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1. Dades i presentació de l’entitat

1.1 Nom

FUNDACIÓ PRIVADA PERE ARDIACA

NIF: G61045720
Telèfon: 93 511 44 58
Fax: 93 318 49 40
e-mail: fpereardiaca@fpereardiaca.org
web: www.fpereardiaca.org

1.2 Composició del Patronat

President: Celestino Andrés Sánchez Ramos
Vice-presidenta: Àngels Martínez Castells
Secretària: Mª José Pardo Lanuza
Tresorer: Joan Lou Iglesias

Vocals:
Antoni Barbarà Molina
Jaume Benet i Amigó
Antoni Franco Monroy
Jordi Gasull Batlle
Ginés Martínez Serrano
Jordi Miralles Conte
Joan Josep Nuet Pujals
Jordi Ribó Flos
Juan Manuel Patón Barnés
Marià Pere Lizándara

1.3  Director Fundació Pere Ardiaca

Director: Joaquim Cornelles Fernández

1.3.1 Altres responsabilitats
Coordinador de Projectes: Luis Juberías Gutiérrez
Responsable de l’Àrea d’Història: Manuel Moreno Sanjuán
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Més de 100 activitats,

149 ponents,

més de 2.250 assistents

1. Dades i presentació de l’entitat
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1. Dades i presentació de l’entitat

1.4 Presentació, àmbits principals de treball i activitats

La Fundació Pere Ardiaca, entitat sense ànim de lucre i de caràcter social i
cultural fundada el 1987, és un centre de debats, estudis, investigacions i projectes
socials, amb la finalitat de contribuir a la discussió i elaboració de propostes alterna-
tives a l’actual sistema neoliberal. Pretenem contribuir al desenvolupament d’un
projecte emancipador a Catalunya. Treballem per desenvolupar quatre valors fona-
mentals: llibertat, solidaritat, igualtat i fraternitat.

L’activitat de la Fundació Pere Ardiaca s’emmarca en el procés de reelaboració
teòrica de l’esquerra del nostre país i d’Europa. Pretenem generar idees, ar-
guments i propostes per a l’aprofundiment i la radicalitat democràtica i la
transformació social de Catalunya, des d’una perspectiva de classe, de gènere
i ecologista.

Es vol també analitzar i facilitar l’encaix de Catalunya a Europa, potenciant el
seu paper de motor social, cultural i econòmic. Funcionant com a centre gene-
rador d’idees, un lloc de confrontacions, intercanvis, investigacions, d’iniciati-
ves per a la comprensió dels canvis a Catalunya, Europa i el món.

Els objectius de la Fundació Pere Ardiaca es podrien sintetitzar en quatre
eixos principals de treball:

El primer eix és el de la Memòria històrica, que inclouria investigacions, publica-
cions i divulgació sobre la història del moviment obrer català, recull de memòria
oral i la gestió i administració de l’arxiu històric i del fons bibliogràfic.

El segon eix passa per esdevenir focus i catalitzadors del pensament de l’es-
querra transformadora del nostre país, en l’àmbit social, econòmic, polític, cien-
tífic i cultural, contribuint a l’elaboració de propostes que millorin la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes. Això ho volem aconseguir de dues formes,
d’una banda amb la recerca, debats i activitats pròpies i, de l’altra, fomentant
l’intercanvi d’idees d’esquerra al conjunt de la societat catalana.
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El tercer eix consisteix en la posada en marxa de projectes de caire social,
amb la idea de fomentar la participació ciutadana i els valors democràtics i
progressistes, adreçats sobre tot a l’àmbit municipal, treballant amb alguns
dels col·lectius que més pateixen la discriminació: tercera edat, joventut, do-
nes i immigració. També amb totes aquelles organitzacions i moviments soci-
als que conformen la societat civil catalana. El nostre objectiu és treballar
temes transversals com la discriminació de la dona, la interculturalitat i valors
tan importants com la pau i la solidaritat.

El quart eix és l’Internacional, ens plantegem treballar a diversos nivells:

Europa: l’actual model de construcció europea, l’encaix de Catalunya a
Europa, el paper d’Europa al món, amb especial atenció a la realitat regi-
onal mediterrània.

El món: amb especial atenció a l’Orient Mitjà i l’Amèrica Llatina. Amb
aquest eix pretenem assolir dos objectius, fer recerca, publicació i difu-
sió de tots els materials que generem, i fomentar valors com la pau, la
solidaritat i la relació fraternal entre els pobles, mitjançant l’intercanvi de
persones i d’idees.

Cooperació: el món del segle XXI ofereix unes terribles assimetries entre
riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental.
L’aplicació de les polítiques neoliberals a la majoria dels països del Sud, nega
a la majoria dels pobles l’accés a la sanitat, l’ensenyament, a la producció i el
consum d’aliments, als recursos hidràulics i energètics,augmenta la venda
d’armes i incrementa el militarisme i la guerra, les desigualtats entre els paï-
sos del primer món i la resta continuen augmentant.

La Fundació treballa conjuntament amb organitzacions socials, Universitats,
Centres d’estudis i Fundacions d’altres països del món que treballen en defen-
sa de la Pau, la solidaritat i els drets humans i socials. Impulsant, junt amb
elles, projectes de cooperació que millorin la situació de les persones i els
pobles del Sud.

Els objectius de la Fundació, doncs, passen per col·laborar en aquest projecte
transformador des de les diferents perspectives que el componen: igualtat de
gènere, respecte mediambiental, integració i drets dels i les nouvinguts/des,
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salut i drets laborals, habitatge digne, sanitat i ensenyament públics i de qua-
litat, tercera edat, drets de la joventut, solidaritat, pau i participació democrà-
tica. I construir espais de diàleg entre les diferents sensibilitats i cultures de
les esquerres polítiques i socials; ajudant a potenciar societat civil alternativa,
repensant les pautes de diàleg i interacció entre les forces polítiques i els
moviments socials. Sempre des de dues vessants: la teòrica i proposativa i la
pràctica social.

Per portar a terme tots aquests objectius, la Fundació Pere Ardiaca aposta
fermament per treballar conjuntament amb altres entitats, pensem que això
ens enriqueix, ens apropa a conèixer noves i diferents experiències, formes
de treballar i veure el món i ens permet enfortir la xarxa d’associacions i
moviments socials de Catalunya.

Durant els darrers anys hem treballat conjuntament, d’una manera
o altra, amb les següents organitzacions:

Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua
Associació Cultural la Renascita
Associació Dones del 36
ASOPXI(Xile)
Associació d’Amics de Costa d’Ivori
Associació Catalana d’Expresos Polítics Antifranquistes
Associació Catana per la Pau
Associació Enrique Lister
Associació Planeta (Senegal)
Associació Pont de la Llibertat-Hositalet Antifranquista
Associació d’Uruguaians de Catalunya
Associació UNESCO pel Diàleg intercultural de Catalunya
Associació de Treballadors Pakistanesos
Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga (Colòmbia)
Ateneu Barcelonès
ATTAC-Catalunya
Bar-Restaurant-Escola de Mar. Nostromo
Casa Àsia
Centre de Treball i Documentació
Centro de Estudios Europeos(Cuba)
CIDEFE

1. Dades i presentació de l’entitat



8 www.fpereardiaca.org

Col·lectiu Maloka Colòmbia
Comitè Internacional de Ravensbrück
Comunitat Palestina a Catalunya
CONFAVB
Consulat de Cuba a Barcelona
Consulat de la República de Veneçuela Barcelona
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de

