Per aquest projecte comptem amb la participació de Natàlia Solà, patrona de la 
fundació, com a coordinadora entre l'Ateneu i 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. 
Al 2019 hem fet les següents sessions:  
 
11 de febrer Valors republicans i feminisme -Montserrat Vilà 
11 de març Errors històrics de l’esquerra front el feixisme - J. Tafalla 
8 d’abril  Carlos del Barrio i Mercedes Vidal – Transport 
13 de maig Raül Valls – Llibre Cisquet 
17 de juny Pi i Margall: sobiranies, estats i nacions – X. Domènech 
28 d’octubre  Montse Barderi – Teresa Pàmies 
16 de desembre Defensa dels béns comuns: La guia de l’Aire -Llorenç Planagumà 

 
Valors republicans i feminisme 
11 de febrer de 2019 a les 18h30 a l’Ateneu Roig de Gràcia 
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Diàleg amb Montserrat Vilà, patrona de la fundació i presidenta de la Plataforma 
Unitària Contra les Violències de Gènere. Repàs de les lluites del feminisme històric 
per escalfar motors pel 8 de març i la vaga feminista. 
 
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=jrvO8GMyIIs&t=194s 
 
Errors històrics de l’esquerra front el feixisme 
11 de març de 2019 a les 18h30 a l’Ateneu Roig de Gràcia 

 
Diàleg amb Joan Tafalla, Doctor en Història per la UAB, que va fer un repàs dels 
errors de l’esquerra en la eterna lluita contra al feixisme a la història del segle XX. 
 
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=n07eSoJfJQU 
 
Mobilitat i Transport 
Dilluns 8 d’abril a les 18h30 a l’Ateneu Roig de Gràcia 

 
Diàleg amb Mercedes Vidal, Regidora de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i 
Carlos del Barrio, Secretari de polítiques sectorials i sostenibilitat de CCOO de 
Catalunya. 
Per qüestions de reunions relacionades amb la vaga del metro, la regidora de 
mobilitat no va poder assistir a la xerrada. 
 
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: 
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https://www.youtube.com/watch?v=qK3ydGFVwhM&t=118s 
Cisquet i Miquel Serrat i Pujolar 
13 de maig de 2019 a les 18h30 a l’Ateneu Roig de Gràcia 

 
Diàleg amb Raül Valls, Membre de la Comissió Cisquet, per la presentació del llibre 
sobre els germans i la seva lluita per la República i la llibertat. 
 
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=vtlRtm78a8I&t=21s 
 
Pi i Margall: sobiranies, estats i nacions 
17 de juny de 2019 a les 18h30 a l’Ateneu Roig de Gràcia 

 
Diàleg amb Xavier Domènech, Historiador, sobre els principis de sobirania, estat i 
nacions des del punt de vista del llegat de Pi i Margall. 
 
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=iHFlFnjkCqY&t=146s 
 
Un passeig per la vida i l'obra de la Teresa Pàmies 
28 d’octubre de 2019 a les 18h30 a l’Ateneu Roig de Gràcia 
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Diàleg amb Montse Barderi, Comissària de l’any Teresa Pàmies, 

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=-b3hi_KopIg 
 
Presentació de la Guia de l’Aire 
16 de desembre de 2019 a les 18h30 a l’Ateneu Roig de Gràcia 

 
Diàleg amb Llorenç Planagumà, geòleg i ambientalista del Centre de sostenibilitat 
territorial, per la presentació de la guia en defensa dels béns comuns: l’Aire. 
 
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=qPSgygD146Y&t=6s 
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Eix 4: Activitats per àrees 
 

Participació en els actes i reunions del  XV 
Fòrum contra les violències de gènere 
 
7, 8 i 9 de novembre de 2019 

 
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, quan s’organitza una concentració contra les violències de gènere, donant 
opció a les entitats membres a organitzar-ne una. 
 
Aquest XV Fòrum va ser un èxit en termes d’assistència. 
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Programa: 

 
Es va fer difusió de l'acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació. 
 
