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La Fundació l’Alternativa aquest 2021 va canviar l’equip directiu

amb l’elecció de l’Arnau Piqué com a President, en Miquel Sala com

a Vicepresident i la Lucía Pérez com a Secretària de la Fundació

l’Alternativa.

Durant aquest període no hi ha hagut canvis en el personal tècnic.

A continuació passem a relatar les activitats dutes a terme durant

el 2021.
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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 duen
a terme 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 el 2006, són les
següents:

- La recuperació de la memòria històrica i democràtica.
- Els processos de pau i la cultura de la pau.
- L'anàlisi de la política internacional.
- Les polítiques socials. Debat d'idees per a l'elaboració de polítiques

públiques en terrenys com el món del treball, l'educació, la sanitat, el
medi ambient, la immigració, la lluita contra les desigualtats o la
participació ciutadana.
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II. Foment del català en l’activitat

general de la Fundació l’Alternativa

La Fundació L'Alternativa empra com a llengua vehicular el català, tant en el
transcurs de les activitats que realitza, com en les comunicacions: cartelleria,
web i xarxes socials (Facebook, Twitter i YouTube).
La nostra fundació fomenta l’ús de la llengua catalana entre el seu
voluntariat, especialment amb els voluntaris i les voluntàries nouvingudes 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
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, 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 de les activitats

Nom del/s projecte/s Durada
(en mesos)

Entitats col·laboradores Beneficiaris Directes

Eix 1: Internacional i Europa

- Campanyes de suport contra el boicot a
Cuba. Suport a campanyes a Llatinoamèrica.
- Denunciar de les violacions de Drets
Humans a Xile, Brasil, Colòmbia, Bolívia…
- Col·laborar en activitats relacionades, fer
difusió d'activitats i publicacions al butlletí.
- Campanya en suport a Palestina i sessió del
Dilluns Republicans de febrer
- Sessió de dilluns republicans del gener
sobre el Sáhara

Eix 2: Memòria Històrica i Democràtica

- 14a Cursa i Caminada Lluís Companys
- Participació en el reconeixement de les
Brigades Internacionals
- Participació en l’acte pels Immolats pel
Franquisme
- Participació activitats Ateneu Memòria
Popular
- Commemoració del centenari del naixement
de Francesc Serrat Pujolar amb un butlletí
monogràfic
- Commemoració del 90è aniversari de la II
República amb un butlletí monogràfic i acte
virtual o presencial
- Commemoració dels 150 anys de la Comuna
de París amb un butlletí monogràfic

Eix 1:

- 1
- 2
- 2
- 1
- 1

Eix 2:

- 7

- 1

- 1

- 3

- 1

- 4

- 2

Eix 1:

- Fundació Revolució Democràtica, Casal de l'Alba i altres
organitzacions que treballin la defensa dels drets humans i
l'internacionalisme
- Partit de l'Esquerra Europea, Moviments de solidaritat
amb els diversos països d'Amèrica Llatina, EUiA, Fundació
Revolució Democràtica, Sobiranistes, Associació Catalana
per la Pau.
- UCFR
- NEXES, Dones amb Gaza, Associació Catalana per la
Pau.
- ACAPS, Ateneu Roig

Eix 2:

- La Nova Fita, Ajuntament de Barcelona, Memorial
Democràtic, 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 1:

- Població en general.
- Població en general de la ciutat de Barcelona.
- Població en general.
- Població en general de la ciutat de Barcelona, es
va dur a terme a barri de Gràcia.
-Població en general de la ciutat de Barcelona, es
va dur a terme a barri de Gràcia.

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-
Montjuïc.
- 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.
- Població en general de la ciutat de Barcelona i
entitats memorialistes de Barcelona.
- Població en general d’arreu de Catalunya.
- Població en general de la ciutat de Barcelona i
entitats memorialistes de Barcelona i París.
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Eix 3: Escola permanent de pensament
crític
- UPEC 2021: L’essencial és invisible als ulls
- Dilluns Republicans
-Debats Independentistes Sobiranistes
Republicans