Catalunya
Defensem Cuba
Departament de Migracions de CCOO Catalunya i CITE
D-Recerca
Fòrum social Català
Fundació Alfons Comín
Fundació l’Alternativa
Fundación Alternativas
Fundació Catalunya Segle XXI
Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
Fundació Jaume Bofill
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya
Fundació per la Pau
Fundació Rosa Luxemburg
Grup poètic Zahurda
Institut Esquerra 21
Justícia i Pau
Lliga per la Laïcitat
Món-3
Moviment Laic i Progressista
Observatori de la Cobertura de Conflictes
Organització per l’Alliberament de Palestina-OAP a Catalunya
Plataforma d’entitats del barri de La Mina
Realpe
Secretaria de la Dona de CCOO-Catalunya
Tamaia-Associació de dones contra la violència familiar
Revista Viejo Topo
So de Pau
SOS-Racisme

1. Dades i presentació de l’entitat
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2 Act

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya(UPEC)
Xarxa d’Enllaç amb Palestina

Entitats amb les que s’ha signat conveni de col·laboració:
Universitat de Barcelona-UB
Universitat Autònoma de Barcelona-UAB
Universitat Pompeu Fabra-UPF
Universitat Politècnica de Catalunya-UPC
Associació Catalana per la Pau
Associació d’Estudiants Progressistes-AEP
Fundació Rosa Luxemburg
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia

Institucions públiques que han donat suport a algunes de les diferents
activitats:

Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Premià de Dalt
Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
Càtedra Unesco d’Estudis Interculturals de la UPF
Càtedra de Sostenibilitat de la UPC
Departament d’Educació-Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Departament de Relacions Institucionals i Participació
Diputació de Barcelona
Fons Social Europeu
GUE/NGL Grup Parlamentari-Parlament Europeu
Institut Català de les Dones-Generalitat de Catalunya
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
Programa per al Memorial Democràtic-Generalitat de

Catalunya
Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona
Secretaria per a la Immigració-Generalitat de Catalunya
Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona

1. Dades i presentació de l’entitat
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2004:   69 Socis

2005: 210 Socis

2006: 360 Socis

2007: 439 Socis
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2 Activitats destacables el 2007

2.1 VII i VIII Escoles Permanents sobre Perspectiva de Gènere
A partir d’una programació estable, les Escoles Permanents tenen lloc dos cops
l’any cadascuna, un cop al semestre, i en elles pot participar-hi tot l’alumnat que ho
desitgi de les quatre Universitats públiques de Barcelona: UB, UAB, UPF i UPC. A
més resten obertes a tots i totes els treballadors/es que hi estiguin interessats/des.

Amb l’Escola Permanent sobre perspectiva de gènere es vol fer una tasca de
sensibilització sobre la igualtat de gènere, analitzant des d’una perspectiva de clas-
se i de gènere, els principals elements econòmics, socials i culturals de la societat
actual; promovent la presència de dones en els diferents àmbits de la vida ciutada-
na, a nivell econòmic, social, cultural i polític; fomentant l’associacionisme femení
per tal de facilitar, des de la diversitat, la participació de dones a la societat; contribuint
a construir un model de societat que tingui en compte les necessitats i interessos de
les dones, conciliant la vida personal-familiar-laboral; construint una imatge de les
dones que reconegui el seu paper en la societat actual.

L’escola es desenvolupa al llarg de deu sessions de tres hores de durada cada
una. Està reconeguda com a activitat lectiva, que dóna dret a l’obtenció de
crèdits de lliure elecció als assistents, per la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Univer-
sitat de Barcelona

Per a aquestes edicions de l’Escola hem comptat amb la col·laboració de: l’Àngels
Martínez Castells, Professora de Política Econòmica de la UB; l’Elisenda Belenguer,
Historiadora i Guia oficial de la Generalitat de Catalunya;Judith Muñoz, Sociòloga i
doctora per la UAB; Carme López, Secretaria de la Dona de CCOO-Catalunya; Rosa
Bofill, Responsable de Secretaria de la Dona de CCOO-Catalunya i Professora de
Primària;Adelina Escandell, Mestra, Psicòloga i membre del Consell Nacional de
CCOO-Catalunya; Eva Balart, Periodista;Alba Gonzàlez Castellví,Psicòloga i membre
del Seminari Interdisciplinar d’Estudis de Gènere; Adriana Sabaté, Educadora
Social;Daniel Gabarró, membre de l’Associació d’homes per la Igualtat de
Gènere;lMaria Martínez Iglesias, Sociòloga i estudiant de doctorat de la UAB; la
Mª José Pardo, Treballadora Social i Regidora de Serveis Socials de Cornellà; Noelia
García Bail, Jurista i politòloga, treballa al projecte europeu EQUAL i Carmina Olivé,
Professora dínfermeria de la UB.

Han participat un total de 15 ponents i 35 alumnes.
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2 Activitats destacables el 2007

2.2 VII i VIII Escoles permanents sobre Immigració.
Amb aquesta escola es pretén sensibilitzar sobre el fenomen migratori al nostre
país, donant una perspectiva de classe, seriosa i crítica de la immigració, pro-
movent l’associacionisme, la consolidació i expansió d’entitats d’immigrants i
minories ètniques per tal de facilitar la resolució dels seus problemes; potenci-
ant la interrelació entre diferents grups i col·lectius amb l’entorn, afavorint el
respecte i el coneixement mutu, la convivència, la igualtat d’oportunitats i la no
discriminació, establint un espai de diàleg i relació intercultural.

Per portar aquesta iniciativa a bon port és imprescindible la implicació i coope-
ració de totes les entitats que hi participen i hi aniran participant, fent-se
l’espai propi, com a pont entre el món associatiu i el conjunt de ciutadans i
ciutadanes de la nostra ciutat.

L’escola es desenvolupa al llarg de deu sessions de tres hores de durada
cadascuna, està reconeguda com a activitat lectiva, que dóna dret a l’obtenció
de crèdits als assistents, per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Univer-
sitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de
Barcelona

En aquestes edicions de l’Escola Permanent sobre Immigració, hem comptat
amb la col·laboració de: Santi Serra, Pla d’Immigració de Badalona; Jordi Mir
Càtedra Unesco d’Estudis Interculturals; Encarna Fernàndez, immigrant an-
dalusa i ensenyant; Gumi Torrescusa, Psicòleg comunitari. Responsable de
projectes de salut i immigració; Carol Galais, politòloga i especialista en cul-
tura política i opinió pública; Ricardo Domingo i Luciano Ndong, Federació de
Construcció i Fusta de CCOO de Catalunya; Felipe López Aranguren, Politòleg,
Sociòleg;Carles Bertran, Coordinador del CITE; Mohammed Ahbiss, Immi-
grant marroquí, President de l’Associació de Pintors Àrabs;Ghassan Saliba, Res-
ponsable del Departament de Migracions de CCOO de Catalunya i President del
CITE; Hector Silveira Gorski, Professor de Filosofia del Dret i membre de l’OSPDH
de la Universitat de Barcelona; Anna Torres, Directora; Gonzalo Escobar, Por-
taveu de SOS Racisme; Mawa N’diaye, Tècnic del Pla Calidoscopi; Tània Tor-
res, mestra d’educació especial; Rómulo Correa, Associació d’Uruguaians de
Catalunya i Oumar Diello, Director de la Revista Soweto.

Han participat en total 16 ponents i 31 alumnes.
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2.3 V i VI Seminaris d’Iniciació al Pensament de Marx i Engels
El Seminari consisteix en deu sessions de seminari de 2 hores cadascuna que
pretenen, des d’una òptica materialista, donar instruments teòrics per a l’anàlisi,
interpretació i intervenció en la realitat social. Com diu Miquel Candel “ el seu (de
Marx i d’Engels) és un pensament que, havent sabut veure les dinàmiques que
bateguen sota les aparences estàtiques, permet la prospecció del futur en igual o
major mesura que l’anàlisi del present. Ha de ser, per tant, útil avui als dissidents
del sistema com ho va ser fa cent anys”.

