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MANIFESTACIÓ 
CONTRA L'EUROPA DE L'ATUR I LA PRECARIETAT, REPARTIM EL TREBALL I LA RIQUESA. 

28 de Gener 19h a Jardinets de Gràcia 

 
ACCIONS DESCENTRALITZADES 

El cap de setmana abans a Girona, Sabadell, Sant Adrià del Besós, Badalona, Horta Guinardó (Barcelona), etc. 

 
 

HORARIS SEMINARIS I TALLERS 

 
franja 

horaria 
títol Descripció organització aula 

Dissabte 30 
10-12h 

Associacionisme i joventut   
Consell Nacional de la Joventut 

de Catalunya 
0.1 

Dissabte 30 
10-12h 

Educació pel desenvolupament, 
transformació i acció social a 

Catalunya. 

Taula rodona amb 4 ponents i tindrà la següent estructura: 1. 
Introducció de l’Educació pel desenvolupament 2. Per què és 
interessant treballar-la en l’àmbit de l’educació en el lleure 3. 
Espai de formació en valors 4. Espai d’acció, transformació 

social. APS5. Debat Els objectius són conèixer la relació 
entre la situació de vida dels països empobrits i la nostra 

aquí a Catalunya. La importància de la transformació social 
del nostre entorn per combatre aquestes desigualtats. I com 

es pot fer des d’entitats juvenils i d’educació. 

AGERMANAMENT sense 
fronteres; Centre promotor 

d'aprenentatge servei, 
Solidaritat Educació i 

Desenvolupament, Centre 
d'Estudis Amazònics 

0.2 

Dissabte 30 
10-12h 

La revolució verda per una nova 
cultura energètica 

Taller on s’exposaran els aspectes i els riscos del model de 
producció i de consum d’energia en un context de crisi 

energètica global. S’analalitzarà la necessitat de reconvertir 
l’economia a una economia verda utilitzant les energies 

renovables com a fonts de producció democràtiques i sense 
monopoli. Es plantejaran també elements per un canvi de 

model energètic en un context de crisi i de lluita global contra 
el canvi climàtic 

Fundació Josep Irla, AEREN, 
Associació Els Verds Esquerra 

Ecologista 
0.3 

Dissabte 30 
10-12h 

L'amiant la fibra assassina 

Projecció del documental Arrakis (lliure disposició a Internet), 
taula rodona amb afectats directes, familiars dels afectats de 

Castelldefels i representants de la Sanitat i del Col·lectiu 
Ronda, comptarem també amb la col·laboració de la 

Associació d'afectats de Cerdanyola i Ripollet. 

Delegació d'afectats per 
l'amiant de Castelldefels, 

Col·lectiu Ronda 
1.1 

Dissabte 30 
10-12h 

Les desigualtats de gènere en les 
ONGD: mirades a processos de 

transformació  

Aquest seminari sorgeix com part del procés d’integració de 
perspectiva de gènere en la cultura organitzacional de les 

ONGD federades de la FCONGD. Com qualsevol 
organització, també pateixen dels efectes de la construcció 
social d’identitats i relacions de gènere promogudes per les 
nostres societats i per relacions de gènere encara injustes i 
desiguals, transformant diferencies sexuals en desigualtats 

socials i reproduint desigualtats de gènere en la seva cultura 
organitzacional. No obstant, el seu empeny per canviar les 

desigualtats socials fa que també siguin agents 
transformadors i potenciadors dels canvis social de gènere, i 

assumir un rol fonamental en la promoció de l’igualtat de 
gènere en la societat. En aquest sentit, cada vegada son 

més les organitzacions que es preocupen pels seus canvis 
interns en aquest tema i que es dediquen part del seu temps 
i dels seus recursos econòmics al canvi de les desigualtats 
de gènere a nivell organitzacional. Sabem que aquest es un 

procés llarg i no lineal. Creiem essencial compartir 
coneixements i vivències entre entitats perquè aprendre de 

les experiències d’altres facilitarà el canvi en les 
organitzacions i contribuirà a la transformació de les 

desigualtats de gènere en les nostres societats. Així doncs, 
convidarem a 4 de les entitats federades que estan realitzant 

un processo intern de transversalització de gènere en la 
seves cultures organitzacionals perquè ens expliquem 

quines son les seves dificultats i avanços en aquest procés. 
Aquesta xerrada estarà oberta a totes les preguntes de 

l’assistència.  

