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LaFundacióL’alternativasegueix, l’any2020,ambelmateixequipdirectiu
sent laPresidentadelamateixa l’AdelinaEscandell,elVicepresidenten
ReinaldRocaielSecretaride laFundació l’AlternativaenJordiLópez.

Durantaquestperíodenohihahagutcanvisenelpersonal tècnic

Acontinuaciópassemarelatar lesactivitatsdutesa termedurantel2020.
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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 sinergies 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

Aquest any 2020 ha estat molt marcat per la pandèmia de la COVID-19. La situació
ens ha obligat a buscar maneres d'adaptar tota la nostra activitat presencial al
format telemàtic i crear protocols específics pels materials de la fundació.

https://fundacioalternativa.cat/actes-fundacio/
https://www.youtube.com/user/fundacioalternativa/videos
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II. Fomentdel català en l’activitat
general de laFundació 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 i una felicitació d’any nou. En aquestes
activitats s’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, l’Ateneu Memòria Popular, 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 en
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 2020, tot destacant-ne el foment del català a les mateixes.
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III.Quadre resum:

Nom del/s projecte/s
Durada
(en

mesos)
Entitats col·laboradores Beneficiaris Directes

E ix 1: In ternacional i Europa
- T robada : A X ile es vio len e ls D re ts Hum ans
- V ia tge de segu im ent de ls acords de pau a
Co lòm bia
- Xerrada : Perú , Bo lív ia , X ile ... Q uè passa a
L la tinoamèrica?
- Mem bre de p le dre t i pa rtic ipació ac tiva a la
xarxa de Transfo rm ! Europe

E ix 1:
- 1
- 2
- 1
-12

E ix 1:
- Partit de l'E squerra Europea , EU iA , Sob iran istes i Fundació
Revo lució Dem ocrà tica
- Justice fo r Co lomb ia
- Fundac ió Socia lisme Sense F ron te res
-Xarca de m es de 30 fundac ions i en tita ts vincu lades a
l'esquera Europea

E ix 1:
- Pob lació en genera l. L 'activ ita t es va rea litza r a l
Casa l de l'A lba de Barcelona.
- Pob lació en genera l. Es va pub lica r la cròn ica de l
v ia je a la pàg ina web de la Fundació .
- Pob lació en genera l. L 'activ ita t es va
rea litza rv irtua lm en t per YouTube .
-Pob lac ió en genera l. In form es i pa rtic ipacions
pub licades a la pàg ina web.

E ix 2: M emòria H is tò rica i Dem ocràtica
- 13a Cursa i Cam inada L luís Com panys en
fo rmat virtua l
- Partic ipac ió en e l recone ixem ent de les
B rigades In te rnacionals de la Genera lita t de
Cata lunya
- Partic ipac ió activ ita ts A teneu Memòria Popu la r
- Partic ipac ió en la reun ió de Jun ta de Va lo rac ió
sobre e l ta rdofranqu ism e i Com iss ió assessora.

E ix 2:
- 9
- 1
- 3
- 3

E ix 2:
- La Nova F ita , A jun tam ent de Barcelona , d iputació de
Barce lona , Institu t Barce lona Esports , Transfo rm !Europe i e l
Partit de l’E squerra Europea (PEE ), EU iA .
- En tita ts m emoria lis tes de Barcelona , Am ica l de les B rigades
In ternaciona ls, Genera lita t de Cata lunya i A jun tam ent de
Barce lona .
- En tita ts m emoria lis tes de Barcelona
- En tita ts m emoria lis tes de Barcelona , Am ica l de les B rigades
In ternaciona ls, Genera lita t de Cata lunya i A jun tam ent de
Barce lona .

E ix 2:
- Pob lació en genera l, en tita ts esportives,
m emoria lis tes, adm in is trac ions púb liques de
Cata lunya , Espanya i Europa .. L 'ac tiv ita t es va
rea litza r a l’E s tad i O lim p ic, a l ba rri de San ts-
Montjü ic .
- Pob lació en genera l. L 'activ ita t es va rea litza r a l
ba rri de l Carm el.
- Pob lació en genera l de la c iu ta t de Barcelona.
Les activ ita ts es van virtua lm ent.
- Pob lació en genera l de la c iu ta t de Barcelona i
en tita ts m em oria lis tes de Barcelona.

E ix 3: Esco la perm anent de pensam ent crític
- C ic le de debats : Ca ta lunya després de la
sentència de l’1 -O
- UPEC 2020: UPEC Confinada + E lls són pocs,
nosa ltres som moltes
- Partic ipac ió activa a les campanyes
#STOPVOX im pu lsada per la p la ta fom a UCFR
- D illuns Repub licans
- Ca fès Confina ts
- W ebm inari sobre Renda bàs ica

E ix 3:
- 6
- 10
- 4
- 8
- 3
- 2

E ix 3:
- Fundac ió Irla
- Xarxa d 'en tita ts i Fundac ions de la UPEC
- Entita ts contra e l racisme i e l fe ix ism e, UCFR .
- A teneu Ro ig de G ràc ia
- Fundac ió Revo lució Dem ocrà tica , JCC .
- Transfo rm ! Europe

E ix 3:
- Pob lació en genera l. L 'activ ita t es va rea litza r a la
la Casa Go lfe rich .
- Pob lació en genera l. L 'activ ita t es va rea litza r a la
seu d’UGT a l d istric te de C iu tat Ve lla . Les sess ions
van ser virtua ls .
- Pob lació en genera l . L 'ac tiv ita t es va rea litza r
v irtua lm ent.
- Pob lació en genera l . L 'ac tiv ita t es va rea litza r a
l’A teneu Ro ig de G ràc ia fins a l m arç i després
virtua lm ent.
- Pob lació en genera l . L 'ac tiv ita t es va rea litza r
v irtua lm ent.
- Pob lació en genera l . L 'ac tiv ita t es va rea litza r
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virtua lm ent.
E ix 4: Activita ts per àrees
- Partic ipac ió en e ls ac tes i reun ions de l XV I
Fòrum contra les vio lènc ies de gènere.
- Partic ipac ió en la p lan ificació de la
Con fe renc ia Marxis ta Fem in is ta de B ilbao
- P ro jecte m edi am bient: Gu ía de la Terra .

E ix 4:
- 6
- 2
- 9

E ix 4:
- Xarxa d 'en tita ts que partic ipen en l'assemb lea de la
P la ta fo rma contra la V io lènc ia de Gènere .
- Xarxa d 'en tita ts fem nistes vinculades a ls m ovim ents
fem in is tes Europeus.
- A jun tam ent de Barcelona, Transfo rm ! Europe , Cen tre de
sostenib ilita t te rrito ria l i A teneu Ro ig de G rac ia.

