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Donem compte de la relació d’activitats desenvolupades en aquest curs 
per les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró, és a dir des del 
setembre del 2016 al juliol del 2017. 

Presentem aquesta memòria amb els mateixos apartats del Pla de 
Feina de les Fundacions per facilitar el seguiment del grau de com-
pliment del mateix:

1. Àrea d’anàlisi de la realitat i elaboració d’alternatives. 

Organitzat per espais de treball:

Espai per la renovació i enfortiment del sindicalisme de classe. 
Aquest espai de treball s’ha reunit periòdicament durant aquest curs. La 
primera tasca abordada fou el debat de la influència sindical a les Illes, 
partint de l’anàlisi de les eleccions sindicals, de la negociació col·lecti-
va i del paper de representació sindical a distints àmbits sociopolítics. 
D’aquesta reflexió surt la publicació del document: Sobre el sindicalisme 
a les Illes Balears. Per un debat del present, amb projecció de futur http://
ateneuperemascaro.org/sites/ateneuperemascaro.org/IMG/pdf/do-
cument_definitiu_sobre_el_sindicalisme-2.pdf   

Aquest document, a més del que esmenta anteriorment, incorpora una 
agenda de problemes a abordar i fa una crida a fer un debat obert i plu-
ral sobre el futur del sindicalisme al nostre País. La presentació pública 
d’aquest document el mes de febrer davant un grup prou representatiu 
de sindicalistes i amb la presència del Conseller de Treball del Govern i 
alguns dirigents polítics fou el senyal per obrir aquest procés de debat.

La primera passa s’ha donat amb la constitució d’una comissió represen-
tativa i plural que serà l’encarregada de dissenyar i conduir aquest procés 
de debat. 

Espai d’Història. 
Aquest espai es pot dir que ja ha regularitzat el seu funcionament i 
compta amb un grup important de persones. Les tasques desenvolupa-
des aquest curs són:

+ Col·laboració amb Documenta Balear en l’edició del llibre de David 
Ginard Aurora Picornell. De la història al símbol i 17 actes de presenta-



4 | MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016/2017

ció del llibre a Barcelona, Eivissa, 
Formentera, Palma i distints muni-
cipis de Mallorca.

+ Col·laboració amb Edicions Mun-
taner en l’edició del llibre La Casa 
del poble i el moviment obrer a 
Mallorca que presenta, baix la 
coordinació de David Ginard, les 
ponències de les I Jornades del 
Moviment Obrer a Mallorca, or-
ganitzades per les Fundacions. I 
la presentació del llibre, fins ara, 
a Palma i Marratxí. 

+ S’han començat les tasques de 
preparació de les segones jorna-
des d’història del Moviment Obrer: 
“El moviment Obrer i les revoluci-
ons europees del 1917”, a celebrar 
el 23 i 24 de febrer del 2018.

+ L’organització d’un acte de reco-
neixement al moviment antifran-
quista Justicia Democràtica i del 
Movimiento Democràtico de Mujeres, coordinats per l’historiador i mem-
bre de l’espai Jose Mª Gago

+ S’ha organitzat la presentació del número 77 de la Revista Randa amb 
una Miscel·lània dedicada a Pere Gabriel, que tenim l’honor de contar 
entre els membres de l’espai i que fou l’ocasió de retre un merescut 
reconeixement a aquest historiador català, pioner en la recerca del Mo-
viment Obrer a Mallorca.

+ Participar, en el marc unitari de la comissió 24 de febrer i amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Palma i el d’Inca en l’acte d’homenatge anual a 
Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni Ma Ques i a Inca 
un acte de reconeixement al Batlle Antoni Mateu. Tot això amb motiu del 
80è aniversari de l’afusellament d’aquestes personalitats.  

+ Així mateix participar activament i amb la col·laboració de l’associació 
cultural,  l’associació popular i l’Ajuntament de Porreres en l’acte de re-
cord i homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar en com-
plir-se els 80 anys del seu afusellament.