Eix 4: Activitats per àrees

- Participació al fòrum marxista feminista 2021
- Participació en les activitats de denúncia
contra la violència masclista i contra el
patriarcat + Fòrum contra les violències de
gènere 2021
- Sessió del dilluns republicà del març valors
republicans i feminisme als municipis - visió
llatinoamericana
- Veus de dones 2021
- Commemoració dels 90 anys del vot femení
- Visió feminista en tots els nostres actes, de
manera transversal: dones ponents, temes que
ens afectin especialment, cura del llenguatge,
butlletins específics...
- Seminaris Green New Deal i el decreixement,
models ecològics en l'Europa postpandèmia
- Suport a la campanya StopVox14F i la
manifestació del 21M Stop Vox
- Posada a disposició del catàleg de temes per
organitzar debats a disposició de les
assemblees d'EUiA

Eix 5: Comunicació

- Butlletins setmanals i temàtics

Eix 6: Altres activitats i col·laboracions

-Seguiment de la campanya de solidaritat amb
Nuet

Eix 3:
- 4
- 12
- 2

Eix 4:

- 1
- 3
- 1
- 2

- 2

- 3
- 7
-
- 1
- 5

Eix 5:

- 12

Eix 6:

-12

Eix 3:
- Xarxa d'entitats i Fundacions de la UPEC
- Ateneu Roig de Gràcia
- Acord d’Esquerres per la República Catalana, Fundació
Socialisme sense Fronteres

Eix 4:

- Transform! Europe i l'Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), amb la col·laboració de la Fundación Iratzar,
Critical Theory Bilbo-Barcelona (BIBA CT), Institut für
kritische Theorie (InkriT), la Fundación Rosa Luxemburgo i
ParteHartuz
-Entitats de la Plataforma contra les violències de gènere
-Ateneu Roig
-
- Col·laboradores amb la fundació - crida oberta a totes les
dones que col·laboren en la fundació
-
-
- Ateneu Roig, Transform! Europe, CST
-
- Transform! Europe, PEE
- UCFR
- Assemblees d'EUiA arreu del territori

Eix 5:

- /

Eix 6:

-/

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

Eix 4:

- Població en general. El fòrum va tenir lloc a
Bilbao.
- Població en general de la ciutat de Barcelona.
L'activitat es difondre 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.
- Població en general. L'activitat es va difondre
telemàticament.

- Regidors 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.
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IV. Descripció dels projectes

Eix 1: Internacional

Suport campanya perquè l'Ajuntament de Barcelona

que trenqui l'agermanament amb Tel Aviv

Vam participar activament en la
campanya pel trencament de
l’agermanament de les ciutats de
Barcelona i Tel Aviv. Vam participar a la
roda de premsa a plaça Sant Jaume amb
per la presentació la campanya
"Barcelona amb l'apartheid, no"

Participació activa a Transform! Europe

La Fundació és membre de ple dret de la
xarxa europea de fundacions Transform!
Europe. Vam assistir a la trobada de
Transform el 23 i 24 de setembre a Viena
que es va celebrar de manera híbrida, però
des de la Fundació es va considerar
principal l’assistència per tal de poder
tornar a una certa normalitat.
Aquestes jornades es plantegen com
l’espai de valoració de l’any anterior i on

presentar i aprovar el pla de treball i marc pressupostari del 2022, es pot
trobar aquí:
https://www.transform-network.net/blog/article/endgame-for-neoliberalism
-what-is-on-the-horizon-for-the-return-of-politics/
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Eix 2: Memòria Democràtica

14a Cursa i Caminada Lluís Companys

La Fundació l'Alternativa té com un dels seus
eixos de treball la recuperació de la memòria
històrica. Des de l'any 2006 hem impulsat la
celebració d'un esdeveniment esportiu com la
millor manera de commemorar l'Olimpíada
Popular de 1936 i els seus valors basats en la
llibertat, la igualtat i la fraternitat entre els
pobles, que evidentment estava confrontada
des de l'antifeixisme a l'Olimpíada de Berlín
organitzada pel règim nazi.
La cursa i caminada porta el nom del president
de la Generalitat, Lluís Companys, que va ser
president del Comitè Organitzador de
l'Olimpíada Popular i afusellat al Castell de
Montjuïc per
la dictadura

franquista.