E ix 4:
- Pob lació en genera l. L 'activ ita t es va rea litza r a
l’E spai F rancesca Bonne Maison a l d istric te de
C iu ta ta Ve lla i v irtua lm ent.
- Pob lació en genera l. L 'activ ita t es van fe r
v irtua lm ent.
- Ac tiv is tes de de fensa de l m edi amb ient i reg ido rs
m unic ipa ls , pob lac ió en genera l. L 'ac tiv ita t es va
rea litza r v irtua lm en t i es va enviar la gu ia a to ts e ls
m unic ip is de Cata lunya de més de 3 .000 habitan ts.

E ix 5: Comun icac ió
- Bu tlle tins se tmana ls i temàtics
- Cam panya #TotsSomNuet

E ix 5:
- 12
- 12

E ix5:

- A jun tam ent de Barce lona
- EU iA , Com unistes de Cata lunya i Sob iran istes

E ix 5:
- Pob lació en genera l. D ifus ió te lemàtica .
- Pob lació en genera l. D ifus ió te lemàtica .

E ix 6: A ltres activ ita ts
- Posta l any nou : B icen tenari Enge ls
- Estud iant en pràc tiques de la UAB

E ix 6:
-1
- 2 -Un ive rsita t Au tònoma de Barcelona

E ix 6 :
- Pob lació en genera l
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IV. Descripció dels projectes

Eix 1: Internacional

Trobada: A Xile es violen els Drets
Humans

L’acte es va realitzar
presencialment el dia 10
de març de 2020 al Casal
de l’Alba de Barcelona.
L’acte va ser co-organitzat
per les següents entitats:
partit de l’Esquerra
Europea, Esquerra Unida i
Alternativa i Fundació
l’Alternativa i va comptar
amb la col·laboració de
Sobiranistes i de la
Fundació Revolució
Democràtica.

La trobada va consistir en l’explicació de la situació de vulneració de drets humans
que estava patint en aquell moment (i encara ara) el poble de Xile junt amb el
sorgiment de l’esclat social el dia 18 d’Octubre de 2019 on, a partir d’aquell dia, el
poble xilè va començar un seguit de mobilitzacions contra aquesta vulneració de
drets que passa a Xile, però també per reclamar una vida més digna i una nova
Constitució que no sigui hereva de l’època dictatorial d’Augusto Pinochet. L’acte va
comptar amb la participació i intervenció de Carlos Margotta, President de la
Comissió Xilena de Drets Humans, Myreia Valencia i Nina Salinas, totes dues
membres del Centre Salvador Allende de Barcelona.

Va ser l’últim acte que es va fer de forma presencial tot just abans de l’esclat de la
pandèmia que ho va canviar tot.
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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. També es pot veure el vídeo de
l’acte al nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=DOgi8Pem66k

Activitat: Viatge de seguiment dels
acordsdepauaColòmbia

Adelina Escandell,
activista feminista,
mestra jubilada i
Presidenta de la
Fundació, escriu aquest
article sobre el seu
viatge a Colòmbia com a
part de la delegació
Justice for Colombia per
fer seguiment dels
acords de pau.

Aquest viatge es va fer
del 14 al 21 de febrer, i
s’emmarcava en la
quarta delegació de Justice for Colombia, que anava a fer el seguiment de la
implementació dels acords de pau del 2016 i revisar la situació dels drets humans
en el país.

La delegació estava composta per diputats del parlament britànic, escocès, irlandès,
líders sindicals de Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia i Dinamarca i la presidenta de la
Fundació, en qualitat de senadora. La delegació va anar acompanyada de tres
persones de JFC i la Sra. Rodríguez, una representant de IAP, organització que té la
seva seu allà.

Durant la setmana es van organitzar reunions amb:

 El Conseller Presidencial per a l’Estabilització i Consolidació, Emilio Archila
 La direcció del partit polític FARC
 El cap de la Missió de Verificació de l’ONU
 La directora de la JEP, la directora de la UBPD i representants de la Comissió

de la veritat.
 Membres del Congrés, representant diversos partits polítics de l’oposició

https://www.youtube.com/watch?v=DOgi8Pem66k
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 Els ambaixadors dels països garants, Noruega i Cuba, a més de l’ambaixada
d’Irlanda i l’ambaixador de Gran Bretanya

 Representants de l’Oficina de l’Alt Comissionat per la Pau
 Sindicats, organitzacions de Drets Humans i persones lideresses de la

societat civil.

A més la delegació va viatjar a Bajo Atrato, al nord de Chocó i es van organitzar
reunions amb diverses comunitats afectades per les activitats de grups paramilitars.
Es va visitar també la Zona de Biodiversitat la Madre Unión i la zona de Mutatà,
Antioquia, on es va visitar la comunitat de san José de León, composta per
excombatents de les FARC que s’han assentat en zona diferent de les del ETCR.

Fruit d’aquestes reunions i trobades, la delegació va publicar la “Declaració Final de
la quarta delegació del Monitoreig de Pau de Justice for Colombia”

Es va fer difusió del viatge i els posteriors articles a les xarxes socials, al butlletí i la
pàgina web de la Fundació. Els enllaços dels articles:

https://fundacioalternativa.cat/viatge-a-colombia-2/
https://fundacioalternativa.cat/dies-1-4-2/
https://fundacioalternativa.cat/dies-5-7/
https://fundacioalternativa.cat/conclusions-viatge-colombia/

Xerrada:Perú,Bolívia,Xile...Quèpassa
aLlatinoamèrica?

L’acte es va fer de forma telemàtica el
dia 2 de desembre de 2020 a les
18:30h, encara que va quedar
enregistrat i actualment es pot veure
el col·loqui a través del YouTube de la
Fundació.
Les entitats encarregades de
l’organització de l’acte van ser la
Fundació Socialisme Sense Fronteres
i la pròpia Fundació l’Alternativa.
L’acte va consistir en un col·loqui amb la participació de Pedro Fuentes, fundador de
la Secretaria de Relacions Internacionals del PSOL del Brasil i dirigent del Mes, i
Miguel Salas, militant de l’Aurora, sindicalista, membre del Consell Editorial de Sin
Permiso i patró de la Fundació.

https://fundacioalternativa.cat/viatge-a-colombia-2/
https://fundacioalternativa.cat/dies-1-4-2/
https://fundacioalternativa.cat/dies-5-7/
https://fundacioalternativa.cat/conclusions-viatge-colombia/
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L’objectiu del col·loqui va ser proporcionar informació i debatre sobre el que està
passant a Llatinoamèrica i el perquè de que en molt poc de temps, el continent ha
experimentat un canvi d’una etapa on les dretes s’imposaven de manera força
imponent als diferents països, a que s’hagi capgirat la situació passant a ser un
exemple de lluita de classes arreu, entre d’altres qüestions interessants sorgides al
continent llatinoamericà.