+ S’ha encarregat a la productora “La Perifèrica” l’elaboració d’un guió per 
poder fer un vídeo de la història de la lluita antifranquista a les Illes.
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+ Per últim s’ha presentat la documentació de la nova associació “Centre 
de recerca i difusió de la lluita democràtica.” 

Espai de construcció nacional i sobirania.
Aquest espai que coordina el company Joan Colom ha tingut aquest curs 
una important tasca que consisteix amb motiu del compliment dels 50 
anys de la publicació del llibre Els Mallorquins de Josep Melià, organitzar 
un debat públic sobre l’adequació als nous temps del Mallorquinisme Po-
lític. 
El mes de novembre se celebraren a Inca les Jornades: Un esborrany 
de País. La construcció nacional a les Illes Balears del segle XXI, amb un 
important nombre d’assistents, es presentaren 37 comunicacions. 
S’han editat les comunicacions on line i es poden trobar a www.unes-
borranydepais.cat. També s’ha editat un petit document, resumen de 
les comunicacions que es distribueixen en cinc grups i unes primeres 
conclusions. 
Amb aquests materials s’ha iniciat el procés de debat que ha de con-
cloure a final d’any amb un simposi. S’ha fet un primer debat a Palma i es 
pensen fer a Inca i Manacor.

2. Àrea de debat i divulgació. 

En aquest curs hem posat en marxa 
un nou format d’acte que hem ano-
menat “Sopar – Tertúlia, que consis-
teix a convidar a una quarantena de 
persones a debatre sobre un tema 
concret i amb un ponent. També hem 
seguit organitzant els actes de debats 
i/o  col·loquis públics i la presentació 
de llibres. Per últim també hem orga-
nitzat l’acte de cloenda del curs. 
Donem compte doncs de les activitats d’aquesta àrea dins aquest curs:

+ Amb el format de sopar - tertúlia s’han fet quatre activitats:
· Un debat sobre polítiques turístiques amb el Vicepresident del Go-

vern Biel Barceló.
· Un debat sobre polítiques envers el sector primari amb el Conseller 

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Vicenç Vidal.
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· Un altre sobre un projecte de ciutat per Palma amb Antoni Noguera, 
en aquells moments primer tinent de Batle i responsable d’urbanisme, 
habitatge i model de ciutat de l’Ajuntament, i actualment nou Batle de 
Palma.

· I per últim un debat sobre els materials de les jornades “Un esborrany 
de País. Construcció nacional a les Illes Balears del segle XXI” amb el 
membre del Consell de les Fundacions i coordinador de l’espai de 
construcció nacional, Joan Colom.

+ Amb el format de presentació de llibre:
· 17 presentacions del llibre “Aurora Picornell. De la història al símbol” a: 

Palma, Barcelona, Porreres, Pollença, Vilafranca, Marratxí, Campanet, 
Calvià, Manacor, Felanitx, Llubí, Formentera, Eivissa, Andratx, Bunyola i 
Sencelles.

· La presentació del llibre “”La casa del poble i el moviment obrer a Ma-
llorca” a Palma amb les intervencions de Lila Thomàs, Maria Muntaner, 
David Ginard, Llorenç Carrió i Josep Lluís Pons a l’arxiu municipal el 9 
de febrer. I a Marratxí el 22 d’abril.

· La presentació del llibre: Jueces contra el franquismo: justícia demo-
cràtica Acte moderat per Lila Thomas i amb les intervencions de Fer-
nando Ledesma, José Antonio Martin Pallin i l’autora Pilar Diaz, el 14 de 
setembre al Club Diario de Mallorca.

· Presentació del document “Sobre el sindicalisme a les Illes” elaborat 
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per l’espai de sindicalisme de les Fundacions, amb les intervencions 
de Josep Valero, Miquel Rosselló i el Conseller de Treball Yago Ni-
gueruela, el 16 de febrer a l’arxiu del regne de Mallorca.