La dinàmica, a partir d’una introducció al text per un/a dels directors/es, és de
discussió en seminari al voltant de textos clàssics del pensament de Marx i
d’Engels, destriant idees força i discutint la seva validesa o no en l’actualitat, a la
llum dels esdeveniments històrics i l’evolució del pensament. Un cop superat el
curs pot ser reconegut com a crèdits de lliure elecció a les universitats públi-
ques catalanes UB, UAB i UPC.

Per a la realització d’aquestes sessions del seminari hem comptat
amb la col·laboració de 10 ponents i la participació de 44 alumnes.

Programa del  Seminari d’Iniciació al Pensament de Marx i Engels

Pensament marxista avui, validesa i actualització, dirigeix: Miguel Candel,
professor de Filosofia de la UB
El Marx dels manuscrits: l’arrel humanista d’un pensament, dirigeix: Felipe
López-Aranguren Quiñones, politòleg, sociòleg i poeta i Luis Juberias,
Fundació Pere Ardiaca
L’esgotament de l’idealisme i del mètode especulatiu per explicar la realitat, diri-
geixen: Luis Juberias i Joan Lou
El materialisme: punt de partida d’una filosofia de la praxi, dirigeix: Rosa Bofill,
Responsable de la Secretaria de la Dona de la CONC i Luis Juberias
De l’anàlisi econòmica de la realitat a l’anàlisi real de l’economia, dirigeixen:
Luis Juberias i Gustavo Torres
La pretensió de fonamentació científica d’un projecte de transformació social,
dirigeix: Joan Lou, President de Debarris sccl.
Un pensament per conèixer la realitat social, un pensament per transformar-la,
dirigeix: Celestino Sánchez, President de la Fundació Pere Ardiaca

2 Activitats destacables el 2007
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2 Activitats destacables el 2007

2.4 Els Cafès dels Divendres
Tots els divendres de 19h a 21h, la Fundació Pere Ardiaca ha organitzat a la seva
seu aquests debats-col·loqui amb l’objectiu de reflexionar i  intercanviar experièn-
cies, de manera assossegada sobre tots aquells temes que ens preocupen.

La dinàmica d’aquest espai consisteix en la introducció d’un tema per part d’un
o una ponent qualificat/da i, seguidament, obrir pas a una tertúlia sobre els
diferents aspectes a tractar, fomentant la participació del major nombre pos-
sible d’assistents.

L’objectiu és que els Cafès dels Divendres esdevinguin un espai estable per
debatre, des d’una perspectiva crítica, horitzontal i participativa, tots aquells
temes que ens preocupen, potenciant la creació d’un espai intergeneracional,
amb la participació de totes les associacions i entitats del nostre país. Es
prioritzen totes aquelles expressions individuals i col·lectives que fomentin la
creació de noves formes de participació i transformació social en l’àmbit cultu-
ral, social i econòmic.

Enguany s’han realitzat 23 sessions que han abordat temes concrets em-
marcats en la sostenibilitat, memòria històrica, immigració, cultura, ciència,
religió, solidaritat, teologia de l’alliberament, capitalisme, igualtat de gènere,
independentisme i el paper de les multinacionals.

Hem comptat amb la participació de 23 ponents i una assistència
estimada de 345 persones.

Els cafès dels divendres. Programació.

CICLE: La sostenibilitat comença per casa: planificació energètica i ter-
ritorial a Catalunya
El Centre de Sostenibilitat Territorial, l’altaveu de la nova cultura del territori
Raül Valls, Coordinador del CST i Àlex Casademunt, President del CST
Presenta: Luis Juberías, Fundació Pere Ardiaca

Pla d’energia: cap a la desnuclearització i la reducció dels combustibles fòssils?
Joan Pallisé, Director General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
Presenta: Marcel Cano, Càtedra Unesco de Sostenibilitat
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CICLE: Revolucions científiques i pensament
Què entendre per materialitat després de les revolucions de la física al segle XX?
Sandro Maccarrone, investigador en Física de la UB i responsable del cicle
Presenta: Gustavo Torres, metge i soci de la Fundació Pere Ardiaca
La teoria de l’evolució i la idea de progrés
Jordi Solana, investigador en Genètica de la UB
Presenta: Sandro Maccarrone, investigador en Física i responsable del cicle

CICLE: II República i la lluita antifranquista: recuperar la memòria per
poder avançar
Los tebeos y el cómic durante la guerra civil.
Antonio Martín, especialista en Història del còmic
Presenta: Manuel Moreno, Responsable de l’Àrea d’Història de la Fundació
Dones del 36, un silenci convertit paraula (presentació del llibre)
Josefina Piquet, Coordinadora de l ’Associació Dones del 36
Presenta: Elisenda Belenguer, historiadora i sòcia de la Fundació.
Peatons de la història del Baix llobregat: recuperant la memòria.
Paco Ruiz Acevedo, autor i President de l’Assoc. per a la Memòria Històrica
del Baix LLobregat
Presenta: Manolo González, dirigent obrer antifranquista i soci de la Fundació
70 anys dels fets de maig de 1937
José Manuel Rua, historiador
Presenta:Manuel Moreno, Responsable de l’Àrea d’Història de la Fundació
El Memorial Democràtic: una eina per a la democràcia
M. Jesús Bono, Directora General del Memorial Democràtic
Presenta: Joan Calvo, Amical de Mauthausen.

CICLE: La recuperació de la memòria històrica a l’Argentina
L’experiència de recuperació de la memòria històrica a l’Argentina
Roberto Bergalli, President del Comité Científico Internacional de l’Observa-
tori del Sistema Penal i els Drets Humans (UB).
Presenta: Álvaro Fernández, Vicepresident de la Coordinadora per la Me-
mòria Històrica i Democràtica de Catalunya

CICLE: Immigració: el debat de la integració
Els fills i filles de famílies immigrades
Fathia Benhammou, Fundació Jaume Bofill
Presenta: Quim Cornelles, Director de la Fundació Pere Ardiaca

2 Activitats destacables el 2007
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Un sistema de salut pública orientat a la diversitat?
Gumi Torrescusa, Psicòleg comunitari.
Presenta: Santi Serra, Fundació Pere Ardiaca

CICLE: Teatre i transformació social
El paper del teatre a la societat
Manel Veiga, actor i escriptor teatral. Premi nacional de teatre.
Presenta: David Laín, actor i director de teatre de titelles “L’estenedor”.

CICLE: Déu: una construcció del cristianisme
El Mitraïsme: una cosmologia sense Déu per als homes
Carles Acózar, historiador
Presenta: Luis Juberías, Fundació Pere Ardiaca

CICLE: Perspectives internacionals d’un món multipolar
Cuba... la revolució continua
Carlos Castillo, Cònsul de Cuba a Barcelona
Presenta: Joan Josep Nuet, Senador
Veneçuela: construint la segona independència
Belén Rojas, Cònsul General a Barcelona
Presenta: Gustavo Torres, metge i soci de la Fundació Pere Ardiaca

CICLE: Tardor 2007
Justícia Fiscal Global: Una política fiscal única a nivell internacional
Antonio Fuertes, membre d’ATTAC-Catalunya i coordinador estatal de la
campanya Justícia Fiscal Global
Presenta: Idoia Baixench,regidora de Viladecans
Teologia de l’alliberament, una opció per als pobres
Joan Solé, sacerdot claretià i coordinador de l’Associació Araguaia, amb el
bisbe Casaldàliga
Presenta: Jordi Jornet,membre de la Fundació Pere Ardiaca
Els enemics de la humanitat: multinacionals i fanatisme
Ferran Margarit, historiador i filòsof comunista
Presenta: Daniela Maccarrone,estudiant de la Facultat de Filosofia de la UB
Drets de les dones i mitjans de comunicació
Esther Sardans, periodista, presentadora de programas radiofònics a Com-
Ràdio
Presenta: Adelina Escandell,mestra i responsable de la Dona d’EUiA

2 Activitats destacables el 2007
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L’esquerra independentista avui
Roger Buch, escriptor i politòleg
Presenta:Pere Aragonés, Diputat al Parlament de Catalunya per ERC
La relativitat d’Einstein, una teoria revolucionària d’absoluts
Àngela García Lladó, estudiant de la Facultar de Física de la UB
Presenta: Sandro Maccarrone,investigador de Física de la UB
Organitza: Grup de Ciència de la Fundació Pere Ardiaca
Fàrmacs que no curen, marketing, patents: la salut en mans de multinacionals
Arnau Ulsamer,investigador de Biologia a  la UB
Presenta: Marc Casas,matemàtic
Organitza: Grup de Ciència de la Fundació Pere Ardiaca

2 Activitats destacables el 2007
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2.5 Seminari: Reflexions entorn a la democràcia i el socialisme
Durant el 2006 vam començar aquesta nova activitat de la que estem molt
satisfets/es. Amb una mitjana d’assistència de 20 persones i un nivell molt bo
de debat podem afirmar que es va consolidar durant el 2007.