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 nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=fiGCSXvoQ3U&feature=youtu.be

Participació activaaTransform!Europe
La Fundació és membre de ple dret de la xarxa
europea de fundacions Transform! Europe.
Aquest any totes les reunions de membres han
sigut virtuals, però ha facilitat força la nostra
participació i compatibilització de calendari de
reunions.

La situació de pandèmia ha fet que s’han estat organitzant des de Transform! tot un
segui de webminaris, reunions de reflexió sobre el futur d’Europe i de la Unió

https://www.youtube.com/watch?v=fiGCSXvoQ3U&feature=youtu.be
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Europea, als que hem pogut assistir-hi i participar-hi fent un resum en català dels
aprenentatges compartits.

Es va fer difusió de tota la nostra activitat a Transform! a les xarxes socials, al
butlletí i la pàgina web de la Fundació. També es pot veure el resum de les sessions:
https://fundacioalternativa.cat/seguiment-dos-seminaris-web-sobre-
consequencies-covid-19-organitzats-transform-europe/

https://fundacioalternativa.cat/seguiment-dos-seminaris-web-sobre-consequencies-covid-19-organitzats-transform-europe/
https://fundacioalternativa.cat/seguiment-dos-seminaris-web-sobre-consequencies-covid-19-organitzats-transform-europe/
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Eix 2:MemòriaDemocràtica

13a Cursa i Caminada Lluís Companys -
virtual

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.

Cada any organitzem la Cursa i Caminada Lluís Companys, que es desenvolupa en
un recorregut de 9km amb sortida i arribada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

En la present edició del 2020, es va decidir realitzar la cursa en format virtual, ja
que per raons sanitàries i en un context de pandèmia mundial, va resultar inviable
fer-la de forma presencial per tal de garantir totes les mesures de prevenció. Així i
tot, la cursa va tenir un gran èxit de seguiment i cada participant va fer el recorregut
que va poder/voler.
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Aquest any 2020, a més tenia una fita important
vinculada al projecte que era el 80è aniversari de
l’afusellament del President Companys en mans del
feixisme i per tant se li va dedicar un espai especial a
la seva commemoració dins del projecte de la XIII
Cursa, dedicant-li un disseny especial de les
samarretes i bosses.

Es va organitzar també, en homenatge al president, i com a tasca de recuperació
de la memòria democràtica, una exposició biogràfica, que inicialment devia visitar-
se a l’estadi Olímpic durant l’esdeveniment, però que al final les persones inscrites
van poder visitar a la seu de la Fundació, respectant les mesures de protecció
sanitària durant el final de 2020 i inicis de 2021.

Es va fer també una publicació biogràfica del President,
escrita per una jove historiadora: Lucía Aliagas, que es va
regalar a totes les persones que venien a veure l’exposició
i totes les persones inscrites a la Cursa i Caminada Lluís
Companys 2020.

Com s’ha mencionat anteriorment, es va haver d’adaptar l’esdeveniment
habitualment presencial a l’estadi Olímpic al format virtual. Es va contractar doncs
una plataforma virtual de curses (l'App viRACE) i es va fer la traducció de tota
l’aplicació per tal de poder fer la Cursa en català:
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El seguiment del format adaptat del projecte, malgrat la pandèmia ha estat molt bo,
amb 175 inscrits i inscrites, sent la participació en la cursa de 116 persones (80
homes i 36 dones) i a la caminada 59 persones (22 homes i 37 dones).

Aquest any doncs, tot i les dificultats, els canvis d'últim minut i les adaptacions, vam
poder assolir l'objectiu de manteniment de l'esdeveniment, la participació de
persones d'arreu d'Europa, que va ser possible amb el format virtual i el ressò a les
xarxes socials del manteniment d'una cursa popular en format virtual quan totes les
competicions s'anaven suspenent.
Va ser també molt positiva l'experiència del format virtual, ja que va permetre la
participació de persones, majoritàriament vinculades al moviment de les Brigades
Internacionals de córrer als seus països i per tant de cara a futures edicions
presencials mantindrem aquesta opció virtual.

Participació enel reconeixementde les
Brigades Internacionalsde la
Generalitat deCatalunya

24 d’octubre de 2020 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.
En aquest sentit el 24 d'octubre a les 11h vam

participar de l'acte institucional organitzat al monument de les Brigades
internacionals al barri del Carmel, això si, va ser un acte molt més reduït en
assistència a causa de la situació d'alerta sanitària i es van respectar els protocols
de distanciament social i ús de mascareta. Es va fer difusió de l'acte a les xarxes
socials, al butlletí i la pàgina web de la Fundació.
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Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la
Fundació.

Participació en l’AteneuMemòria
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. Aquest any les reunions s’han fet totes en format virtual i
s’ha potenciat la difusió a xarxes i interrelacions virtuals amb l’Ateneu.

Participació en les reunions de Junta de
Valoració sobre el tardofranquisme i
Comissió assessora



16

Com a continuació de la feina iniciada l’any 2019, aquest any hem seguit
participant en les reunions de l’ens. Les reunions el 2020 han sigut virtuals per la
situació pandèmica però al final, la feina feta va poder sortir a la llum i va sortir la
convocatòria per sol·licitar el reconeixement a les persones que van
ser represaliades pel tardofranquisme.

Es va donar molta difusió de la sortida de la convocatòria i es fa fer una feina
específica amb els contactes i entitats memorialistes per tal de fer arribar a les
persones destinatàries d’aquesta iniciativa tota la informació:

- Notícia informativa
- Bases de la convocatòria
- Tràmit de sol·licitud

Es va participar també en els actes virtuals organitzats al voltant d’aquest projecte,
com ara el 5 de novembre de 2020 quan es va realitzar un debat amb dues
persones que van ser testimonis de la repressió.

El debat va ser moderat per l’historiador Xavier Domènech, i va comptar amb la
participació de Roser Rius, querellant de la CEAQUA contra Antonio González
Pacheco i d’altres policies, i Carles Vallejo, president de l’Associació Catalana
d’Expressos Polítics del Franquisme i torturat per Genuino Navales a la Jefatura
Superior de Policia de Via Laietana. Aquests testimonis van permetre que es pogués
conèixer la realitat que van viure moltes persones durant el franquisme i el
tardofranquisme.
Aquest col·loqui s’emmarca en el projecte de reconeixement de les persones
represaliades pel tardofranquisme, projecte promogut i dut a terme per les
Direccions de Serveis de Drets de Ciutadania i de Memòria Democràtica de
l’Ajuntament de Barcelona.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/convocatoria-de-reconeixement-a-les-persones-represaliades-pel-tardofranquisme_963819
https://bop.diba.cat/temp/07_022020010055.pdf
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001325
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Eix 3:Escola permanent depensament crític

Ciclededebats: Catalunyadesprésde la
sentènciade l’1-O
Amb la Fundació Josep Irla es va treballar un projecte de xerrades conjunt al voltant
de l’1-O en clau d’anàlisi política. Aquest cicle de debats s’havia de fer durant el
mes de març.