Aquest 2021 hem organitzat la 14ª 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 bon
seguiment tot i la pandèmia i les restriccions
amb què contàvem a l’octubre. La cursa va
comptar amb 287 inscrits i inscrites, sent la
participació a la cursa presencial de 219
persones (168 homes i 51 dones), a la cursa
virtual 3 persones (2 homes i 1 dona) i a la
caminada 65 persones (25 homes i 40
dones). Les classificacions es van dividir per

sexes i per edats: promesa (menors de 18), absoluta (de 19 a 34 anys),
veterana (de 35 a 49 anys) i veterana II (més de 50 anys). Van rebre un trofeu
cadascuna dels tres i les tres primeres classificades per categoria.
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En l’entrega de premis van participar:
Joan Josep Nuet. Ex-diputat al
Congreso de los Diputados i del
Parlament de Catalunya.
Represaliat i inhabilitat per
permetre el debat al Parlament
sobre l'autodeterminació de
Cataluny . Ex-coordinador general
d'EUiA
Jorge Cànovas. Fill d'Antoni
Cànovas, participant l'any 1936 a
l'Olimpíada Popular. Col·laborador
de la Cursa i Caminada Lluís

Companys. Mort recentment.
Adelina Escandell. Ex-Presidenta de la Fundació l'Alternativa. Senadora
David Karvala. Portaveu d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme
Arnau Piqué. President de la Fundació l'Alternativa. Membre de l'executiva
del Partit de l'Esquerra Europea
Miguel Salas. Vicepresident de la Fundació l'Alternativa. Membre del Consell
de redacció de Sin Permiso.
Lucía Pérez. Tresorera i patrona de la Fundació l'Alternativa.

Així mateix, es realitza una
caminada, destinada a persones que
no participen en la carrera. Aquest
any vam comptar amb la inscripció
de 65 persones (25 homes i 40
dones) i va recórrer espais
rellevants a nivell memorialístic de
Montjuïc, com el Castell.

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 reprodueix el logotip del
cartell de l'Olimpíada Popular.
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Participació en el reconeixement de les Brigades

Internacionals de la Generalitat de Catalunya

Dissabte 23 d'octubre a les 11h al Monument a les Brigades Internacionals a
la  Rambla del Carmel de Barcelona

La Fundació l’Alternativa l’any 2017,
juntament amb diverses entitats vinculades a
la reivindicació de la memòria històrica i
republicana, entitats antifeixistes i
organitzacions que van participar en
l’organització. Aquest Comitè, entre altres
accions, va plantejar a les diferents
institucions catalanes la necessitat de què es
realitzés un reconeixement institucional al
què va significar i els valors que van
promoure les Brigades Internacionals.
Fent-se ressò d’aquesta demanda el Govern
de la Generalitat va decidir, dins dels actes
commemoratius del 80è aniversari de l’inici
de la Guerra Civil, que tenen una durada de
tres anys, destacar com a acte principal pel

2018, aquest reconeixement
institucional de les Brigades
internacionals.
La Fundació l’Alternativa va
col·laborar en el disseny de l’acte
institucional i en la recerca de les
entitats organitzadores.

Participació en l’Ateneu Memòria Popular

La Fundació està adherida a l'Ateneu Memòria Popular i participa activament
a les reunions de l’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.
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Homenatge als homes i les dones del PSUC que van

morir en la lluita antifranquista

El 21 de febrer a les 12h al Fossar de la Pedrera de Montjuïc a
Barcelona.Articles
L’homenatge aquest any sota el lema "L'oblit ens aboca a la indiferència" - J.
Saramago, va transcórrer seguint la lògica dels últims anys, les joventuts
hereves del PSUC van llegir el manifest (JCC, JSUC, JEV, Confluència Jove),
seguit de la intervenció d’un membre de l’Amical de Brigadistes. L’acte va
finalitzar amb els himnes de La Internacional i els Segadors per tal de donar
pas a les ofrenes florals.

Homenatge a  Salvador Allende

L’11 de setembre a les 11h30 a la Plaça
Salvador Allende al barri del Coll vam
assistir a l’acte d’Homenatge a Salvador
Allende que hi té lloc cada any.
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Eix 3: Escola permanent de pensament crític

Webseminar Europeu

Green new deal o Decreixement i Models ecològics per a una Europa post
pandèmia
7 i 9 d'abril de 2021
El webseminar va comptar
amb dues sessions, és un
projecte que compta amb el
suport de l’European Left i en
el que va participar també la
Fundació Revolució
Democràtica. En les sessions
van participar ponents de
Grècia, Itàlia, França, Portugal
i Dinamarca.