· Presentació del llibre “Monserrat Roig, Memòria viva” moderat per Lila 
Thomas i amb la intervenció de l’autora Aina Torres, el 17 de febrer a 
la llibreria Drac Màgic.

· Presentació del llibre “Movimiento democràtico de mujeres” amb les 
intervencions de Rosa Cursach, Directora del’IBD, José Mª Gago, 
membre de l’espai d’història de les Fundacions i l’autor Francisco Ar-
riero, el 24 de març a Can Alcover.

+ Amb el format de taules rodones:
· Dins el Cicle de debats: Crisi de l’estat espanyol: Alternatives. La so-

birania com a element de ruptura i transformació social: Presenta 
Antoni Pons. Intervé David Abril. El 3 d’Octubre al Club Diario de Ma-
llorca. 

· Dins els actes de la Diada de Mallorca, debat sobre el passat i pre-
sent del 31D. Modera: Joan Colom. Intervenen: Damià Pons, Lluis 
Apesteguia i Aina Quintana. El dia 27 de desembre a l’arxiu del regne 
de Mallorca.

· Com canviar el model energètic a les Illes. Modera Xisca Mir. Interve-
nen: Joan Groizard, Margalida Ramis, Alex Duran i Jorge Morales de 
Labra. El 26 de gener a l’arxiu del regne de Mallorca.

· Una diada per a les Illes Balears?. Modera Pilar Arnau. Intervenen: 
Bernat Joan, Amador Mari, Lluis Garcia, Josep Franco. El 27 de febrer 
a Flassaders.

· Viure millor amb l’autogestió de la vellesa. Una experiència d’habitat-
ge col·laboratiu per a gent gran. Presenta Antoni Pons. Intervenen Mª 
Antonia Garcia i Mª Paloma Rodríguez de la Cooperativa Trabensol. 
Al Club Diario de Mallorca el 16 de març.

· Agricultura i transició ecològica. Presenta Biel Frontera. Intervé l’eu-
ro-diputat Floren Marcellesi. A Flassaders el 20 d’abril.

· La renda social garantida. Presenta Mª Antonia Carbonero. Interve-
nen: Miquel Laparra, Vicepresident del Govern de Navarra, Mònica 
Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i Fina Santiago 
Consellera del Govern Balear. Al Club Diario de Mallorca el 9 de maig.

· La política que serveix. Son Bosc...Salvat!  Modera. Miquel Àngel 
Tortell. Intervenen Jaume Payeres, regidor de MES de Muro, Vicens 
Vidal, Conseller del Govern Balear,  Bel Busquets Coordinadora de 
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MÉS i Antoni Muñoz, portaveu del GOB. El  8 de juny a Muro.
· Usos i abusos a la Serra i als espais naturals. Modera Andreu Casta-

nyer, regidor de Sóller. Intervenen. Albert Catalan, de Tramuntana XXI, 
Miquel Mir, DG d’espais naturals i biodiversitat, Ivan Murray, del GOB i 
Robert Busquets, de Units per conservar. El 12 de juny a Sóller. 

+ Acte de cloenda del curs. Dia 11 de juliol a Can Alcover. Amb la presenta-
ció d’aquesta Memòria i el llançament d’una nova etapa de Fundacions 
Darder – Mascaró.

3. Àrea de Formació. 

Dins aquest curs hem organitzat l’escola de tardor el 24 de setembre a l’Es-
tudi General Lul·lià, amb el títol “Transició cap a un nou model de desenvolu-
pament”. A part de distints tallers han destacat la presència com a ponents 
del professor de la Universitat de Barcelona Joan Subirats, l’economista 
del Col·lectiu Alternatives Ferran Navinés i el Vicepresident del Govern de 
les Illes Balears Biel Barceló. 