Sessió 1:

Diagnosis generals després de l’1-O

02 de març de 2020, Casa Golferichs

Xavier Domènech i Joan Tardà, amb l’Elisenda Rovira com a moderadora.

La conversa va analitzar què ha significat l’1-O per a la societat catalana i quines
possibles respostes es poden donar des de la política i la societat catalanes per fer
front a la repressió de l’Estat espanyol, posant el focus en la nova fase de diàleg
entre Madrid i la Generalitat.
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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 pot veure el vídeo de l’acte al nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=h0dNBoLAkKs

Sessió 2:

La repressió de l’1-O l’erosió de l’Estat de Dret

16 de març de 2020, Casa Golferichs

Mercè Barcelò, Joan Queralt i Carla Vall amb David Companyon com a moderador.

Aquesta sessió es va haver d'ajornar per l'esclat de la pandèmia pocs dies abans.
Després, amb el confinament total i l'evolució de la situació sanitària es va decidir
anul·lar l'acte i esperar a posar noves dates a les jornades ja planificades.
Al final, aquest projecte es reprendrà durant el primer semestre del 2021,
mantenint format i continguts previstos inicialment. Això si, no podran ser
presencials i es faran filmats en línia i posteriorment penjats als respectius Canals
de YouTube de les entitats coorganitzadores.

https://www.youtube.com/watch?v=h0dNBoLAkKs
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Participació i propostadedebatsa laXVIª
edicióde laUniversitatProgressistad'Estiu
deCatalunya:UPECConfinada+Ells són
pocs,nosaltres sommoltes

Convocatòria inicial
modificada:

3 de juny i 1,2 i 3 de juliol

Format virtual

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.

A causa de la situació d’incertesa creada per la pandèmia de la Covid-19, no es va
organitzar la UPEC al mes de juliol com és habitual, però tal d’intentar fer el format
presencial un cop passés la primera onada de contagis. Es va organitzar doncs un
petit tast del que es preparava pel mes de novembre en formati virtual.

Programa:

Dia 3 de juny a les 18 hores: Llibertat i seguretat en temps de pandèmia

Amadeu Recasens, expert en seguretat i cossos policials
Elena Jiménez-Botía, jurista, politòloga, relacions internacionals
Victòria Camps, professora emèrita de filosofia moral i política
Modera: Nora Miralles, periodista i investigadora en seguretat, gènere i militarisme

Filmació de l’acte: https://youtu.be/mozcJFMsJPM

Dia 1 de juliol a les 18 hores: La pandèmia fa esclatar la precarietat sota la catifa

Carmen Juares, Integradora social i activista feminista i antiracista
Sara Moreno, Professora de Sociologia de la UAB
David Casassas, Professor de Teoria social i política de la UB
Modera: Laura Aznar, Crític

Filmació de l’acte: https://youtu.be/aFgVDR_yV6w

Dia 2 de juliol a les 18 hores: Les esquerres en la gestió de la incertesa
Miquel Iceta, Primer secretari del PSC, Diputat al Parlament pel PSC.

https://youtu.be/mozcJFMsJPM
https://youtu.be/aFgVDR_yV6w
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Roger Torrent, President del Parlament de Catalunya. Diputat per ERC
Jéssica Albiach ,Diputada al Parlament per Catalunya en Comú – Podem
Maria Sirvent, Diputada al Parlament per la CUP
Modera: Joan Rueda, El Punt Avui

Filmació de l’acte: https://youtu.be/xUuiYXXeLpI

 Dia 3 de juliol a les 12 hores: L’esquerra nord-americana davant Trump i la
pandèmia
Bhaskar Sunkara, (Bernie Sanders Campaign i director de la revista Jacobin).
Entrevistat per Vicenç Sanclemente, director de Ràdio 4 de RNE

Filmació de l’acte: https://youtu.be/rjr8okXJ94I

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

Convocatòria de novembre:

4,5 i 6 de novembre

Format virtual

Després de la UPEC confinada a l'estiu, l'edició prevista al novembre tampoc va
poder ser presencial. La seu d'UGT, on s'havia de realitzar aquest any, es va
convertir en un plató de TV i totes les taules previstes es van emetre en línia.

L'eix central del Programa de la UPEC 2020 va ser el combat contra el feixisme, des
de tots els àmbits. Les ponències, debats, preguntes i intercanvis van ser
molt variades i interessants, combinant persones expertes del món acadèmic,
sindical, social i polític.

La inauguració de les jornades va ser duta a terme per Marina Subirats: “Ideologia i
classes socials al segle XXI”. Es van tractar temes socials com “Per envellir

https://youtu.be/xUuiYXXeLpI
https://youtu.be/rjr8okXJ94I
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dignament” o “S’esberlen les fronteres socials de les ciutats”. Va haver-hi el
tradicional debat entre els líders dels partits d’esquerres: “La política en temps
confusos”. Es va fer una sessió en homenatge a Toni Domènech: “Postmodernitat i
raó.

Es va viure un cara a cara de Brigitte Vasallo amb Ingrid Guardiola sobre el tema
“L’essencial de la vida és invisible als ulls”, que ens va anticipar segurament un
dels elements de la programació futura.

L’obertura de les jornades va anar a càrrec dels secretaris generals de CC OO i UGT
a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, i de les persones representants de
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Per a la conferència de
cloenda, “El combat contra el feixisme”, es va comptar amb Irantzu Valera,
periodista.

Sessions:

"Inauguració"

"Ideologia i classes socials al segle XXI"

"Aprenentatges de la COVID-19"

"Com combatre el feixisme"

"Per envellir dignament"

"S'esberlen les fronteres socials de les ciutats"

"Postmodernitat i raó"

"La pedagogia de la memòria"

"L'essencial és invisible als ulls"

"La política en temps confusos"

"Premis UPEC i conferència de cloenda"

Programa: https://upec.cat/jornades-2020-xvi/#programajornades

Tots els vídeos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnpXwM2y-FLGX4LF7dmDnA79i237fc-VG

https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/rtkremdwp3y
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/fd3od28rz14
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/p9ed5q56jx8
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/p7cvvzxlrqc
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/btd0ynu6a6e
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/qrec3vjukt4
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/n8igfetwdiy
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/bb9qhodx7qk
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/nsp3kyxpsc8
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/1-ne-8lvfmu
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/k2x61/wuviuyza/nctbklakbfy
https://upec.cat/jornades-2020-xvi/#programajornades
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnpXwM2y-FLGX4LF7dmDnA79i237fc-VG
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Es va fer difusió de tots els actes a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la
Fundació.