La idea és constituir aquest espai com a una activitat estable dins de la Fundació,
ampliant i millorant els debats, donant-los coherència i continuïtat en el temps.

El pensament emancipatori ha patit un greu daltabaix, paral·lel a la desfeta de les
experiències d’alternativa al sistema capitalista, que ha posat a debat inclús el
paradigma pròpiament que ha guiat les lluites per la transformació social. Aquest
seminari pretén posar-se al servei del debat entorn al que hauria de ser un soci-
alisme per al S.XXI a la llum de les investigacions d’aquests anys de crisi.

Debatem entorn a la relació històric-filosòfica de la democràcia i el moviment
socialista. Considerarem les característiques comuns de les esquerres a
Catalunya i el seu origen en concepcions federalistes. Ens aproparem a les
aportacions de diversos pensadors i pensadores que han fet interessants apor-
tacions per vigoritzar el pensament de tradició socialista.
Analitzem les mutacions en l’estructura econòmica i de classes de les socie-
tats europees occidentals i a nivell mundial arran del desenvolupament del
capitalisme global, la validesa de la gramsciana guerra de posicions com a
estratègia transformadora en les societats capitalistes occidentals i algunes
propostes programàtiques alternatives al capitalisme.

Per últim, discutirem la implicació dels avenços científics i tecnològics recents
per a una teoria de base materialista.

Aquest seminari pretén posar-se al servei del debat entorn al que hauria de ser
un socialisme per al s.XXI a la llum de les investigacions d’aquests anys de crisi.

Aquesta és una proposta oberta que, mitjançant el debat i la reflexió, pretén
contribuir modestament a avançar en debats plantejats ja des de fa molt temps,
reflexionant entorn a la democràcia i el socialisme.

Enguany s’han realitzat 3 sessions. Hem comptat amb la participació
de 3 ponents i una assistència de 54 persones.
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Programa realitzat
El nou context mundial de la Globalització
Àngels Martínez Castells, Professora de Política Econòmica de la UB
Debat entorn a algunes propostes alternatives al capitalisme.
Toni Comín, Diputat al Parlament de Catalunya pel PSC-CpC
Hegemonia i guerra de posicions, validesa de l’anàlisi gramsciana per a la
política d’avui.
Raül Digón, Doctorand en Filosofia i Lletrat de la Direcció General de Relaci-
ons Laborals del Departament de Treball i Indústria.

2 Activitats destacables el 2007
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2.6 Sopar anual de la Fundació
Aquest sopar, realitzat a Cotxeres de Sants el 24 de febrer de 2007, és una
trobada anual que serveix per fer balanç del curs i presentar els nous projec-
tes davant dels nostres socis i amics.
Hi van participar prop de 200 persones.

Una de les activitats principals durant el sopar va ser la III Entrega dels premis
Josep Serradell “Román”. Amb aquests premis volem commemorar la figura
d’un home que va ser un dels màxims dirigents i responsable de la lluita clan-
destina contra la dictadura i de l’organització política i social de l’esquerra trans-
formadora després, en especial del PSUC i del PCC. Alhora, volem reconèixer
els homes i dones que continuen lluitant per una societat més justa i igualitària.

El premi va ser atorgat, per la seva trajectòria, a l’historiador Josep Fontana.
Durant el sopar es va poder veure un video de les activitats realitzades durant
el 2006, i Celestino Sánchez, president de la Fundació, va presentar els
projectes a realitzar durant el 2007, així com l’audiovisual Octubre, en home-
natge al 90è aniversari de la revolució russa.
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2.7 Visita a la Maternitat d’Elna
Feia temps que molts amics i amigues de la Fundació ens reclamaven un
espai lúdic-cultural d’aquestes característiques. I no va ser casualitat aquest
primer destí. Elna, a pocs kilòmetres d’Argelés, on estava ubicat un dels camps
de refugiats-concentració republicans més important, va ser zona de pas de
l’exili provocat per la dictadura feixista del general Franco.
El passat dissabte 10 de novembre de 2007 dos autocars amb 114 persones
vam marxar d’excursió a Elna, al Rosselló, a la Catalunya Nord. Volíem amb
aquesta iniciativa obrir un nou àmbit d’activitats de la Fundació.

Vam visitar la no massa coneguda Maternitat d’Elna, que va funcionar durant
els anys posteriors a la Guerra Civil espanyola i que va permetre salvar la vida
de molts fills i filles de dones republicanes dels camps de refugiats propers. La
Maternitat va deixar de funcionar l’any 1944 quan els nazis la van tancar du-
rant l’ocupació de França. Dins de la Maternitat es visiten dues exposicions:
“Viure sota les bombes. Madrid 1936”. Exposició fotogràfica que presenta una
selecció d’imatges, entre altres de Robert Cappa, amb reproducció de poe-
mes escrits en aquells difícils dies per Octavio Paz, Pablo Neruda, Cesar Valle-
jo i Nicolás Guillén.

Coincidint amb l’estada es va inaugurar una exposició d’obres donades per dife-
rents artistes catalans/es a la Maternitat, que demostren el grau de compromís i
gratitud d’aquests autors i autores amb el treball que va realitzar la Maternitat i
que estan destinades a enfortir econòmicament el treball futur que aquesta enti-
tat vol portar a terme en la denúncia de la barbàrie feixista..

Vam dinar plegats i vam comptar amb la presència de l’alcalde de la vila,
Nicolau García, que després del dinar ens va donar a conèixer un poble d’una
gran bellesa artística i cultural.
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2.8 Dijous... Cinema!
Amb format de cine-fòrum, projecció i comentari de films de circuits no co-
mercials, documentals, etc.

Amb una assistència total de 84 persones, algunes de les sessions realit-
zades han comptat amb la presència dels i les autores.

Programa realitzat
Editar una vida
Director: Raúl de la Morena. Durada: 52 minuts
Presenta: Raúl de la Morena, director i Esther García Montes, Fundació
Pere Ardiaca
Editar una vida és un documental que tracta sobre la vida que han de portar les
persones amb diversitat funcional o tradicionalment anomenats discapacitats, de-
penent de les diferents polítiques que s’apliquin des de l’Estat.

Dones contra el franquisme
Director: Raúl de la Morena. Durada: 35 minuts. Barcelona, 2006
Presenta: Josefina Piquet, Coordinadora per la Memòria Històrica i Demo-
cràtica de Catalunya i Raúl de la Morena, director.
Vida quotidiana, repressió i resistència. El paper pres per les dones en la lluita
antifranquista, les condicions en les que es desenvolupa la vida de les dones,
la seva capacitat per generar estratègies destinades a la supervivència i les
diferents formes de resistència al règim franquista.
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2.9 II Jornades Participació i democràcia a l’escola.
La Fundació Pere Ardiaca, amb el suport del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, vam organitzar a l’Auditori Edifici Rambles de la
Universitat Pompeu Fabra, les II Jornades d’Ensenyament amb el títol, “PARTI-
CIPACIÓ I DEMOCRÀCIA A L’ESCOLA”. Amb aquestes jornades hem volgut
seguir reflexionant des d’una perspectiva d’esquerres sobre quins són en el
segle XXI els principals reptes que té plantejada l’educació per tal que jugui el
seu paper de cohesió social i compensadora de desigualtats.

