PROGRAMA D’ACTIVITATS PEL CURS 2011-2012
•

Formació:
-

•

Preparar una escola d’hivern per polítiques locals, destinada a regidors i
activistes del món local.
Organitzar la propera escola d’estiu.
Oferir els serveis de l’Ateneu com a instrument de formació als espais
d’iniciativaverds i a les organitzacions i moviments socials que ho desitgin,
dins les nostres limitades possibilitats.

Anàlisi, reflexió, debat i elaboració:
a) Presentació de llibres:
-

En col·laboració amb Àgora, el darrer llibre d’Arcadi Oliveres.
En col·laboració amb Nous Horitzons, presentar a Menorca el llibre sobre
“els psuqueros menorquins”.
En col·laboració amb Documenta Balear, “les Memòries d’un estudiant
antifranquista”, així com altres possibles coedicions.

b) Grups d’estudi i/o tallers de reflexió:
-

Constituir grups de companys i companyes interessades en distints temes
d’estudi i reflexió. Entre d’altres l’antifranquisme a Mallorca, els moviments
socials mallorquins durant la democràcia, els instruments de comunicació
independents i alternatius, la democràcia participativa o la Memòria
Històrica.

c) Jornades de debat de l’Ateneu.
-

-

Institucionalitzar unes “Jornades de l’Ateneu” que serien anuals sobre temes
d’especial interès per la vida política i social de les Illes. Les d’aquest any
podrien tractar sobre la consolidació d’un tercer espai polític i social a les
Illes, d’esquerres, verd i soberanista.
Col·laborar amb l’espai d’igualtat d’Iniciativaverds per organitzar les
jornades sobre eco-feminisme.

d) Col·loquis i debats
-

Les Tertúlies de l’Ateneu. Discutir i decidir en cada cas la periodicitat, la
metodologia i el/la ponent. En tot cas prioritzar el debat front al format de
conferència clàssica. Aquestes poden ésser organitzades exclusivament per
l’Ateneu o en col·laboració amb altres entitats. Possibles temes a tractar:
* Democratitzar la democràcia
* Instruments de comunicació alternatius
* Experiències de cooperativisme i venta directe amb agricultura ecològica
* Europa i crisi
* El tercer sector
* El contraban i la corrupció a Mallorca
* El sindicalisme
* L’educació
*Organitzacions socials alternatives: economia social i solidaria, consum
ecològic . Etc....
* Cal tenir en compte els temes proposats pels assitents a l’escola d’estiu.

-

Sessions de cine - forum

• Comunicació, publicacions i documentació:
-

-

Millorar i garantir la pàgina WEB
Recull de documents, estudis i publicacions elaborats per Pere Mascaró, com
a expressió del seu llegat i pensament crític, com a base per anar creant un
fons documental, útil per les activitats de l’Ateneu.
En col·laboració amb l’editorial Documenta Balear promoure la coedició de
publicacions d’interès mutu. Començar amb “Memòries d’un estudiant
antifranquista” i treballar la possibilitat d’editar la tesi d’en Toni Aguiló i
una antologia d’escrits de Pere Mascaró

• Relacions del Ateneu amb altres entitats.
-

Signar el conveni amb Iniciativaverds
Signar el conveni de col·laboració amb Nous Horitzons
Establir relacions amb la Fundació Emili Darder i amb el Grup Blanquerna
Negociar amb l’editorial Documenta una col·laboració per promoure la
coedició de publicacions d’interès mutu.
Regularitzar les relacions amb la Xarxa de Renda Bàsica
Incorporar-nos a la Banca Ètica FIARE
Participar en activitats promogudes per diferents entitats.

• Funcionament
-

Organitzar la base de dades i les donacions.
Preparar i inaugurar el nou local
Fer un díptic de difusió
Elaborar un pla de finançament a mig termini
Estudiar la constitució d’una Fundació
Estendre la presència del Ateneu a Menorca, Eivissa i Formentera.