També hem organitzat el curs, conjuntament amb l’espai d’igualtat de 
MÉS, “Com aplicar polítiques públiques d’igualtat” i participaren com a po-
nents: Xisca Mir, Rosa Cursach, Apol·lònia Miralles, Jerònima Arbona i Rosa 
Mascaró.

Però allò que podem destacar amb més satisfacció és la creació d’un grup 
que està dinamitzant l’àrea i que coordina en Toni Ramis. S’ha elaborat un 
programa de Formació que seria el full de ruta de l’àrea.

4. Àrea de relacions sociopolítiques.
 
Aquest és el balanç de les relacions mantingudes per les Fundacions amb 
altres entitats socials i cíviques, així com de l’activitat de les mateixes al si 
de plataformes plurals de les quals formen part:

+ De les excel·lents relacions amb la Fundació CIEMEN i Iratzar Fundazioa 
sorgeix l’organització de dues trobades de Fundacions dels Pobles de l’Es-
tat espanyol i el comprimís de continuar treballant per la constitució d’una 
xarxa de fundacions i entitats sobiranistes d’arreu de l’estat espanyol. 
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 La primera trobada es va fer el 16 de desembre a Barcelona amb la  
presència de: Iratzar Fundacioa, Manu Robles Arangiz Fundacioa, Ipar 
Hegoa  Fundacioa, Alkartasuna Fundacioa, EzkerraBerri Fundacioa, 
Fundacion Galiza Sempre, Fundacion Moncho Reboiras, Fundació Jo-
sep Irla, Fundació Nexe, Fundació Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró, 
Fundacion Aragonesista Gaspar Torrente, CIEMEN i una representació 
d’ANOVA i una altra de CUP, en total catorze entitats sobiranistes del 
món polític, sindical i cívic.

 La segona trobada s’ha fet, també a Barcelona, els dies 2 i 3 de juny, a 
la que hi ha excusat la seva assistència tres entitats i s’ha sumat una, 
del SAC d’Andalusia. Aquesta trobada, a part de dedicar també un es-
pai per debatre la situació política dels distints països, es feren tres 
taules de debat. Una sobre la perspectiva feminista per la construcció 
nacional, una altra sobre la renovació del discurs sobiranista i una altra 
sobre el paper creixent de l’extrema dreta a Europa. També es va fer 
un sopar – tertúlia sobre el procés sobiranista català i una visita a la 
Presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

 La valoració dels assistents a aquestes dues trobades és molt positiva 
i es va encarregar a CIEMEN la coordinació d’aquestes tasques i la 
preparació d’una nova trobada el mes de desembre. La idea és fer-ne 
dues trobades a l’any.

 Les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró ha col·laborat en 
distintes activitats amb el Grup Blanquerna, la Fundació Irla, el col·lec-
tiu Aurora Picornell i Palma XXI. Així mateix hem mantingut les relaci-
ons amb la UIB.

 
+ Plataforma anti-TTIP de Mallorca.
 Les Fundacions hem seguit participant de forma molt activa en el fun-

cionament i dinamització de la Plataforma. 

· Hem participat en la cadena humana contra el CETA i el TTIP del 
15 d’octubre de 2016, revoltant la seu de la Delegació del Govern 
central de Palma.

· Participació en la xerrada a Sineu contra el CETA del 10 de novembre.
· El 29 d’abril de 2017 participem en l’organització d’una trobada mu-

nicipalista contra el CETA. Allà s’acordà també aprovar un manifest, 
una proposta de moció a presentar als diferents ajuntaments i crear 
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una xarxa de càrrecs municipals per a la defensa de la sobirania mu-
nicipal i del conjunt de sobiranies atacades per la filosofia d’aquests 
“tractats de nova generació”.