El debat s’organitzà al voltant d’aquests dos eixos:

- La dimensió democràtica i participativa de l’escola pública
- Els fonaments ordenadors d’una llei educativa catalana.

Vuit persones van fer les ponències a les que assisteixen un total de
90 participants.

PROGRAMA:
Presentació de les jornades
a càrrec de Xoan Manel Gil, Professor d’institut.
Passi pel·lícula «Mestres republicans a l’exili”
Presenta i modera el debat: Agustí Coromines, Mestre i Director.
Obertura de les jornades
a càrrec de Celestino Sánchez, President de la Fundació Pere Ardiaca i
Isabel Darder, Directora General d’Atenció a la Comunitat Educativa de la
Generalitat de Catalunya.
Ponència: «Democràcia i participació a l’escola». a càrrec d’en César Cascante,
Professor de Didàctica i organització de l’escola a la Universidad d’Oviedo.
Presenta i Modera: Fina Mateo, Responsable d’Ensenyament d’EUiA
Ponència: «Bases per a una llei catalana d’educació».
A càrrec de Gemma Tribó, Degana de la Facultat de Formació del Professorat
de la UB.
Presenta i modera Adelina Escandell, Mestra, Psicòloga, membre del CN de
la Federació d’Ensenyament de CCOO-Catalunya.

2 Activitats destacables el 2007
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2.10 Jornades sobre Participació
Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Pere Ardiaca volem construir una
mirada radical a la participació. Pretenem analitzar el fonament de les polítiques de
participació que s’estan desenvolupant al nostre país i proposar un paradigma de
participació que es basi en el teixit associatiu.  També volem reflexionar sobre com
articular una relació entre entitats socials i administracions en què es prioritzi la
promoció de les primeres a l’establiment de relacions clientelars o de dependència.

Per a iniciar aquests debats vam organitzar, al Centre Cívic Pati Llimona, les
jornades «Una mirada radical sobre participació», formades per dues taules
rodones i on vam comptar amb la participació, entre d’altres, d’en Jordi Serrano,
en Celestino Sánchez, en Vicenç Molina i la Isabel Ribas. I és que per construir
una democràcia radical, cal tenir una visió radical de la participació.

PROGRAMA
 «Una mirada radical sobre participació»
Primera taula Rodona amb Jordi Serrano, Director de la Fundació Ferrer i
Guàrdia; Celestino Sánchez, President de la Fundació Pere Ardiaca. Presen-
tada per Gemma Martín, Directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
Segona taula Rodona formada per Vicenç Molina, membre de la Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia, Isabel Ribas, Delegada de Salut de L’Ajuntament
de Barcelona. Presentada per Manuel Moreno, Fundació Pere Ardiaca.
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2.11 Taula rodona, Quin comunisme per al segle XXI?
Aquesta taula rodona es va organitzar en commemoració de l’aniversari de la
crisi del PSU de Catalunya i del naixement del Partit dels i les Comunistes de
Catalunya(PCC). La Fundació va considerar que va ser un esdeveniment prou
significatiu que cal commemorar (que no celebrar).

Moltes coses han passat en aquests 25 anys: la fi de les experiències del
socialisme real a l’Europa Oriental, una renovada agressivitat del capitalisme
en una fase de mundialització neoliberal acompanyada d’intervenció bel·licista.
Aquesta nova dinàmica del capitalisme, que trenca amb el pacte de classes de
postguerra, genera polarització social a nivell nacional i a nivell mundial.

Avui en dia, els estudis de prospectiva dels centres estratègics capitalistes
estan predint, analitzant la tendència polaritzadora, un retorn de l’interès per
una anàlisi basada en la lluita de classes i del marxisme. És en aquest context
que vam voler, des de la Fundació Pere Ardiaca, aprofitar la commemoració
per fer un acte que permeti repassar els reptes del comunisme a Catalunya,
l’Estat espanyol, Europa i el Món.

PROGRAMA:
Quin comunisme per al segle XXI?
Simón Rosado , Secretari d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya
Miguel Candel , Director de Nou Treball i Professor de Filosofia a la UB
Manuel Delgado , Professor d’Antropologia de la UB
Joan Josep Nuet , Senador per ICV-EUiA

Presenta: Mercè Civit , membre del Comitè Executiu del PCC i Diputada del
Parlament de Catalunya

2 Activitats destacables el 2007
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2.12 Xerrada solidaritat amb Venezuela
A d’abril vam realitzar la conferència que portaba per nom: Situació política
actual de la República Bolivariana de Veneçuela. A la jornada de debat hi van
assistir 80 persones. Amb: Óscar Ramón Figuera González, Secretari Ge-
neral del Partit Comunista de Veneçuela i Diputat a l’Assemblea Nacional va
explicar la seva visió i la del seu Partit sobre el procés polític, social, cultural i
econòmic obert a Veneçuela.

A l’acte van participar també Ceferino Alonso, Responsable d’Internacional
del PCC i Belén Rojas Guardia, Cònsul de la República Bolivariana de
Veneçuela, i va ser presentat per Gustavo Torres, Fundació Pere Ardiaca.
L’acte va ser organitzat conjuntament amb el Moviment de Brigadistes de CJC-
Joventut Comunista

2 Activitats destacables el 2007
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2.13 Dues realitats cara a cara: Jornades a Friuli
Les jornades  «Autonomisme e sinistra: dues realitats cara a cara» , van tenir
lloc el propassat divendres 30 de març de 2007 a l’Ajuntament d’Udine, a la regió
autònoma especial Friuli Venezia Giulia (Itàlia) que en aquells moments es troba-
va en ple debat de la reforma estatutària per ampliar la seva autonomia.

En aquestes jornades, organitzades per l’Associació cultural La Rinascita i la
Fundació Pere Ardiaca, amb el suport de l’Ajuntament d’Udine i el govern
regional, es va discutir sobre els marcs d’autonomia a Catalunya i en aquesta
regió italiana, així com sobre l’articulació de les propostes d’esquerres amb
les realitats identitàries, siguin regionals o nacionals, sempre des d’una pers-
pectiva oberta i europeista.

Els diputats i diputades del Parlament de Catalunya: Pia Bosch (PSC-CpC),
que per problemes de salut no va poder venir, però es va llegir la seva ponèn-
cia, Uriel Bertran (ERC) i Mercè Civit (ICV-EUiA), així com el president de la
Fundació Pere Ardiaca, Celestino Sánchez, van intentar traslladar l’experièn-
cia de les esquerres catalanes en aquest sentit.

Les jornades van ser un èxit rotund, estem estudiant una segona edició des
d’una perspectiva sòcio-cultural. Van assistir 90 persones, totes elles
representants de la societat civil friuliana.

2.14 Activitats del Grup de Treball sobre Ciència
El Grup de Treball sobre Ciència de la Fundació Pere Ardiaca  neix durant el
2007, motivat per la certesa que la ciència no té sentit si els científics no són un
reflex de la societat. Si no copsen les seves necessitats i inquietuds, i traduint-les
per a fer avançar el motor general de la ciència, que és un dels més poderosos
dels que disposem actualment.

El Grup està format per professionals del món de la ciència. L’objectiu del Grup
és contribuir des d’una vessant teòrico-pràctica a integrar de manera correcta
el pensament de la societat i el del món de la ciència.