Comissió de Gènere de la 
Federació Catalana de ONG de 

Desenvolupament 
1.2 

Dissabte 30 
10-12h 

La campanya pel Dret a 
l'Avortament, una lluita continua 

Amb aquest seminari volem fer una petita retrospectiva de 
les activitats realitzades entorn de la Campanya pel Dret a 
l'Avortament Lliure i Gratuït, així com fer un debat sobre la 
situació de la lluita davant la nova proposta de llei. Volem 
compartir una mena de balanç i perspectives amb les i els 

assistents al FSCat. 

Campanya pel Dret a 
l'Avortament Lliure i Gratuït 

1.3 



Dissabte 30 
10-12h 

Pluralisme religiós i laïcitat 
Cercant el punt de trobada de la pluralitat religiós al món per 

a un altre món millor. Metodologia: Col·loqui i testimonis. 
Posar en comú le diferents experiències de fe i de trobada. 

Cristianisme segle XXI ( Acció 
solidària contra l’atur 

Associació CIC-Cultura-
Informació-Cristianisme, Centre 
d’estudis Francesc Eiximenis, 

Centre ecumènic de Catalunya, 
Col·lectiu de dones en 

l’Església, Cristianisme i 
Justícia, Cristians pel 

socialisme, Cristians segle XXI 
de Gràcia, Associació cultural 

El Pregó, Església plural 
Espai obert, Foc Nou, Lliga 

espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat, Som Església-

Catalunya)  

2.1 

Dissabte 30 
10-12h 

 El jovent treballador català, davant 
la crisi capitalista: organitzem-nos 

per construir l'alternativa! 

En aquest seminari es farà un anàlisi de com ha afectat 
històricament el capitalisme a les classes treballadores dels 

Països Catalans, especialment entre la gent jove, i les 
conseqüències que pot portar la crisi actual, amb totes les 
reformes i mesures que s'estan prenent, que reforcen el 
caràcter neoliberal dels estats espanyol i francès. De la 

mateixa manera, s'hi debatrà sobre quina fórmula cal usar 
per tal de lluitar com a joves independentistes i d'esquerres, 
des del carrer, els centres de treball i tots els fronts, per tal 

de construir una alternativa que trenqui amb l'actual dinàmica 
i la nostra endèmica precarietat. 

CAJEI, Maulets, el jovent 
independentista revolucionari, 
Espai Jove de la Intersindical-

CSC 

2.2 

Dissabte 30 
10-12h 

Què dimonis és el FSCom i perquè 
estem aquí?  

Forum Social de la Comunicaciò 
Espai de Dinamització del 

FSCom 
2.3 

Dissabte 30 
10-12h 

sexe, sexualitat i gènere 

sexe i gènere: veritats i mentides. Conceptes moderns.  (10 
minuts) 

 El sexe com un mecanisme d'opressió  (5 minuts) 
El gènere com una revolució social      (5 minuts) 

 El dret de totis a viatjar pels generes: la transgeneralitat   (5 
minuts) 

 Les diverses relacions entre sexes i/o generes      (5 minuts) 
 Estrategies anti-oprosives: homofòbia, lesbofòbia, 

transfobia.  (10 minuts) 
 El poder asimila i negocia. Negociem a l'alça!!   (10 minuts) 

 total: 50 minuts 
 Preguntes, anonimes o no.  

(estaria bé uns 40 mimnuts --> si hi ha poques preguntes, jo 
n'aporto les meves.) 
durada total: 1:30. 

Col·lectiu Gai de Barcelona 2.4 

Dissabte 30 
10-12h 

Crisi alimentaria: transnacionals, 
necrotecnologies i especulació 

financera.  Moviment antitransgénic 
a Catalunya: lluites per la sobirania 
alimentària, la salut i la democràcia. 