· El 3 de juny i en el marc de la Diada en Defensa del medi Ambient de 
Palma, es realitzà una “foto-acció” de la plataforma, coincidint en la 
manifestació a altres indrets i amb la que es concentrà a Madrid, per 
denunciar el caràcter d’urgència amb què el Congrés de Diputats, vol 
ratificar el tractat CETA.

· També hem participat de la comissió de la Plataforma, que s’entrevis-
tà amb la Comissió intergovernamental creada pel govern de les Illes, 
a instàncies d’una PNL aprovada pel Parlament de les Illes Balears, 
per estudiar l’impacte que per a les Illes pot suposar l’aprovació del 
TTIP , el CETA i el TISA. 

+ Associació Mercat Social Illes Balears.
 Per manca de medis econòmics, després de la II Fira del Mercat Social 

de Mallorca s’ha paralitzat durant aquests darrers mesos l’acticitat de 
l’associació. Dins el mes de maig i juny s’estan fent gestions per part de 
REAS i de les Fundacions per reactivar la seva activitat i poder celebrar 
la III Fira del Mercat Social els dies 13 i 14 d’octubre.
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+ El Col·lectiu Alternatives.
 Com a conseqüència de l’elaboració del document: “Un nou model 

econòmic sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu” signat per les 
Fundacions Emili Darder, Ateneu Pere Mascaró i Gabriel Alomar es 
constitueix el col·lectiu Alternatives, format per persones de les distin-
tes sensibilitats de l’esquerra que des d’una visió plural es comprome-
ten a treballar amb l’anàlisi de la nostra situació econòmica i en l’ela-
boració d’alternatives des d’una òptica progressista i contraposada a 
les tesis neoliberals. Aquestes són les activitats desenvolupades pel 
col·lectiu aquest curs:

· En el mes de juliol sortí un article del Col·lectiu Alternatives al Diari de 
Mallorca explicant el seu sorgiment i les seves finalitats.

· En els mesos de setembre, octubre i novembre el Col·lectiu par-
ticipà com a tal en les Jornades organitzades per la Direcció Ge-
neral de Recerca i Innovació. Presentà quatre ponències com a 
Col·lectiu Alternatives: 

 La sostenibilitat del model de creixement de Balears. Noves apor-
tacions per al debat. Realitzat per Ferran Navinés, Carles Manera i 
Javier Franconetti.

 http://blog.fundaciobit.org/wp-content/uploads/2016/09/Infor-
me-presentat-per-Carles-Manera-Javier-Franconetti-Ferran-Na-
vin%C3%A9s.pdf

 Podem i volem canviar l’actual model turístic?. Realitzat per Celestí Alo-
mar i Josep Valero.

 http://blog.fundaciobit .org/wp-content/uploads/2016/09/
Pon%C3%A8ncia-model-tur%C3%ADstic.doc

 Innovació, territori i creixement: Balears com a pretext. Realitzat per 
Carles Manera i Ferran Navinés.

 http://blog.fundaciobit.org/wp-content/uploads/2016/09/Ponen-
cia-Innovacio%C2%B4-i-economia-1.pdf

 Els poders territorials i el canvi de model econòmic. Realitzat per Pere 
Brunet i Josep Valero.
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 http://blog.fundaciobit.org/wp-content/uploads/2016/09/El-po-
ders-territorials-i-el-canvi-de-model-econ%C3%B2mic.pdf

· S’anomenà a Toni Pons com a representant del Col·lectiu Alternatives 
al Grup Renda Bàsica Illes Balears.

· Es treballa en la selecció d’un grup reduït d’indicadors econòmics, 
socials i mediambientals, perquè puguin facilitar una visió de di-
agnòstic i seguiment conjunt de l’evolució del nostre model econò-
mic i la possibilitat de crear un quadre de comandament si es vol 
treballar en la perspectiva d’una planificació estratègica de la co-
munitat. Es té previst fer una presentació pública del treball abans 
de l’agost.