Participacióactivaa les campanyes
#STOPVOXimpulsadaper laplataforma
UnitatContrael Feixisme i elRacisme

La fundació participa des de fa anys a
les reunions d’organització de la
manifestació del 20 de març, contra el
racisme i el feixisme. Aquest any amb
l’esclat de la pandèmia totes han hagut
de ser virtuals i fins i tot l’acció pel dia
Internacional contra el racisme es va
haver de reformular.

El perillós creixement de l’extrema dreta
que es viu arreu del món, a casa nostra
pren la forma del partit ultra VOX. La
seva presència institucional està agreujant el racisme, masclisme, LGTBIfòbia… que
ja hi eren. Impulsen un nacionalisme ultra i excloent, amb un fort component d’odi
visceral a Catalunya i a la diversitat lingüística i nacional, que amenaça amb tornar-
nos a la “Una, Grande y Libre” del franquisme. Els altres partits que copien el
discurs de VOX es converteixen en còmplices dels ultres, i multipliquen la influència
de les seves polítiques retrògrades.

Per eliminar aquesta dinàmica, a
més de combatre les idees d’odi en
general, hem de lluitar per aturar
VOX.

Des de la Fundació ens hem anat
adherint als manifestos per aturar
l’extrema dreta com ara: No a l’odi,
#StopVOX”, impulsat per Unitat
Contra el Feixisme i el Racisme.

El manifest es troba a continuació: https://fundacioalternativa.cat/ara-mes-que-
mai-no-lodi-stopvox/

https://fundacioalternativa.cat/ara-mes-que-mai-no-lodi-stopvox/
https://fundacioalternativa.cat/ara-mes-que-mai-no-lodi-stopvox/
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DillunsRepublicans
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 línia 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.
Com ha passat amb la resta de projectes de la fundació, aquest any només vam
poder fer presencials les sessions de gener i febrer. Vam fer una pausa de sessions
en les que vam organitzar els cafès Confinats que s’explicaran més endavant i al
Setembre vam reprendre les sessions del Dilluns Republicans, això si, totes en
format virtual en directe pel canal de YouTube de la Fundació.

Dia a dia teixint contra les violències masclistes. El paper dels Ajuntaments

L’acte va comptar amb l’Àngels Tomàs, Consellera de Feminismes del Districte de
Gràcia amb l’objectiu de com fer front a la violència de gènere des de el vessant
municipal, en comptar amb una persona experta en la temàtica des de fa molts
anys i molt coneixedora del cas concret del barri de Gràcia. És per això que el diàleg
es va centrar sobretot en el cas concret de la vila. A més, va explicar com la suma
de diferents iniciatives a nivell de ciutat i de districte poden convertir-se en
polítiques actives contra la violència masclista.
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L’acte es va fer a l’Ateneu Roig del mateix barri de Gràcia, el dia 13 de gener de
18:30h a 20h.
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 nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=DrAV9S6ZpA0

Contaminació, trànsit restringit. Mesures per lluitar per a l'emergència climàtica

L'acte es va realitzar el dilluns 17 de febrer de 2020 de 18:30h a 20h a l'Ateneu
Roig de Gràcia.

Va ser un diàleg que es va realitzar amb Mercedes Vidal, ambientòloga i exregidora
de mobilitat de Barcelona.

En el col·loqui es va parlar de l'auge que passa actualment l'ecologisme i
l'emergència climàtica i el positiu que és que cada cop hi hagi més persones
conscienciades, però que s'ha d'actuar per tal de no quedi tot en paraules buides i
fum. La mobilitat i el canvi climàtic van de la mà. Els gasos d'efecte hivernacle
tenen conseqüències devastadores pel planeta i s'ha accelerat el ritme en les
últimes dècades. El transport i mobilitat contribueixen en un 17% l'escalfament
global i és la tercera causa més important d'aquesta problemàtica, i en cas
espanyol, és encara més alta amb més d'un 25%.

La contaminació és quelcom greu ja que, per exemple, danya la capacitat cerebral
dels i els infants i a les grans ciutats com és Barcelona hi ha un clar perill respecte
a aquesta qüestió. La conclusió és que les persones hauríem de tenir dret a
respirar aire que no ens faci emmalaltir i avançar cap a una economia més verda
perquè al final estem parlant de salut.

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 nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=nfw_4A1y1fw

https://www.youtube.com/watch?v=DrAV9S6ZpA0
https://www.youtube.com/watch?v=nfw_4A1y1fw
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Ciència i ideologia: límits i fronteres

L’acte va tractar-se d’una ponència d’Eduard Arnau, físic i professor de secundària
realitzada el dia 21 de setembre de 2020 de les 18:30h a les 20h en format
telemàtic degut a la pandèmia.

En la ponència, es va plantejar la qüestió de fins a quin punt la ideologia dominant
pot acabar determinant la concepció que tenim de la ciència o el progrés científic
d’una societat. Eduard Arnau va dividir la ponència en quatre eixos: en primer lloc,
va definir el que ell concep com a ciència, en segon terme, si la ideologia pot influir
en el desenvolupament de la ciència, darrerament va plantejar si la tecnologia es
veu influenciada per la ideologia, i finalment, es va parlar de la frontera que hi ha
entre ciència i ètica.

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 nostre canal de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=MQ4wvpulc7o&t=1413s

80 anys de l’assassinat del president Lluís Companys

Aquest any es va dedicar una sessió d’aquest projecte, contectant amb el que s’ha
fet al projecte de la XIII Cursa i Caminada, a la commemoració del 80è aniversari de
l’assassinat del president Lluís Companys.

https://www.youtube.com/watch?v=MQ4wvpulc7o&t=1413s
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Lucía Aliagas, Estudiant d’Història a la UAB i escriptora de la publicació
commemorativa regalada a la XIII Cursa i Caminada Lluís Companys.

L’acte organitzat el 19 d’octubre a les 18h30 va comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Ateneu Roig de Gràcia, el
Partit de l’Esquerra Europea, Transform! i EUiA.

L’acte va consistir en una ponència presentada i moderada per Miquel Àngel Sòria,
mestre jubilat i col·laborador de la Fundació l’Alternativa, i Lucía Aliagas, estudiant
d’Història a la UAB i escriptora de la publicació commemorativa regalada a la XIII
Cursa i Caminada Lluís Companys.