La primera sessió, titulada
La crisi ecològica i les seves
respostes: Green NewDeal o
Decreixement? Són
compatibles?, va ser
moderada per Mercedes
Vidal, ambientòloga i
co-Coordinadora nacional
d'EUiA i va comptar amb la
participació de Margarita
Mediavilla, membre del grup
d'energia, economia i

dinàmica de sistemes de la Universitat de Valladolid; Giorgios Kallis,
economista ecològic i ecologista polític, membre d'ICREA-UAB; i de
Francesca Falcini, membre del col·lectiu ecologista Fridays for Future a Itàlia.

L’acte es pot visualitzar al
següent enllaç:
https://youtu.be/kzJMcjplvzM
L’altra sessió titulada Són els
fons NEXT GENERATION la
resposta als reptes del
present i del futur? L'acte va
ser moderat per Paula Quílez,
politòloga i membre de la JCC
i va comptar amb les
ponències d'Alfons Pérez,
membre de l'Observatori del Deute en la Globalització; Alain Pagano,
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investigador universitari francès en temes d'ecologia i membre del Consell
Executiu Nacional del Partit Comunista Francès com a responsable de la
comissió d'ecologisme i Joao Garcia, membre del Bloco de Esquerda
(Portugal).
L’acte es pot visualitzar al següent enllaç: https://youtu.be/wc6s2RmGeNg

Debats Independentistes Sobiranistes Republicans:

Cal una aliança republicana pel dret a

l'autodeterminació

El dimarts 14 de desembre a les 18h es va
celebrar a les Cotxeres de Sants un dels actes
inclosos dins dels Debats Independentistes
Sobiranistes Republicans, sobre la necessitat
d’una aliança republicana pel dret a
l’autodeterminació, tenint com a ponents en
Jordi Serrano, director de la UPEC i a en Miquel
Salas de Sin Permiso.

Jornades UPEC El temps de les Cireres

Dimecres 12 de maig de 2021

La jornada El Temps de les
Cireres pretenia contribuir
modestament a la memòria i a la
posada en valor d’aquesta
revolució en una sola ciutat tan
singular com rellevant per a la
història d’Europa. Va tenir lloc el
12 de maig a Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
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Participació i proposta de debats a la XVIIª edició de la

Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya:

“L’essencial és invisible als ulls”

30 de juny i 1 i 2 de juliol de 2021
Sala d’Actes de CCOO, Via Laietana, 16 de Barcelona

La Fundació l'Alternativa conjuntament
amb d'altres Fundacions i Sindicats,
formem part de la Junta de la UPEC que
organitza la Universitat progressista
d'estiu.
Els debats que hi van tenir lloc anaven en
relació amb el que és essencial i al que no
ho és.
Els ponents que hi van participar van ser,
entre d’altres: Bob Pop, Rebeca Quintans,
Ignacio Sánchez-Cuenca, Ana Pardo de
Vera, Alaaddine Azzouzi, Rita Rakosnik,
Eugenia Rodríguez Palop, Carlos Girbau.
Les jornades van concloure amb una obra
dramatitzada, Francesc Layret i la força
dels ideals, amb textos i dramatització de
Jordi Serrano, a càrrec de l’actor Jep
Barceló i música de Joan Saumoy.
Programa:

Dimecres 30 de juny de 9:30 h a 11:30 h: Inauguració i Conferència
Inaugural
El gobierno de las togas
José Antonio Martín Pallín, exjutge del Tribunal Suprem i autor del llibre El
gobierno de las togas. Modera: Neus Tomàs. Periodista. Eldiario.es

Dimecres 30 de juny de 12:00 h a 14:00 h: Els últims dies de la monarquia?

Rebeca Quintáns. Periodista i escriptora. Autora del llibre Juan Carlos I, la
biografia sense silencis. Ignacio Sánchez-Cuenca, professor de Ciència
Política a la Universitat Carlos III, autor de diversos llibres com La impotencia
democrática. Ana Pardo de Vera. Directora de Público, coautora del llibre
L’armadura del rei. Modera: Sara González. Periodista. Nació Digital.

Dimecres 30 de juny de 16:00 h a 18:00 h: L’economia de trilers
Privatització dels diners, monopolis i algoritmes

Andreu Espasa. Professor d’Història Contemporània. Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Ariadna Trillas. Periodista a Alternativas Económicas.
Carles Manera, historiador i economista. Conseller del Banc Espanya.
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Modera: Roger Tugas

Dimecres 30 de juny de 18:30 h a 20:00 h: Atrapats en els videojocs i les
xarxes? Gamers i influencers davant els reptes contemporanis

Eurídice Cabañes. Doctora en Filosofia de la Tecnologia.
Miguel Sicart. Professor de Recerca en Jocs per Ordinador. Universitat de
Copenhaguen.
Proyecto UNA
Modera: Sandra Vicente, periodista.