S’han realitzat 4 activitats en les que van participar 4 ponents i 60
assistents.

2 Activitats destacables el 2007
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2.15 Activitats del Grup de Treball sobre Immigració
A partir de les activitats que la Fundació ha desenvolupat amb l’Escola Perma-
nent d’immigració i els contactes tinguts amb d’altres organitzacions (Univer-
sitat de Barcelona, SOS Racisme, associacions d’immigrants…), s’ha generat
un grup estable de reflexió, anàlisi i proposta al voltant d’aquests temes.

El grup està format per professionals i estudiants de diferents àmbits amb
interès en aspectes generals o particulars en el tema d’immigració i la
multiculturalitat. Òbviament és un grup obert a qualsevol persona interesada.
L’objectiu del Grup és aprofundir en l’estudi de la situació dels col·lectius d’im-
migrants, la realització de propostes i la defensa dels drets civils. D’altra ban-
da, la promoció d’accions sensibilitzadores tant per la població migrada com
per a la població autòctona, des d’una perspectiva intercultural basada en fets
i dades reals. Es persegueix combatre els perjudicis tant d’idea com de con-
ducta per fomentar un coneixement mutu, entre població autòctona i migrada,
en objectiu d’una bona convivència que ens dugui a una Catalunya més
cohesionada, i amb major riquesa, la que dóna la diversitat i el mestissatge.

Les primeres activitats del Grup de Treball sobre Immigració van ser l’organit-
zació d’un cicle de xerrades (que es van desenvolupar entre l’octubre i el
desembre de 2007) sota el nom I els dijous? Parlem d’immigració i l’elabora-
ció d’un projecte audiovisual de sensibilització que reculli experiències vitals
de dones immigrants i on es reflecteixi la triple discriminació que pateixen
aquests col·lectius pel fet de ser dona, treballadora i immigrant.

En total han participat 3 ponents i 35 assistents

2 Activitats destacables el 2007
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2.16  Campanya 40 Aniversari de l’ocupació israeliana de Palestina
Des de la Fundació Pere Adiaca i coincidint amb el 40è aniversari de l’ocupació
de Gaza i Cisjordània (el juny de 1967), així com el 60è aniversari de la reso-
lució de l’ONU referent a l’establiment de dos Estats en l’antic mandat de
Palestina (el novembre de 1947), vam impulsar una comissió de treball for-
mada per: la Comunitat Palestina a Catalunya, la Plataforma Aturem la Guer-
ra, la Xarxa d’enllaç amb Palestina, So de Pau i la Fundació Pere Ardiaca amb
l’objectiu de difondre un Manifest de solidaritat amb el poble palestí.

La presentació del Manifest de Solidaritat es va fer en un acte públic el dimarts
5 de juny a l’Ateneu Barcelonès, on van participar: Josep Fontana (Professor
emèrit de la Universitat Pompeu Fabra), Ferran Izquierdo (Professor de Rela-
cions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona), Joan Roura
(Periodista especialista en el Pròxim Orient), Marta Selva (Presidenta de  l’Ins-
titut Català de les Dones ). Va presidir l’acte: Oriol Bohigas (President de
l’Ateneu Barcelonès). Va presentar i moderar: Salah Jamal (Metge, historiador
i Professor de Diversitat Cultural de la Universitat de Vic).

Van assistir a l’acte de Presentació del Manifest 300 persones.

2 Activitats destacables el 2007
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2.17 Sopar dins de les activitats de la UPEC
La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), que al juny del 2008
celebrarà la seva quarta edició, va néixer amb l’objectiu de contribuir a de-
senvolupar una cultura progressista i catalanista que ens ajudi a recuperar la
nostra pròpia història, que ens faciliti entendre les nostres realitats, i que ens
estimuli a incidir en elles per a millorar les persones clarament compromeses
amb les polítiques d’esquerres i representatives de la pluralitat de les esquer-
res, vinculades als àmbits social, intel·lectual, polític o acadèmic.

Aquesta iniciativa, en la que la Fundació Pere Ardiaca està implicada activa-
ment des del seu inici, vol omplir un buit pel que fa als espais de trobada
plurals dels sectors progressistes a Catalunya. Vol ser un gran espai de troba-
da, reflexió i estudi dels temes que preocupen els sectors socials democràtics
i progressistes, que reuneixi alumnes de Catalunya i d’altres territoris junt
amb intel·lectuals, científics, artistes, líders associatius, sindicals i polítics.
No es vol competir amb cap iniciativa actualment existent sinó complementar-
les centrant-se en un format i uns temes propis de les preocupacions dels
ciutadans que tenen per prioritat la igualtat i la llibertat.

La UPEC d’aquesta manera vol contribuir al desenvolupament de la cultura
democràtica, i a l’enllaç de les millors tradicions emanciparies del nostre país
amb les joves generacions. La UPEC vol ser un punt de trobada de totes les
sensibilitats progressistes, un fòrum de reflexió i un centre de generació de
propostes. Per aquest motiu comptem amb la participació de responsables
polítics, representants de la societat civil i experts acadèmics.

En el marc de la UPEC la Fundació va organitzar un sopar-debat amb amb el títol: La
nit de la Ciència, Les energies alternatives,a càrrec de Joan Pallisé, Director
General de Medi Ambient i enginyer, i de Jordi Andreu, professor d’òptica
aplicada UB.

A aquest acte hi van assistir 80 persones.

2 Activitats destacables el 2007
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3.1 Presentacions del llibre «NO A LA GUERRA!»
A finals de juny, al restaurant Nostromo, amb l’assistència dels autors es va
presentar el còmic NO A LA GUERRA.
Amb :
Carlos Azagra, Dibuixant
Ángel de la Calle, Dibuixant
Pepe Farruqo, Dibuixant
David Fernández, Periodista, Ateneu La Torna
Arcadi Oliveres, President de Justícia i Pau
Carles Santamaria, Periodista,Guionista i Coordinador del còmic
Presentat per: Manuel Moreno, Fundació Pere Ardiaca

6 ponents, 50 assistents

Poc després es va realitzar una altra presentació a l’Ateneu Popular de Nou
Barris.

3 ponents, 12 assistents

3 Edicions i Publicacions
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3.2 Presentacions del llibre «Neus Català: Memòria i lluita»
El primer de març es va presentar a l’Ateneu de Barcelona, amb un gran éxit
de participació, i amb l’assistència de l’autora del llibre, Elisenda Belenguer,
el llibre Neus Català: Memòria i Lluita, publicat per la Fundació.

Va ser un acte d’homenatge a la Neus i a totes les dones anònimes que han
lluitat i lluiten per la llibertat i la justícia social, reivindicant sempre el paper i
els drets de les dones.

PROGRAMA:
Mercè Civit, Diputada al Parlament de Catalunya
Anna Sallés, Historiadora i membre de l’Amical de Ravesbrück
Elisenda Belenguer, Historiadora i autora del llibre
Marta Selva, Presidenta de l’Institut Català de les Dones
Neus Català, supervivent del camp nazi de Ravensbrück. Creu Sant Jordi i
Catalana de l’Any 2006.
Presentant per: Celestino Sánchez, President Fundació Pere Ardiaca

6 ponents, 350 assistents

També es va presentar a Lloret de Mar, amb l’assistència de l’autora del llibre
publicat per la Fundació.

3 ponents, 90 assistents

3 Edicions i Publicacions
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3.3 Edició de l’Espurna, revista de pensament, història i cultura
El 2007 ha estat l’any de l’aparició de L’ESPURNA, revista trimestral de pensament,
història i cultura editada per la Fundació. Amb aquesta publicació es vol contribuir al
debat d’idees que s’està generant a l’esquerra des d’un punt de vista estratègic.
Al llarg del 2007 s’han publicat 3 números.