 

Veus de dones 
 
11 de març de 2019 a Barcelona 
 
Aquest iniciativa la vam començar l’any 2018 i té com a objectiu donar veu a dones 
diverses per parlar del 8 de març.  
A l’edició 2019 Es van fer tres butlletíns dedicats a reflexionar sobre la necessitat 
de visibilitzar la Vaga del 8 de març i alhora visibilitzar els rols tradicionals de les 
societats patriarcals que ens oprimeixen. Hi van participar moltes dones, activistes, 
lluitadores als carrers i les institucions, compartint les seves raons per recolzar la 
Vaga del 8 de març 2019. 
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Les col·laboradores 2019: Laura R., Montserrat Vilà, Sylvia Oussedik, Anna Maria 
Villalonga, Vicky Martin, Nina Salinas, Rosa Bofill, Lucía Aliagas, Assun Franquesa, 
Carlota Freixenet, Adelina Escandell, Hakima Abdoun, Àngels Tomàs, Mercè Otero-
Vidal, María José Pardo, Mònica Clua- Losada, Àngels Grases, Yasmina Sánchez, 
Adriana Sabaté, Cristina Bedmar, Vera Sánchez, Elisenda Alamany,, Montserrat 
Roset Maribel Nogué, Anna Rius, Jessica Albiach i Beatriu Masià. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els butlletins: 
Butlletí l’Alternativa 161 (18/02/2019): Veus de dones I 
Butlletí l’Alternativa 162 (25/02/2019): Veus de dones II 
Butlletí l’Alternativa 163 (04/03/2019): Veus de dones III 
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Es va fer difusió del butlletí a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació i amb cartells a la seu de la fundació.  

 
Els drets de la ciutadania, Immigració i 
Refugiats Support a la manifestació del 
23M Stop Vox 
 
23 de març de 2019 al districte de Ciutat Vella 
 
La fundació va participar a les reunions d’organització de la manifestació del 23 de 
març #23mStopVOX, contra el racisme i el feixisme. Va assistir a les diverses rodes 
de premsa i reunions de treball.  

 
Així com va fer ressò a les xarxes de les iniciatives per donar suport a la 
manifestació 

 
 
I va publicar un extens article de Pere Fernández,  activista d'UCFR: Davant VOX, 
què fer? https://fundacioalternativa.cat/davant-vox-que/ 
 
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 Barcelona.  
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Presentació documental contra el 
fracking: Riudaura 
 
22 de març a les 19h a la seu de 
CCOO, Via Laietana 16 
 
La Fundació amb la col·laboració 
amb la Fundació els Verds Europeus 
i Transform! Europe. Durant els anys 
2016-2017-2018 vam crear al el 
documental Riudaura. Aquest va ser 
presentat al 2019. 
 
El documental explica la lluita 
contra les concessions per 
l’extracció d’hidrocarburs 
mitjançant la fractura hidràulica que el 2012 i el 2013 van sacsejar el petit poble 
de Riudaura i Catalunya en general. Com la lluita de tot un poble va aconseguir la 
prohibició. 
 
Marc Planagumà – Director 
Cris Gallardo i Llorenç Planagumà – President del Centre per a la Sostenibilitat 
Adelina Escandell – Fundació Alternativa 
Ernest Urtasun – Els Verds Europeus 
 
Escaleta de l’acte: 
19:30 – 20:00 Documental 
20:00 – 21:00 – Xerrada amb Quim Sempere sobre les problemàtiques 
energètiques i els micropobles. 
  

Amb la protesta sorgida contra el 
fracking al poble de Riudaura a la 
Garrotxa, tenim un exemple 
paradigmàtic de la força de l’aliança 
entre un moviment social en defensa 
del territori i una ciències 
compromeses amb la humanitat i el 
futur del planeta. Aquesta aliança ha 
demostrat que aquests moviments no 
responen a posicions merament 
reactives, la “cultura del no” de la que 
parlaven alguns polítics molestos amb 
aquestes oposicions ciutadanes, si no 
que son capaços de construir un 
discurs coherent que argumenti  
perquè certs models de 
desenvolupament, que es venen com 
els únics possible, son perjudicials pel 
bé comú. Una aliança que ha 
possibilitat als moviments per donar 
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alternatives viables i discutir de tu a tu amb unes institucions que molts cops tenien 
menys informació i coneixements que les associacions opositores.  Aquesta realitat 
que hem pogut copsar en altres lluites territorial son els activistes han acabat sent 
experts en els temes que els ocupaven ( Plataforma en defensa de l’Ebre, moviment 
contra el túnel de Bracons, lluita contra la MAT,…) han suposat el sorgiment d’una 
ciutadania més compromesa amb el seu entorn, més sabia i amb una gran 
capacitat de representar interessos més amplis que les mateixes institucions 
polítiques, molts cops excessivament permeables als interessos de les grans 
empreses. Per tant estem davant d’un clar aprofundiment de la qualitat 
democràtica de la nostra societat.  El documental “Riudaura, les veus contra el 
fracking”, entre d’altres coses ens apropa a aquests procés d’empodarament d’una 
població que no vol que el seu entorn es malmeti i sigui transformat en nom d’uns 
interessos que no comparteix. Per altre banda és també un esmena a la totalitat 
d’un sistema energètic que agonitza i que en aquests moments suposa un perill pel 
futur de la humanitat. Alguns científics i pensadors han parlat del nostre segle com 
el “de la gran prova”. Lluites com la de Riudaura son l’esperança de aquests poders 
econòmics que actuen exclusivament per engreixar les seves comptes bancaries no 
es surtin amb la seva i puguem construir un futur millor i en pau amb el planeta.  
 