Dijous 1 de juliol de 9:30h a 11:30h: Entre el “rei Ludd” i el
tecnooptimisme

Marta Delatte, periodista i directora de recerca de Liquen Data Lab.
Michael Donaldson, Comissionat d’Innovació Digital, Administració
Electrònica i Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
Núria Vergés, Professora de Sociologia UB
Modera: Quico Sallés. Periodista. El Món.

Dijous 1 de juliol de 12:00 h a 14:00h: Nous debats en la generació Z

Susanna Miquel. Associació d’Estudiants Progressistes.
Rita Rakosnik. Crítica cultural.
Lucía Aliagas. Acció Jove de CCOO.
Modera: João França, periodista.

Dijous 1 de juliol de 16:00 h a 18:00 h: Quan es va perdre Madrid?

Rosa Paz. Periodista. Comitè editorial El Periódico.
Beatriz Gimeno. Diputada en la Asamblea de Madrid.
Carlos Girbau. Activista social. Observatori de Renta Básica-Attac. Regidor
d’Ahora Ciempozuelos.
Modera: Sergi Picazo. Periodista. Sentit Crític.

Dijous 1 de juliol de 8:30 h a 20:00h: El món virtual i el món real, són
mentida?

Bob Pop escriptor, autor de MANSOS y MARICÓN PERDIDO. Y vedette
intelectual. Entrevistat per Laura Aznar

Divendres 2 de juliol de 9:30 h a 11:30h: L’essencial és a l’esquerra

Sílvia Paneque. Diputada del PSC al Parlament de Catalunya.
Marta Vilalta. Secretaria general adjunta i portaveu d’ERC.
Jéssica Albiach. Diputada d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya.
Dolors Sabater. Diputada de la CUP-Guanyem al Parlament de Catalunya.
Modera: Albert Sáez. Director El Periódico.
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Divendres 2 de juliol de 12:00 h a 14:00 h: PREMIS UPEC i CLOENDA

Els Premis UPEC a Helena Maleno i al Fòrum Català d’Atenció Primària
Lectura dramatitzada: Francesc Layret i la força dels ideals. Jep Barceló,
Actor. Textos i dramatització: Jordi Serrano

Dilluns Republicans

A finals de l’any 2018 vam engegar 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. Aquest any hem
tornat al format presencial de forma regular incorporant la retransmissió en
directe per Youtube a tots els Dilluns republicans.

EL SÀHARA OCCIDENTAL: EL LLARG CAMÍ CAP A LA PAU I LA
LLIBERTAT

L’acte es va realitzar dilluns
18 de gener de 2021 de
19h a 20h, amb Toni Guirao,
vicepresident de la
Federació ACAPS.

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://youtu.be/7Wl3X1QQf0g
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ACTUALITAT A PALESTINA: ENTRE L’OCUPACIÓ I ELS EFECTES DEL
COVID-19

L’acte es va realitzar dilluns
22 de febrer de 2021 de
18:30h a 20h, amb Sàgar
Malé, coordinador de
projecte a Palestina de
l’Associació Catalana per la
Pau.
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://youtu.be/yd3-QPQbYJM

LA LUCHA DE MUJERES EN AMÉRICA LATINA

L’acte es va realitzar dilluns
15 de març de 2021, de
18:30h a 20h, amb la Daniela
Gonzalez López,
coordinadora Internacional
del Observatorio de
Derechos Humanos de los
Pueblos.

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://t.co/0oasU71LOx
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EQUADOR, ANÀLISI POLÍTICA I RESULTATS ELECTORALS

L’acte es va realitzar dilluns
19 d'abril de 2021 de 18:30h
a 20h, amb l’Alba Blanco,
responsable d'Internacional
d’EUiA i membre
d’observació internacional
del Partir de l’Esquerra
Europea.
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://youtu.be/GfDt4MulIO0

EL MOVIMENT ESTUDIANTIL CONTRA LA CRISI EDUCATIVA

L’acte es va realitzar dilluns
31 de maig de 18:30h a 20h,
amb la Dana Sánchez,
Coordinadora Nacional de
l’Associació d’Estudiants
Progressistes i la Nadia
Arranz, membre de
l’assemblea de Medicina de
l’UAB.