ÍNDEX del número 1
Educació i Multiculturalitat: desafiaments de l’escola a la societat sueca
Enrique Pérez Arias
Processos migratoris d’ahir i d’avui: participació ciutadana i immigració
Jordi Mir
UPEC 2007: El carrer a la Universitat. La universitat al carrer
Esther García
L’esquerra i els seus intel·lectuals
Heinz Dietricht
Construir el futur per a la majoria, reprendre el fil roig de la Història
Celestino Sánchez
El Partit Socialista Unificat de Catalunya (1936-1977). Pal de paller en temps
difícils
José Manuel Rúa
En el 70è aniversari de la fundació del PSUC
Josep Fontana
Un “PSUC” per al segle XXI?
Miquel Caminal
Neus Català. Memòria i Lluita, d’Elisenda Belenguer i Mercadé
Isabel Segura
Soledad Real en el record
Rosa Bofill i Manuel Moreno

ÍNDEX del número 2
 L’evolució i la idea de progrés
Jordi Solana
Implicacions de la física quàntica per al concepte de materialitat
Sandro Maccarrone 
Sis aspectes concrets sobre Globalització i classe obrera
Àngels Martínez Castells
Consideracions sobre l’Estatut bàsic de l’empleat Públic
Carles E.Planas

3 Edicions i Publicacions
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La recuperació de la memòria col·lectiva (i social) a l’Argentina
Roberto Bergalli
Quintanilla, memòria gràfica d’una guerra
 Mercè Prat
El Brasil de Lula
 Zé  Reinaldo Carvalho 
La “caiguda” de 1962. Entrevista a Antoni Gutiérrez Díaz
 Manuel Moreno i Quim Cornelles
Història d’un desamor
 Miquel Àngel Soria
 

ÍNDEX del número 3
Com podem des de l’educació contribuir a la igualtat i la justícia
César Cascante
Bases per una llei catalana de l’educació
Gemma Tribó Traveria
Dones en la direcció de l’economia: la gran desigualtat
Àngels Martínez Castells
Quin Comunisme per al segle XXI?
Simón Rosado
Comunisme del futur, futur del comunisme
Miguel Candel
Aspectes per a la convergència dels comunistes
Joan Josep Nuet
1932: la creació del PCC
Manuel Moreno
Homenatge a l’Ignasi Fina
Vicenç Navarro
Entrevista a Jordi Serrano: reflexionant sobre l’esquerra
Quim Cornelles, Luis Juberías
Juana Heredia, fotògrafa de la quotidianitat
Gustavo Torres
Alice Neel, “col·leccionista d’ànimes”
Mercè Prats Elías
Dos en un: Kepa Junquera i Ixo Rai
Miquel Àngel Sòria

3 Edicions i Publicacions
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3.4 Edició del llibre Neus Català, Memòria i Lluita
Fer un llibre a la Neus Català és,sense dubte, fer un homenatge a totes les
dones que van lluitar tota la seva vida per defensar la llibertat i la justícia. Les
raons per les quals ens vam decidir a fer un treball biogràfic sobre la Neus
Català i Pallejà són molt diverses. D’entrada, una de les prioritats de la Funda-
ció Pere Ardiaca és recollir, analitzar i divulgar la història dels pobles i més
concretament la història de les persones i la vida quotidiana, i especialment la
història de les dones.

La importància de la Neus Català és la de ser un testimoni viu i participatiu de les
darreres etapes de la història del nostre país, de les quals ens queda, encara,
un gran treball per a fer: II República, Guerra Civil, Dictadura Franquista, i
Transició democràtica. També és un testimoni viu i, per tant, indispensable, de
la història universal, especialment de la 2ª Guerra Mundial.

La sortida del llibre al públic i la presentació es va fer el març del 2007. Per realitzar
aquest projecte vam comptar amb el suport de l’Institut Català de les Dones. Amb
posterioritat a l’edició del llibre,  la Neus va ser nomenada “Catalana de l’any”
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3.5  Edició del còmic No a la guerra!
El quadern gràfic que porta per nom “Negoci de la guerra,  raons per la pau”
és una  explicació que, utilitzant mitjans visuals i del còmic, explica l’economia
de la guerra, els interessos reals en pugna a les guerres.

El còmic és autoexplicatiu i estimula la recerca de més informació al respecte.
Es complementa amb un text introductori de l’economista  i President de Jus-
tícia i Pau, Arcadi Oliveres, i compromès amb la lluita per la pau i un banc de
recursos per ampliar informació. També compta amb la participació del Peri-
odista David Fernández i les seves “Variacions sobre les causes de la guer-
ra, a propòsit de Bertolt Brecht” i  una Bibliografia especialitzada. Explicant de
forma entenedora, però rigorosa, alguns dels interessos que es beneficien de
les guerres, volem assentar les bases d’una comprensió superior dels fenò-
mens bèl·lics alhora que el seu rebuig  basat en principis ètics.

Al còmic hi han participat els dibuixants
i guionistes: Carlos Azagra, Pepe
Farruqo, Ángel de la Calle, Carles
Santamaria, l’economista Arcadi
Oliveres i el periodista David
Fernández.

Va ser realitzat el 2006 amb el
suport del Departament d’Inte-
rior, Relacions Institucionals i
Participació. Oficina de Pro-
moció de la Pau i dels Drets
Humans de la Generalitat
de Catalunya.
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3.6  Edició del còmic Guerrilles de la llibertat

Arrel de la bona acollida del cò-
mic Primavera Tricolor per part
d’ensenyants i alumnes, des de la
Fundació Pere Ardiaca vam con-
siderar molt important agafar el
repte de fer una segona part per
a què  tota la ciutadania, però el
nostre jovent especialment, sigui
coneixedor del que va represen-
tar la lluita antifranquista i com
aquesta, mitjançant l’organització
popular, va permetre passar de la
dictadura a la democràcia. Una
democràcia que va ser conquerida, no atorgada. Hem volgut donar a conèixer
quins eren els valors de la lluita antifranquista: l’entrega i la solidaritat dels
homes i dones que van lluitar contra la dictadura des de tots els àmbits: laboral,
social, cultural, econòmic i polític.

El còmic “Guerrilles de la llibertat”, en el que han participat Carles Santamaria
com a guionista i Pepe Farruqo com a dibuixant,  consta d’una introducció
aclaridora de l’historiador José Manuel Rúa, una cronologia dels fets i una
bibliografia sobre els maquis i la lluita antifranquista per tal de facilitar l’accés
a aquells i aquelles lectors i lectores que es mostrin interessats/es en conèixer
més. També podem trobar el estimoni directe del Lluis Martí Bielsa, Ex-
guerriller i membre de l’Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols
a França, Forces Franceses a l’Interior (AGE-FFI) i Secretari de l’Associació
Catalana d’Expresos Polítics Antifranquistes.

Aquest còmic és doncs, una continuació del còmic Primavera Tricolor, que
recollint el relleu dels personatges de la primera part vol que el lector vegi
l’evolució dels seus personatges des de la caiguda de la República als nostres
dies. En aquesta ocasió ens hem centrat en dos aspectes, el període dels
maquis per a què els lectors i les lectores comprenguin millor la lluita durant la
clandestinitat i la decisió de passar de la lluita armada a la lluita de masses un
cop va quedar clara la voluntat de no intervenció de la comunitat internacional
i la lluita per la recuperació de la memòria històrica als nostres dies.
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3.7  Edició del llibre Catalunya x Palestina

Més de 50 personalitats diverses i multitud d’entitats de la nostra societat van
denunciar, el juny del 2007,  l’ocupació de Palestina per part d’Israel i van
posar-se d’acord en demanar una pau justa amb dos Estats per a dos pobles.
Les condicions han canviat des d’aquell moment en què des de les institucions
occidentals es boicotejava sistemàticament el govern d’unitat palestina, que
en publicar-se aquest volum no existeix. No obstant, segueixen sent vàlids els
principis de fons de les demandes d’aquell manifest: respecte a la sobirania
del poble palestí.