La ponència duta a terme per Lucía Aliagas ens desgrana i explica qui va ser la
figura de Lluís Companys més enllà de pel que tots i totes el coneixem i com ens ho
expliquen els mitjans o els polítics, des de la seva vessant institucional com a
President de Catalunya durant la Segona República, sobretot es va centrar a
explicar qui va ser Lluís Companys i Jové, fill de camperols catalans, estudiant de
dret i advocat laboralista durant bona part de la seva vida. Figura de consens en el
moviment obrer i dins les esquerres catalanes, Companys va fer contacte estret
amb Francesc Layret i Salvador Seguí, referents també dins el moviment proletari
català durant principis 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 nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=-czIHWgEWUM

Francesc Layret i el fil roig del catalanisme

L’acte organitzat el 23 de novembre a les 18h30 va comptar amb la ponència de
Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC, on ens va parlar de la figura
emblemàtica de Francesc Layret en commemoració del centenari del seu
assassinat

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 nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=A4v88uTsk3w

https://www.youtube.com/watch?v=-czIHWgEWUM
https://www.youtube.com/watch?v=A4v88uTsk3w


27

Presentació guia de la Terra

Aquest acte va ser organitzat el 14 de desembre a les 18h30 el Diàleg amb Llorenç
Planagumà: geòleg i coordinador del CST i Miquel Casas: geòleg, pastor i
col.laborador del CST.

El projecte de l’edició de les guies dels béns comuns és fet en coordinació del CST i
la col.laboració de l’Ajuntament de Barcelona i Transform! Europe.

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 nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=MK168qArmeY

CafèsConfinats

Minitertúlies i entrevistes en directe durant el confinament.

En el marc del #ConfinamentRoig iniciat per la Joventut Comunista de Catalunya i
en col·laboració amb la Fundació Revolució Democràtica, el passat 24 d'abril es va
iniciar el projecte dels cafès confinats. Aquesta iniciativa té per objectiu organitzar

https://www.youtube.com/watch?v=MK168qArmeY
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/c/jqnqm/sgowne0f/r-pwo78ktn0
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trobades dinàmiques amb persones especialistes sobre temes diversos i parlar de
temes d'actualitat en format de minitertúlies i entrevistes dinamitzades per una
persona moderadora.

I Cafè confinat: Sanitat, Educació i Municipalisme

El dia 24 d'abril es va realitzar el primer cafè
confinat moderat per Carlota Freixenet.
La primera minitertúlia va ser sobre sanitat en
temps de Coronavirus amb Agustí Ruiz, Ana
Posada i Antonio López.
La segona minitertúlia va ser sobre l'educació i la
situació de la joventut durant el període de
confinament i va comptar amb la participació
d'Adelina Escandell, Eduard Arnau, Dana Sánchez
i Guillermo Chirino.

I, a més, una entrevista sobre la gestió del
municipalisme amb l'alcalde de Sentmenat, Marc
Verneda.

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 a YouTube: https://t.co/nY252d2skc?amp=1

II Cafè confinat: Economia, Cultura i Seguretat

El divendres 8 de maig vam organitzar el segon
cafè confinat moderat per Paula Quílez. La primera
minitertúlia va ser sobre economia amb David
Rodríguez i Laura Azlor.
La segona minitertúlia va ser sobre cultura amb la
llibretera Carlota Freixenet i el tècnic d'espectacles
Roc Laín.
I, per últim, l'entrevista sobre seguretat amb
l'extinent de l'exèrcit espanyol, Luis Gonzalo
Segura.
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 a YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=jqvEN7JY76I

https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jqnqm/sgowne0f
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jqnqm/sgowne0f
https://t.co/nY252d2skc?amp=1
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jqnqm/sgowne0f
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jqnqm/sgowne0f
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jqnqm/sgowne0f
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jqnqm/sgowne0f
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jqnqm/sgowne0f
https://www.youtube.com/watch?v=jqvEN7JY76I
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SeminariwebsobreRendaBàsica
15 de juliol a les 18h

Com s’ha dit anteriorment, a
Transform! Europe tenim
l'ocasió de donar presència al
català en espais internacionals
i europeus i ho vam posar en
pràctica amb la coorganització
d'un seminari web conjunt
sobre renda bàsica traduït
simultàniament del català a
l'anglès. Aquest acte es va
centrar la idea de la Renda Bàsica Universal; un pagament incondicional en efectiu
per a tota la població en un país.
Amb la pandèmia la seva necessitat s’ha fet evident i ha augmentat enormement el
seu atractiu a Europa i a la resta del món. La crisi financera de 2008, però sobretot
les conseqüències actuals i esperades de la Covid-19, han posat sobre la taula el
debat de la necessitat urgent d’aquesta política púbica. Tant els acadèmics com els
formuladors de polítiques estan debatent ara sobre la introducció d'una Renda
Bàsica en l'àmbit nacional. Aquest seminari va tenir com a objectiu mostrar el debat
real sobre aquesta idea en primer lloc i, en segon lloc, proporcionar als participants
alguns arguments clau i dades útils quan discuteixin aquesta controvertida
proposta.

La moderació la van portar, Tatiana Moutinho, Membre de Transform! Europe al
programa "Estratègies de cooperació per al sud d'Europa" i la presidenta de Cultra -
Cooperativa Cultures de Trabalho i Socialisme (Portugal) i Adelina Escandell,
professora jubilada, llicenciada en Psicologia, presidenta de la Fundació
l'Alternativa i Senadora en l'actual legislatura espanyola.
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Les ponències i resposta a preguntes es van fer per part de Bru Laín, és professor
afiliat de Sociologia i Teoria Política a la Universitat de Barcelona i membre de la
Xarxa de Renda Bàsica Universal i secretari de la Xarxa de Renda Bàsica Espanyola
(RRB) i Jiry Mäntysalo és el president de la Joventut Comunista de Finlàndia i
membre de la Xarxa Sindical del Partit de l'Esquerra Europea.

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 nostre canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=PlssVM8XLsI

https://www.youtube.com/watch?v=PlssVM8XLsI
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Eix 4:Activitats peràrees

Participació enelsactes i reunionsdel XVI
Fòrumcontra lesviolènciesdegènere

5,6, 7, 12, 13 i 14 de novembre de 2020

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, habitualment té una durada total de 3 dies, on
podem trobar conferències, taules rodones, debats i tallers, però aquest any amb la
situació de pandèmia es va haver de fer virtual i repartit en 6 dies.

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 XVI Fòrum va ser un èxit en termes d’assistència virtual. Les inscripcions
van ser obligatòries i gratuïtes, hi va haver places limitades per tal garantir una
qualitat d’interacció als tallers.

http://www.violenciadegenere.org
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El programa

5 de novembre

De 10 a 12:30h LES CURES I LA VIDA: UNA PROPOSTA TRANSFORMADORA

De 18 a 20h ECONOMIES FEMINISTES, CLAU EN TEMPS DE COVID.

6 de novembre

De 10 a 12h Grups de treball

De 18 a 20h ACTIVITATS SIMULTÀNIES

7 de novembre

De 10 a 12h NEGACIONISTES DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES: EL FALS SAP.