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://t.co/zdOB69fRs4
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ARRELS DEL REPUBLICANISME CATALANISTA

L’acte es va realitzar dilluns
14 de juny de de 18:30h a
20h, amb Jordi Serrano
Blanquer, historiador i Rector
de la UPEC.
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://t.co/aJY7WGv3M4

L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT: INTERESSOS CAPITALISTES VS.
NECESSITATS ECOLOGISTES

L’acte es va realitzar dilluns
20 de setembre de 18:30h a
20h, amb Mercedes Vidal,
tècnica en Medi Ambient.

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://youtu.be/rmVUqZDUcjA
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EL BOTELLÓN EN LA CULTURA POPULAR

L’acte es va realitzar dilluns 8
de novembre de 2021 de
18:30h a 20h, amb Manuel
Delgado, Catedràtic
d’Antropologia de la
Universitat de Barcelona.

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://youtu.be/M4aLiv_8ysk

ERRADICAR LES VIOLÈNCIES MASCLISTES ALS CENTRES DE
TREBALL

L’acte es va realitzar dilluns
29 de novembre de 18:30h a
20h, amb Rosa Bofill,
sindicalista, i Laura
Rodríguez, advocada
laboralista especialitzada en
treball domèstic.
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://youtu.be/XssXLlBPjBM
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QUI ÉS VICTÒRIA PUJOLAR, LA LOCUTORA DE LA PIRENAICA?

L’acte es va realitzar dilluns 13 de desembre de 18:30 a 20h, amb Elvira Altés,
Comissària de l’any de Victòria Pujolar.
Es va fer difusió de l’acte a les xarxes socials, al butlletí i la pàgina web de la
Fundació. Es va presentar l’exposició sobre la vida de Victòria Pujolar alhora
que es feia l’acte, així mateix es va retransmetre per YouTube:
https://youtu.be/lCGzv9kYx_A .
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Eix 4: Activitats per àrees

Participació en els actes i reunions del XVII fòrum

contra les violències de gènere

4, 5 i 6 de novembre de 2021

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
tres dies, on podem trobar conferències,
taules rodones, debats i tallers. Aquest any
s’ha pogut tornar a la presencialitat del
fòrum després que l’anterior s’hagués de
fer de forma telemàtica per la pandèmia. El
programa del fòrum el podeu trobar aquí:

https://www.violenciadegenere.org/sites/default/files/2021/Programa%20D
IGITAL%20OK%20V2.pdf Aquest any s’ha consolidat el Fòrum jove com un
espai de trobada i de reflexió entre persones joves, sobre aquelles qüestions
d’actualitat al voltant de la lluita contra les violències de gènere. Les
activitats dutes a terme van ser: una gimcana dels valors feministes per
transformar el món (Transforma), una Campanya de sensibilització adreçada
a joves (#WECALLITFEMINISME), una acció teatral preparada i dinamitzada
per joves (Teatre Fòrum), i una hackató en clau feminista.
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.
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Conferència Marxista Feminista de Bilbao

De l’11 al 13 de novembre de 2021

La Conferència internacional
marxista feminista sorgeix i
s'organitza de manera periòdica a
l'abric de la secció feminista del
Berliner Institut für kritische
Theorie (InkriT), al voltant de la
figura de la sociòloga i filòsofa
alemanya Frigga Haug. La
conferència es va celebrar en
Berlin (Alemanya) per primera
vegada l'any 2015, seguida d'una
segona conferència a Viena en el

2016, amb cada vegada major presència internacional, i una tercera
celebrada en Lund (Suècia) en el 2018.

La IV Conferència Internacional es va celebrar els dies 11, 12 i 13 de
novembre del 2021 de forma telemàtica, després que el 2020 s’hagués
d’ajornar per causa de la pandèmia de la Covid.
La Conferència és organitzada per Transform! Europe i la Universitat del País
Basc (UPV/EHU), juntament amb la Fundació Iratzar, Critical Theory
Bilbo-Barcelona (BIBA CT), Institut für kritische Theorie (InkriT), la Fundació
Rosa Luxemburg i ParteHartuz. La Fundació l’Alternativa participem com a
assistents a les conferències anuals i a les activitats que sorgeixen
d’aquestes.
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Eix 5: Comunicació

Butlletí setmanal

Durant tot el 2021 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.  