Aquest és un llibre que recull aquesta experiència amb l’objectiu d’aprofundir
en la realitat del conflicte israelià-palestí tal com es viu en diversos àmbits. És
un llibre que, a diferència del que passa en el dia a dia periodístic, té una
profunda perspectiva històrica.

L’objectiu d’aquesta publicació no és ser neutral, sinó que es posa al servei
d’una causa justa. Una causa justa a la llum de la legislació internacional, una
causa justa per a la raó, una causa justa des d’una perspectiva històrica. I una
causa justa per la seva contribució a la pau mundial.

Al llibre hi participen: Mustapha Barghouti, Metge palestí; Albert Caramés,
Escola de Cultura de Pau de la UAB; Efraim Davidi,  Professor a la  Universitat
de Tel-Aviv;Josep Fontana, Historiador; Salah Jamal,  Metge, Historiador i
escriptor;Ferran Izquierdo, Professor de Dret Internacional de la UAB;Jamal
Lababidi, President de la Comunitat Palestina a Catalunya i Balears; Àngels
Martínez Castells, Professora de Política Econòmica a la UB; Josep
M.Navarro,President de SODEPAU; Joan Roura, Periodista; Celestino
Sánchez, President Fundació Pere Ardiaca; Ester Serra, Periodista.

3 Edicions i Publicacions
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4 Informacions Periòdiques

4.  Edició de l’INFO i desenvolupament de la web de la Fundació

L’INFO és la publicació mensual de la Fundació on s’informa de totes les acti-
vitats que va realitzant la Fundació. Consta d’informació sobre les jornades
realitzades, els Grups de Treball, els Cafès, etc. i una Agenda. Ja hem publicat
més de 30 números.

A la nostra web es poden consultar totes les nostres activitats, llibres i projec-
tes. Està disponible la nostra biblioteca amb més de 6.500 llibres disponibles
en aquest moment. Estem treballant per millorar-la i incorporar l’accés a al-
tres arxius de la Fundació, a més de fer-la més participativa.



40 www.fpereardiaca.org

5. Àrea d’Història: Fons Bibliogràfic. Arxiu Fotogràfic. Arxiu de cartells i
adhesius. Arxiu Històric de Memòria Oral. Arxiu documental

L’’Area d’Història és l’espai a partir del qual la Fundació treballa tots els  temes
relacionats amb la recuperació de la memòria històrica democràtica en gene-
ral i de la classe treballadora i el moviment comunista en particular,sempre
amb una especial mirada al paperjugat per les dones.

L’any 2007 ha estat, pel moviment memorialista, un any de molt treball i des
de la Fundació hem aportat tot el nostre esforç en la recerca d’espais unitaris
per a les entitats per tal d’aconseguir avenços per a la recuperació de la
memoria histórica i democràtica tant a Catalunya com a la resta de l’Estat
espanyol. Hem participat activament a la Coordinadora per a la Memòria His-
tòrica i Democràtica de Catalunya i en la Mesa d’Entitats Memorialistes de
Catalunya.

Durant l’any 2007 s’ha tingut un especial interès en el desenvolupament de
l’Àrea d’ Història, dedicant-li recursos humans i econòmics importants, dona-
des les múltiples tasques realitzades durant aquesta anualitat.
S’ han editat llibres i còmics amb la intenció de potenciar el coneixement
d’aquesta part de la història, de la memòria col·lectiva, fonamentalment entre
els i les joves. S’ ha realitzat un important esforç en classificar i digitalitzar els
diferents fons. S’ ha ampliat de manera substancial el fons bibliogràfic, l’arxiu
fotogràfic, l’arxiu de cartells i adhesius i s’ha treballat, com a una prioritat,
l’Arxiu Històric de Memòria Oral de Dones Treballadores.

La Fundació disposa d’un extens fons bibliogràfic que continua creixent dia a
dia. El fons neix de la donació que va fer en Pere Ardiaca de la seva biblioteca
personal i consta d’un nombre considerable de volums cedits pel periodista
Antonio Álvarez-Solís. Després ha anat creixent amb aportacions personals i
d’entitats com el Casal de Cuba de Barcelona.

Les temàtiques socials i polítiques predominen en aquest fons que volem que
estigui obert al públic.

5 Àrea d’Història
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El Fons bibliogràfic de la Fundació està especialitzat en els següents temes:
- Comunisme,
- Lluita antifranquista,
- Transició espanyola
- Moviment obrer

Al nostre fons hi tenim un catàleg extens i bastant heterogeni, però la temàti-
ca principal o fil conductor podria definir-se com la història del moviment
obrer i dels moviments socials a Catalunya durant la postguerra i els primers
anys de democràcia.

Actualment disposem d’un grup de voluntaris i voluntàries col·laborant en la
catalogació dels llibres. Continuem rebent donacions de particulars. Comptem
amb més de 9.000 llibres catalogats que es poden consultar a la nostra
pàgina web. A l’arxiu fotogràfic podem trobar fotografies del temps de la II
República, dels inicis de la Guerra Civil, de la Transició, de personatges clau
en la història de les esquerres catalanes i de la resta del món. L’arxiu fotogrà-
fic de l’Àrea d’Història pretén ser un calaix ple i obert per a les necessitats
històriques, periodístiques i d’investigació. Actualment comptem amb més de
6.000 fotografies catalogades i digitalitzades, algunes d’elles ja disponibles
a la xarxa.

Pel que fa a l’arxiu històric, cal destacar que disposem d’un ampli fons amb
milers de fotografies, adhesius, octavilles i cartells encara pendents de classi-
ficar i una gran varietat de documents que reflecteixen diferents moments de
 la història del moviment obrer català.

Els arxius de cartells i d’adhesius (600 de catalogats) són una font de
material històric molt important: no volem deixar que els cartells penjats quan
els grisos es despistaven quedin en l’oblit, que els cartells i els adhesius de
protesta per les decisions d’aquesta democràcia, unes decisions que el poble
no havia près, restin en una caixa i morin a l’ombra.

L’ Arxiu Històric de Memòria Oral de Dones Treballadores compta amb
entrevistes audiovisuals entre les quals destaquen, entre d’altres, Soledad
Real, Neus Català, Manola Rodríguez o Trinidad Gallego.

5 Àrea d’Història
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Tampoc ens podem oblidar de la història de les esquerres, de la creació de
partits polítics a la clandestinitat, dels congressos sota vigilància, de les cartes
entre militants, dels tríptics, de la formació que tantes organitzacions donaven
als seus membres per pal·liar la falta de coneixement real de l’educació. Tot
això  forma part de l’arxiu documental.

Dins d’aquest arxiu documental comptem amb  tres grans fons donats per
particulars , tots ells tenen un gran interès històric:

- Fons Pere Ardiaca: format per aproximadament 4.000 documents, opus-
cles, revistes i altres materials.

- Fons Josep Serradell “Román” i Margarida Abril: S’està catalogant el
fons, encara que per la seva extensió i especificitat, el treball s’estendrà diver-
sos anys. Existeixen aproximadament uns 10.000 documents, així com car-
tells, fulls...

- Fons Soledad Real: S’han digitalitzat aproximadament 2.000 documents
i més de 300 fotografies.
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6 Espais Unitaris

6. Espais Unitaris

Un dels principals objectius de la Fundació és contribuir a l’enfortiment i dina-
misme del teixit associatiu del nostre país.

Durant el 2007 s’ha participat activament a diferents espais unitaris com la
Universitat Progressista d’ Estiu de Catalunya(UPEC), la Coordinadora per a la
Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya, la Mesa d’Entitats Memorialis-
tes  de Catalunya,la Lliga per la Laïcitat,  el Moviment Laic i Progressista,
REALPE i el Fòrum Social Català, principalment.