· S’acordà participar com a Col·lectiu amb els treballs impulsats pel grup Pal-
ma XXI. Pep Valero, Joan Matamalas i Xisco Mellado hi podrien col·laborar.

· El Col·lectiu Alternatives ha estat convidat a participar en un grup de 
treball i debat, en el marc de la participació ciutadana organitzada per 
l’Ajuntament de Palma, de cara a la revisió del Pla General de Ciutat. 

· Es pretén fer reunions de treball amb els diferents col·lectius i perso-
nes que han publicat estudis sobre el lloguer vacacional.

· Hi ha hagut una entrevista del Col·lectiu amb la Presidenta Armengol, 
on se li explicà el paper del Col·lectiu, els seus objectius i la necessitat 
que des de la Comunitat Autònoma es pugui crear una oficina de pla-
nificació estratègica.

+ Plataforma per un finançament just
 Les dues Fundacions hem participat en la construcció de la Plataforma 

“Per a la Reforma del sistema de finançament”. Es presentà al Parlament 
de les Illes Balears el 24 d’octubre de 2016. Actualment ja hi ha més de 
setanta entitats adherides. Les Fundacions participem de la comissió 
executiva de la Plataforma, constituïda pel Cercle d’Economia de Ma-
llorca, Comissions Obreres, Les dues Fundacions, el Col·legi d’Advocats 
de les Illes Balears, CAEB i la Xarxa per la Inclusió Social de les Illes 
Balears. Des de la presentació del Manifest la Plataforma ha organitzat: 

· Una entrevista amb la FELIB. S’acordà impulsar des dels ajunta-
ments de les Illes, una moció de suport al manifest. Sembla que ja hi 
ha més de vint mocions aprovades a diferents ajuntaments.

· Una entrevista amb la Presidenta del Consell de Menorca. 
· Una entrevista amb el President del Consell de Mallorca. Posterior-

ment es realitzà un Ple extraordinari del Consell de Mallorca, a on 
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intervingué en nom de la Plataforma el President del Cercle d’Eco-
nomia Andreu Rotger i s’aprovà per unanimitat una declaració insti-
tucional de suport del Consell al Manifest.

· Una reunió amb la consellera d’Hisenda i Pressuposts del Govern.
· Una reunió amb el diputat Joan Baldoví de Compromís.
· Una reunió en el Parlament de les Illes Balears amb els parlamenta-

ris electes al Congrés de Diputats i Senat. 
· Una presentació conjunta de la Plataforma i la Presidenta del Go-

vern de les Illes Balears, de la proposta de Règim Especial Balear 
que ha fet el Govern autonòmic.

+ FIARE Banca Ètica.
 S’ha continuat treballant per consolidar aquesta important experiència 

de Banca Ètica i donar-li visibilitat. Lamentablement no hem aconse-
guit l’extensió de l’experiment a Menorca. Continua essent una coope-
rativa de crèdit mallorquina i eivissenca.

+ Xarxa de Renda Bàsica.
 En el desembre deL 2016 hem participat com a Fundacions en la cre-

ació del Grup Renda Bàsica Illes Balears. Hem pogut ajuntar els dife-
rents grups que de manera aïllada feien feines divulgatives i accions 
encaminades a defensar una Renda Bàsica Universal i Incondicional. 
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El grups que composen el Grup Renda Bàsica Illes Balears són: Attac 
Mallorca, Cap Endavant Balears, Col·lectiu Alternatives, Fundació Ate-
neu Pere Mascaró, Fundació Emili Darder i Plataforma Renda Bàsica 
de Mallorca. Posteriorment s’ha apuntat l’associació ADIS. Pot haver-hi 
participants a títol individual.

 Com a principals accions desenvolupades cal ressenyar:
· La realització el 12 de maig d’unes jornades sobre la Renda Bàsica 

Universal i Incondicional a la sala d’actes del Parlament de les Illes 
Balears. Unes Jornades organitzades conjuntament per la Comissió 
d’Afers Socials del Parlament i pel Grup Renda Bàsica Illes Balears.