Butlletí l’Alternativa (04/01/2021): Feliç 2021

Butlletí l’Alternativa 231 (25/01/2021): Precarietat professorat universitari
+ Dilluns Republicans

Butlletí l’Alternativa 232 (01/02/2021): Consciència de classe i Arxiu Josep
Serradell-Roman

Butlletí l’Alternativa 233 (08/02/2021): Recuperació de la memòria
artística

Butlletí l’Alternativa 234 (15/02/2021): Treballs i habitatge

Butlletí l’Alternativa 235 (22/02/2021): Colòmbia + Dilluns Republicans

Butlletí l’Alternativa 236 (01/03/2021): Equador , racisme institucional i
“MENAS”

Butlletí l’Alternativa 237 (08/03/2021): 8M

Butlletí l’Alternativa 238 (15/03/2021): Sempre és 8 de març, El Salvador i
concentracions UCFR

Butlletí l’Alternativa 239 (22/03/2021): Campanya #TotsSomNuet

Butlletí l’Alternativa 240 (29/03/2021): Judici a Joan Josep Nuet +Atenció a
les dones + 150 anys de la Comuna + Vídeo Dilluns Republicans

Butlletí l’Alternativa (07/04/2021): Webseminar Europeu

Butlletí l’Alternativa (12/04/2021): Nova Junta + Vídeos webseminar Green
New Deal

Butlletí l’Alternativa (19/04/2021): Entrevista Nuet + resum Webseminars +
Dilluns Republicà

Butlletí l’Alternativa (26/04/2021): 1r de maig + La Comuna de París i el
municipalisme + Eleccions Equador
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Butlletí l’Alternativa (03/05/2021): Educació i 1º de maig

Butlletí l’Alternativa (10/05/2021): Joves migrades, La Comuna, Juana Ruiz i
la UPEC

Butlletí l’Alternativa (25/06/2021): Butlletí Juny – D’indults i amnistia i
Dilluns Republicans

Butlletí l’Alternativa (27/07/2021): Butlletí Juliol – XIV Cursa i Caminada
Lluís Companys

Butlletí l’Alternativa (29/09/2021): Butlletí Setembre – Recta final per la
XIV Cursa i Caminada Lluís Companys

Butlletí l’Alternativa (22/10/2021): Butlletí Octubre – Ens veiem XIV Cursa i
Caminada Lluís Companys

Butlletí l’Alternativa (30/11/2021): Butlletí Novembre – Fotografies XIV
Cursa i Caminada Lluís Companys i Dilluns Republicans

Butlletí l’Alternativa (24/11/2021): Butlletí Desembre i feliç 2022

Articles

Sindicalisme juvenil per viure - Fundació l'Alternativa

Adhesió a manifestos

Feministes pels drets de les persones trans - Fundació l'Alternativa
Que el silenci No ens faci còmplices - Fundació l'Alternativa
DECLARACIÓ UNITÀRIA CONTRA EL RACISME I L'EXTREMA DRETA:
#STOPVOX14F - Fundació l'Alternativa
MANIFEST PER L'IMMEDIAT ALLIBERAMENT DE JUANA RUIZ SÁNCHEZ,
EMPRESONADA PER ISRAEL DE JUANA RUIZ SÁNCHEZ, EMPRESONADA
PER ISRAEL - Fundació l'Alternativa
DENÚNCIA CONTRA LA BRUTAL REPRESSIÓ I VIOLACIÓ DE DRETS
HUMANS QUE PATEIX EL POBLE SAHRAUÍ ALS TERRITORIS OCUPATS -
Fundació l'Alternativa
Per una Llei de Memòria Democràtica que posi fi a la impunitat del
franquisme - Fundació l'Alternativa
Manifest de condemna davant les agressions xenòfobes a Torredembarra -
Fundació l'Alternativa
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Ajuntament de Barcelona: amb l'apartheid no - Fundació l'Alternativa

MANIFEST PER L'ABSOLUCIÓ DE PAU JUVILLÀ - Fundació l'Alternativa
MANIFEST + DRETS I + JUSTÍCIA SOCIAL - Fundació l'Alternativa
Pel reconeixement de l'Olimpíada Popular: una moció presentada i aprovada
al Senat - Fundació l'Alternativa
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