De 12 a 14h ACTIVITATS SIMULTÀNIES

12 de novembre

De 16 a 18h ACTIVITATS SIMULTÀNIES

De 18 a 20h RESPOSTES FEMINISTES INTERNACIONALS EN ESPAIS
INSTITUCIONALS. POLÍTIQUES PÚBLIQUES I ORGANITZACIÓ.

13 de novembre

De 10 a 12h MIGRACIÓ I MASCULINITAT: PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA CAP ALS
HOMES JOVES MIGRANTS.

De 16 a 18h DONES MIGRADES I DIVERSES EN TEMPS DE PANDÈMIA: ESSENCIALS
I INVISIBILITZADES.

De 18 a 20h TEORITZANT VIVÈNCIES DES DE L'ANTIRRACISME POLÍTIC.

14 de novembre

De 10 a 12h LES ENTITATS, JUNTES PER CANVIAR LA HISTÒRIA.

De 12 a 14h CLOENDA: Presencial i en streaming
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A més es van organitzar un seguit d’acticitats paral·leles:

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

Veure tots els vídeos: http://www.violenciadegenere.org/actualitat/ja-disponibles-
els-videos-de-les-taules-rodones-del-xvi-forum

Programa complet:

http://www.violenciadegenere.org/sites/default/files/2020/Programa_XVI_Forum_
CAT-Imprimible.pdf

Més informació: https://www.violenciadegenere.org/xvi-forum-contra-les-violencies-
de-genere

http://www.violenciadegenere.org/actualitat/ja-disponibles-els-videos-de-les-taules-rodones-del-xvi-forum
http://www.violenciadegenere.org/actualitat/ja-disponibles-els-videos-de-les-taules-rodones-del-xvi-forum
http://www.violenciadegenere.org/sites/default/files/2020/Programa_XVI_Forum_CAT-Imprimible.pdf
http://www.violenciadegenere.org/sites/default/files/2020/Programa_XVI_Forum_CAT-Imprimible.pdf
https://www.violenciadegenere.org/xvi-forum-contra-les-violencies-de-genere
https://www.violenciadegenere.org/xvi-forum-contra-les-violencies-de-genere
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Participació en la planificació de la
Conferència Marxista Feminista de
Bilbao

15, 16 i 17 d’octubre de 2020

Aquesta trobada internacional es va haver
d’ajornar per la situació d’alerta sanitària a
nivell mundial. S’ha previst fer-la de l’11 al 13
de novembre de 2021 si la situació millora,
però es van organitzar en paral·lel reunions
virtuals per tal de re-planificar l’acte i fer
trobades virtuals d’intercanvi. Com a fundació
hi vam participar i tenim previst anar a Bilbao
molt probablement amb alguna proposta
d’exposició i/o taula rodona.

Una de les trobades virtuals va ser el 25 d’octubre sota el lema del Black Lives Mater i hi
vam participar coma Fundació.

Un altre acte virtual coorganitzat per Transform! Europe per aquesta trobada va ser un
seminari web dedicat a reflexionar sobre el creixent projecte feminista marxista, les seves
possibilitats i pràctiques, així com sobre els seus futurs mètodes de treball, activitats i
prioritats. Va comptar amb la participació de Frigga Haug, Heidemarie Ambrosch, Nora
Räthzel, Diana Mulinari i Jule Goikoetxea.
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Enllaç de la sessió virtual: https://www.youtube.com/watch?v=XuIHZksslZY

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

Projectepelmediambient:Guiade la terra

La Fundació l'Alternativa ve treballant
fa anys al voltant de propostes
mediambientals, ecològiques i
sostenibles, 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

https://www.youtube.com/watch?v=XuIHZksslZY
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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. En
conseqüència 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 iniciar 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 guia sobre Control Democràtic
a escala local de l'ús de l'aigua sobre la necessitat de re-municipalitzar l'aigua a
partir de l'una gestió democràtica i no mercantilitzada. Juntament amb actors
socials i locals de diferents municipis vam treballar aquest tema i vam tenir
l'oportunitat de presentar la guia a diferents municipis que ens van sol•licitar
presentar el contingut de la Guia de l'aigua.

Amb els antecedents de la Guia de l'Aigua i en un context d'implementació de la
Zona de Baixes Emissions a Barcelona, l'any 2019 el projecte de la Fundació va ser
continuar en la direcció de l'elaboració d'una guia pel Control Democràtic per la
qualitat de l'aire, adreçada a municipis i amb l'oferiment de fer presentacions de la
guia arreu del territori. Aquest 2020 vam fer la guia sobre el control democràtic per
l'accés a la terra, per parlar de la problemàtica del retorn a la terra i les dificultats
que pateix la nova pagesia i ramaderia, tot i ser essencials a la vida.

Aquest any, però no vam poder fer la
presentació de la guia 2020
presencialment a l'Ateneu Roig, com estava
previst, ja que a causa de la pandèmia vam
passar als actes virtuals en directe pel
canal de YouTube de la Fundació. S'ha fet,
com els dos últims anys la traducció de la

guia a l'anglès per fer-la arribar a través de Transform! Europe a la xarxa de
fundacions del Partit de l'Esquerra Europea

El projecte s’emmarca en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i Transform!
Europe, fet i elaborat per la Fundació amb la coordinació del CST.

Publicació de la guia a la pàgina web de la fundació:

https://fundacioalternativa.cat/guia-terra-control-democratic-lacces-terra-guia-
municipis/
Guia completa publicada en versió digital:

En català:

https://fundacioalternativa.cat/wp-content/uploads/2020/12/mostra02-
GuiaTerra.pdf

En anglès:

https://fundacioalternativa.cat/wp-content/uploads/2020/12/GuiaTerra-ANG.pdf

https://fundacioalternativa.cat/guia-terra-control-democratic-lacces-terra-guia-municipis/
https://fundacioalternativa.cat/guia-terra-control-democratic-lacces-terra-guia-municipis/
https://fundacioalternativa.cat/wp-content/uploads/2020/12/mostra02-GuiaTerra.pdf
https://fundacioalternativa.cat/wp-content/uploads/2020/12/mostra02-GuiaTerra.pdf
https://fundacioalternativa.cat/wp-content/uploads/2020/12/GuiaTerra-ANG.pdf
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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 directe pel canal de YouTube, on va
quedar penjada la presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=MK168qArmeY

https://www.youtube.com/watch?v=MK168qArmeY


38

Eix 5:Comunicació

Butlletí setmanal

Durant tot el 2020 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 1700 persones.