· Treballar conjuntament entre la Comissió d’Afers Socials i el Grup 
Renda Bàsica, unes conclusions de la Jornada de cara a poder ex-
traure algunes iniciatives parlamentàries.

· Realitzar un acte explicatiu i de presentació del Grup el 12 de maig al 
capvespre a la sala d’actes del casal Ernest Lluch amb Lluís Torrens, 
membre de la Xarxa estatal “Red Renta Bàsica”

· Dissenyar una pàgina web del grup i un mur a Facebook, per difondre 
els treballs del grup per les xarxes. 

+ Habitatge col·laboratiu.
 Des de les Fundacions i com a suggeriment dels companys Josep 

Ramon Balanzat i Antoni Pons s’ha posat en marxa un grup interes-
sat en promoure una cooperativa d’habitatge senior. La primera me-
sura fou convidar a persones de la Cooperativa Trabensol, amb les 
que organitzarem un acte al Club Diario de Mallorca i convidarem 
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a participar en aquest grup a les persones que ho desitgessin. Se 
n’apuntaren una cinquantena. Ara ja treballa en la tria del projecte 
d’habitatge més adequat i s’estan donades passes per organitzar 
l’associació CANOSTRA- Habitatge cooperatiu que doni cobertura 
a aquesta interessant experiència. 

5. Àrea de comunicació. 

En aquesta àrea el treball desenvolupat aquest curs ha estat intens. En 
primer lloc cal destacar que hem comptat amb la dedicació parcial però 
professional, primer d’Alex Moll i després de Tona Pou.

La primera tasca de l’àrea fou l’elaboració d’un Pla de Comunica-
ció, posteriorment debatut i aprovat pel Consell de les Fundaci-
ons. Per començar la implementació del Pla el primer fou l’adopció 
d’un nom menys llarg i més mediàtic. Fundacions Darder - Mas-
caró, que també fou aprovat pel Consell. Ara ja tenim un nou logo 
i l’àrea està treballant amb la unificació dels mitjans que tenim 
(WEB, Facebook, Twitter...)

Paral·lelament s’ha incrementat substancialment la presència a les Xar-
xes Socials i als mitjans clàssics de comunicació.

L’Altra mirada ha continuat sortint periòdicament cada mes. Estem al 
número 63, que precisament és un número extraordinari dedicat ínte-
grament a l’avaluació dels dos primers anys del canvi a la majoria d’ins-
titucions de les Illes.

Per últim ens proposem llançar una campanya de promoció i re-llança-
ment de Fundacions Darder - Mascaró 

6. Àrea d’administració, organització i funcionament.

Aquest curs ha suposat una etapa de consolidació i creixement demos-
trant amb fets l’encert de la signatura del protocol de col·laboració i tre-
ball conjunt de les dues Fundacions, Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró i 
que ens permet fer el bot a Fundacions Darder – Mascaró amb confiança, 
convençuts que estem encertant en el camí emprès.
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El Secretariat, format per sis persones se segueix reunint setmanalment 
i el Consell de les Fundacions ha fet nou reunions dins aquest curs, de 
setembre a juliol.

L’activitat de les àrees i espais es mantenen i cada cop agrupa a més com-
panys i companyes. Mentre el calendari d’actes públic està farcit com es 
pot veure a aquesta mateixa memòria.

També hem pogut incrementar els ingressos mantenint les activitats habi-
tuals, l’ajut impagable del grup d’amics i l’ajut de l’Estalvi ètic de Colonya. 
Però sobretot per l’aportació de MÉS, recollida a una partida dels seus 
pressuposts.

Ara volem incrementar les donacions a través de grup d’amics i aconse-
guir una de les nostres assignatures pendents que és establir relacions 
estables amb algun col·lectiu similar a Menorca, Eivissa i Formentera.