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la 
Fundació.  
 

Projecte pel medi ambient: Guía de l’Aire 
 

16 de desembre de 2019 a l’Ateneu Roig 
de Gràcia 
 
Aquest projecte el 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 la següent guia, 
adreçada als municipis, sobre la necessitat de remunicipalitzar l’aigua a partir de 
l'una gestió democràtica i no mercantilitzada. 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.  
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Aquest 2019 i seguint la idea de les altres guies, hem editat la guia de l’Aire: control 
democràtic per a la qualitat de l’aire. 
 

 
 
L’acte de presentació de la Guía de la guia 2019 sobre l’aire la vam der el 16 de 
desembre de 2019 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=qPSgygD146Y&t=6s 
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Eix 5: Comunicació 
 

Butlletí setmanal  

Durant  tot el 2019 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: 
 
General: https://fundacioalternativa.cat/historic-butlletins/  
 
Butlletí l’Alternativa 194 (16/12/2019): Dilluns Republicà + Convenció 14D + 
Recomanacions Llibres 
Butlletí l’Alternativa 193 (09/12/2019): Guia Aire + Convenció 14D 
Butlletí l’Alternativa 192 (02/12/2019): Fidel + Eutanàsia 
Butlletí l’Alternativa 191 (25/11/2019): 25N 
Butlletí l’Alternativa 190 (18/11/2019): Stop Vox + Bolívia 
Butlletí l’Alternativa 189 (11/11/2019): Cop d’Estat a Bolívia + Fòrum contra les 
Violències Masclistes 
Butlletí l’Alternativa 188 (04/11/2019): Situació actual i vídeo dels Dilluns 
Republicans 
Butlletí l’Alternativa 187 (28/10/2019): Alliberament de París i Fotografies Cursa 
Butlletí l’Alternativa 186 (21/10/2019): Cursa 
Butlletí l’Alternativa 185 (14/10/2019): AMNISTIA, JA! 
Butlletí l’Alternativa 184 (07/10/2019): Teresa Pàmies i Neus Català 
Butlletí l’Alternativa 183 (30/09/2019): 27-S, Cursa i Campanya Nuet 
Butlletí l’Alternativa 182 (23/09/2019): Vaga pel clima 
Butlletí l’Alternativa 181 (16/09/2019): Canvi climàtic i agenda 
Butlletí especial XII Cursa i Caminada Lluís Companys 
Butlletí l’Alternativa 180 (22/07/2019):  Recomanacions de lectura per l’estiu 
Butlletí l’Alternativa 179 (15/07/2019): Pete Seeger + Cursa 
Butlletí l’Alternativa 178 (08/07/2019): Onada de calor + Cursa 
Butlletí l’Alternativa 177 (01/07/2019): Vídeo Dilluns Republicans + Informe 
Violències Masclistes 
Butlletí l’Alternativa 176 (17/06/2019): Judicis per a la història + resistència des 
del Sud 
Butlletí l’Alternativa 175 (03/06/2019):  Fake News + Orient Mitjà + Dilluns 
Republicans +Cursa 
Butlletí l’Alternativa 174 (27/05/2019): Vídeo del Dilluns Republicans + Salvem les 
Valls 
Butlletí l’Alternativa 173 (20/05/2019): Esclavitud moderna 
Butlletí l’Alternativa 172 (13/05/2019): Dilluns republicans + Veneçuela 
Butlletí l’Alternativa 171 (06/05/2019): Neus Català 
Butlletí l’Alternativa 170 (29/04/2019): Preparant l’1 de maig 
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Butlletí l’Alternativa 169 (15/04/2019): Neus Català + Transport i Mobilitat + 
Campanya #TotsSomNuet 
Butlletí l’Alternativa 168 (08/04/2019): El crim no se celebra i República inclusiva 
Butlletí l’Alternativa 167 (01/04/2019): Memòria històrica + Europa + treball de 
cures + Manifestacions 
Butlletí l’Alternativa 166 (25/03/2019): Drets fonamentals i lluita contra el feixisme 
Butlletí l’Alternativa 165 (18/03/2019): Lluita antifeixista 
Butlletí l’Alternativa 164 (11/03/2019): Cada dia és 8 de març i sessió dilluns 
republicans 
Butlletí l’Alternativa 163 (04/03/2019): Veus de dones III 
Butlletí l’Alternativa 162 (25/02/2019): Veus de dones II 
Butlletí l’Alternativa 161 (18/02/2019): Veus de dones I 
Butlletí l’Alternativa 160 (11/02/2019): Vídeo campanya #TotsSomNuet + ressenya 
2 de febrer + Dilluns Republicans 
Butlletí l’Alternativa 159 (04/02/2019): #TotSomNuet + Valors republicans i 
feminisme 
Butlletí l’Alternativa 158 (28/01/2019): Feixisme mai més: Veneçuela, 80è 
aniversari de l’entrada de les tropes feixistes a Barcelona, Dia Internacional de les 
víctimes de l’Holocaust. 
Butlletí l’Alternativa 157 (21/01/2019): Centenari Brossa i ponències bicentenari 
Marx 
Butlletí l’Alternativa (15/01/2019): JORNADA DISSABTE 2 DE FEBRER A SANT 
LLORENÇ DE CERDANS, AL VALLESPIR 
Butlletí l’Alternativa 156 (14/01/2019): 100 anys de l’assassinat de Rosa 
Luxemburg 
Butlletí l’Alternativa 155 (07/01/2019): Inici d’any + aniversari retirada republicana 
+ vídeos dels darrers actes 
Butlletí l’Alternativa (02/01/2019): Feliç 2019! 
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Eix 6: Campanya Nuet 
 