Relació dels butlletins 2020:

Butlletí l’Alternativa 230 (21/12/2020): Presentació de la Guia de la Terra + final
d’any

Butlletí l’Alternativa 229 (14/12/2020): Laïcitat i Guies per la municipalització dels
béns comuns

Butlletí l’Alternativa 228 (30/11/2020): Centenari de l’assassinat de Francesc
Layret

Butlletí l’Alternativa 227 (23/11/2020): Lluita contra les violències de gènere

Butlletí l’Alternativa 226 (16/11/2020): UPEC 2020 i Agenda

Butlletí l’Alternativa 225 (09/11/2020): Dones al món artístic + Agenda

Butlletí l’Alternativa 224 (02/11/2020): Periodisme revolucionari i lluita sahrauí

Butlletí l’Alternativa 223 (26/10/2020): Xile i Colòmbia

Butlletí l’Alternativa 222 (19/10/2020): Catalunya i Espanya, XIII Cursa i Caminada
i homenatge al president Companys

Butlletí l’Alternativa 221 (12/10/2020): Judici a la UB i especial XIII Cursa i
Caminada Lluís Companys

Butlletí l’Alternativa 220 (05/10/2020): Serveis socials i memòria

Butlletí l’Alternativa 219 (28/09/2020): Tornada a l’escola en temps de pandèmia

Butlletí l’Alternativa 218 (21/09/2020): Nou curs polític, negacionisme i Dilluns
Republicans sobre ciència i ideologia

Butlletí l’Alternativa 217 (29/06/2020): Viatjar des de casa i lleure en temps de
pandèmia

Butlletí l’Alternativa 216 (22/06/2020): XIII Cursa i Caminada Lluís Companys

https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/l3x6x/mpkr-riz
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/x2gnm/d9sj6dxj
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/4g1zj/npadsfzj
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/v0wdz/40p_va_m
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/k2x61/wuviuyza
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/ner6w/2wzn2hln
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/e4o63/t5behqdt
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/onk6q/2ekfws26
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/35r1z/qfhvkssb
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/2l1j7/clbx6wfb
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/dv2vz/zchnfxgd
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/wqrqv/x_en9lyz
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/r4640/x4ubw0u-
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/7212m/as6y9jim
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/6q6q3/frcguxjp
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Butlletí l’Alternativa 215 (15/06/2020): Lluita contra el racisme

Butlletí l’Alternativa 214 (08/06/2020): Ingrés Mínim Vital i Renda Bàsica

Butlletí l’Alternativa 213 (25/05/2020): Educació i cultura

Butlletí l’Alternativa 212 (18/05/2020): 72 anys de Nakba a Palestina i Juan
Genovés

Butlletí l’Alternativa 211 (11/05/2020): Cafès confinats

Butlletí l’Alternativa 210 (04/05/2020): Canvis socials i drets de les criatures

Butlletí l’Alternativa 209 (27/04/2020): Situació al Sàhara Occidental

Butlletí l’Alternativa 208 (20/04/2020): Economia, educació, feminisme i
autoorganització

Butlletí l’Alternativa 207 (06/04/2020): Coronavirus i drets de les persones

Butlletí l’Alternativa 206 (30/03/2020): Stop Racisme!

Butlletí l’Alternativa 205 (23/03/2020): Situació actual a Colòmbia

Butlletí l’Alternativa 204 (16/03/2020): Manifestació contra el racisme + situació a
Xile.

Butlletí l’Alternativa 203 (09/03/2020): Vídeo Cicle Debats + Fotografíes 8-M

Butlletí l’Alternativa 202 (02/03/2020): Veus de dones – Dones d’arreu

Butlletí l’Alternativa especial: Catalunya, després de la sentència de l’1-O

Butlletí l’Alternativa 201 (24/02/2020): Vídeo del Dilluns Republicans i fites del
mes de març

Butlletí l’Alternativa 200 (17/02/2020): 200 butlletins + Crisi de l’independentisme

Butlletí l’Alternativa 199 (10/02/2020): Amèrica Llatina i Gramsci

Butlletí l’Alternativa 198 (03/02/2020): El pin parental i Barnasants

Butlletí l’Alternativa 197 (27/01/2020): 75è aniversari de l’alliberament
d’Auschwitz

Butlletí l’Alternativa 196 (20/01/2020): Marcos Ana i Govern de Coalició

Butlletí l’Alternativa 195 (13/01/2020): Inici d’any i Dilluns Republicans

Butlletí l’Alternativa (02/01/2020): Feliç 2020

https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/mo7oq/eievpysr
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/zo6og/df1yx96j
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/14l40/cnotiwhp
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/x2022/-_gsnrbd
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jqnqm/sgowne0f
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/l3v3z/b-ytrvp6
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/xq370/0pte0gjp
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/jzxv4/xyfoi65l
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/lz177/to28lywd
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/vgkoq/aiq8j5bu
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/kzrer/9qeqnlf5
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/nzgx2/reywsbea
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/erx86/1ogmdlgg
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/232nk/kanppuot
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/oz01e/l1ttsi8y
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/3o3vm/wlz9ikh-
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/q72ro/_fmfyeiz
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/0q02r/u93fyuds
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/gr165/s4okw6ks
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/5nejn/_zwud7th
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/drlzg/uxeerocw
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/6knzd/zah7afit
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/w0vnw/pl2drwau
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Butlletí especial 8MDonesd’arreu

Veus de dones - Dones d'arreu
Aquesta 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 butlletins 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 donar suport
a la Vaga del 8 de març 2019.
Pel 2020 vam decidir fer un recull de relats i experiències vitals de les dones,
centrat en les dones d'arreu del món i les seves experiències.

Veure el butlletí:
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/232nk/kanppuot

Seguimentde la campanyadesolidaritat
ambNuet

Campanya #TotsSomNuet

El 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 que s’iniciï el judici, vam voler 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.

http://fundacioalternativa.mailrelay-iv.es/campaign/114976/77.html?t=5356494859050e5652490e55005809625c560504545e52000f0b0204570504000245400e02000551470f
https://newsletter.fundacioalternativa.cat/web_version/232nk/kanppuot
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Vídeo campanya: https://youtu.be/Ocf2kIEx_fw

La campanya segueix activa i es preveu un canvi d’imatge a 2021 quan s’acosti la
data del judici.

https://youtu.be/Ocf2kIEx_fw
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Altres col·laboracions i activitats

Felicitació d’anynou

Com cada final d'any, vam fer un disseny de felicitació d'any nou, aquest any
recuperant els ensenyaments d’Engels pel seu bicentenari.

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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Estudiant enpràctiquesde laUniversitat
AutònomadeBarcelona

En el marc del conveni de col·laboració que tenim amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, aquest 2020, vam comptar amb la col·laboració de tres estudiants en
practiques. De gener a maig dos estudiants: un de Ciències Polítiques i una de
Sociologia i de novembre a desembre un estudiant de Sociologia tots ells una
mitjana de 8h setmanals. Va ser tot un repte adaptar el seguiment de les
pràctiques al format virtual.
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