Suport tècnic i comunicatiu per la 
campanya de solidaritat amb Nuet 
 
Campanya #TotsSomNuet 
 
A partir del 12 de febrer de 2019 es va iniciar el judici al Procés, un fet de molta 
transcendència per al país i per a la democràcia. Pel que ens toca més de prop, 
també es jutjarà al TSJC a Joan Josep Nuet, ex membre de la Mesa del Parlament 
de Catalunya i patró de la nostra Fundació. 
 
Abans de que s’iniciï el judici, volem presentar una campanya pública de suport a 
Nuet, que expressi la repressió de l’estat front a la voluntat de decidir del poble de 
Catalunya i les seves institucions, i que mostri la solidaritat transversal del món 
sobiranista. La campanya la impulsem des de la Fundació l’Alternativa i també ens 
servirà per recollir aportacions econòmiques que ajudin a sufragar el cost de la 
seva defensa. 
 
 

 

 

 

Vídeo campanya: https://youtu.be/Ocf2kIEx_fw 

 

 



43 

 

 

Presentació de Campanya a Barcelona 

 

https://www.fundacioalternativa.cat/campanya-nuet/ 

Presentació de Campanya a Cornellà de Llobregat: 
 
Dilluns 18 de febrer a les 19h30 al Patronat de Cornellà de Llobregat 
C/Mossèn Jacint Verdaguer, 52  
Amb Joan Josep Nuet, Yasmina Sánchez i María Pinyol 
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Altres activitats i col·laboracions 

Elaboració d'un punt de 
llibre en homenatge a 
Teresa Pàmies 
 

La Fundació crea un punt de llibre cada any per Sant 
Jordi. Aquest es va regalar a totes les persones 
col·laboradores del butlletí de la Fundació i a les 
entitats properes. A més, també el distribuim per 
regalar a les paradetes de llibres properes que ens ho 
demanin. 
 
El punt de llibre 2019 es va dedicar a retre homenatge 
a l’escriptora Teresa Pàmies 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. 
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Estudiants en práctiques de la 

Universitat Autònoma de Barcelona  
 
En el marc del conveni de col·laboració que tenim amb la Universitat Autònoma  de 
Barcelona, aquest 2019, vam comptar amb la col·laboració d’un noi en pràctiques  
de la Facultat de Sociologia de la UAB a mitja jornada durant 3 mesos a principis 
d’any i una noia, també de la Facultat de Sociologia de la UAB, a finals d’any també 
a mitja jornada. 