Indústries químiques i farmacèutiques han estat a l’origen de 
la destrucció de l’agricultura i ramaderia tradicionals basades 

en l’autosuficiència alimentària, i han convertit aquests 
sectors en part d’una industria anomenada ―agroalimentària‖ 

l’objectiu de la qual ja no és satisfer les necessitats de les 
poblacions, si no obtenir beneficis econòmics, i en la qual les 
empreses transnacionals tenen la capacitat de controlar tot 
el procés. A la gravíssima contaminació mediambiental que 
provoquen pesticides i adobs químics, (els CTP), ara s’hi 

sumen unes devastadores necrotecnologies que es 
monocultiven extensivament (OGM), que acaparen cada cop 

més territori, destrueixen el patrimoni genètic de la Terra, i 
atempten la supervivència dels petits pagesos de tot el món, 

uns 3.000 milions de persones. L’acaparament i 
l’especulació financera dels aliments bàsics i l’aparició dels 
―biocombustibles‖ defineixen l’altra aspecte de l’actual crisi 

alimentària. Es conclou que aquest entramat no es pot 
considerar un negoci sinó un crim contra la Humanitat. 

Moviment antitransgènic a Catalunya, ILP i estratègies de 
lluita i transformació. Metodologia proposada: 5 ponències 
de 15 minuts cadascuna i un debat per les propostes de 
lluites de 45 minuts. Ponents: Carlos Sampietro, membre 

d’Attac Catalunya, enginyer 

Som lo que Sembrem, Attac-
Catalunya 

3.1 

Dissabte 30 
10-12h 

Internet i el mon digital: drets, 
llibertats, oportunitats i negocis 

Pangea: Podem tractar temes relacionats amb la interacció 
entre drets, llibertats, oportunitats de desenvolupament 

social i negocis a Internet i el món digital. Per exemple es 
poden presentar i debatre idees i propostes sobre drets en el 

món digital (privacitat, accés, propietat, etc), creació i la 
cultura; coneixement, programari, xarxes lliures; cooperació 

per al desenvolupament; educació participació social; 
sostenibilitat medi - ambiental; tensió entre desenvolupament 

social, els negocis i els diners. Metodologia: Similar a un 
panell col·laboratiu: diverses intervencions breus, després 
formar grups i debatre, finalment presentar i debatre les 

conclusions de cada grup. La intenció és involucrar d'altres 
organitzacions i persones que treballen en aquests temes a 

Catalunya (com Edualter, I’EARN, Sindominio, Exgae, 
Wikipedia, Guifi.net, Espiral, ATI, etc.  

Pangea i Entesa pel 
Decreixement 

3.2 



Dissabte 30 
10-12h 

Mediació i Sistema d'organització 
del poble com a vehicles de 

democràcia participativa. 

Dues maneres, entre d'altres, d'apropar-se a la democràcia 
participativa: la mediació com a procés que permet gestionar 
en un món en crisi els conflictes interculturals que sorgeixen 

a l'espai públic, perquè aquests obrin pas al 
desenvolupament comunitari sostenible i a la democràcia; el 

sistema organitzatiu basat en les comunitats naturals, on 
tothom pugui participar de manera no massificada generant 
així un sistema democràtic – complementari al vot, permet la 

deliberació i el consens mitjançant un diàleg obert i 
constructiu per a una nova societat justa i equilibrada -. 
Posarem en diàleg aquestes dues aproximacions, per 

entendre'n les especificats i identificar-ne els punts comuns i 
també les sinergies que poden crear-se de la seva trobada.  

Intervenen:  
Genisa Prats, Responsable de l'àrea de Mediació de FDC;  

Elisabet Uribe, Responsable de l’àrea de Formació de FDC;  
Jordi Domenech, Formador tallers diàleg i consens de la 

Fundació Randa;  
Roser Veciana, Tècnica Drets Humans de la Fundació 

Randa;  
Moderen:  

Gianni Orsini, Responsable Àrea de Relacions Internacionals 
de FDC;  

Mireya Beryl, Coordinadora Fundació Randa-Lluís Maria 
Xiriñacs. 

Fundació Randa-Lluís Maria 
Xirinacs i Fundació 

Desenvolupament Comunitari 
(FDC) 

3.3 

Dissabte 30 
10-12h 

Alternatives a la banca 
Anàlisi crítica de les activitats de les finances convencionals 
(impactes al Nord i al Sud) i presentació de l'alternativa de 

les finances ètiques a Catalunya. 

Justícia i Pau, ODG, FETS i 
SETEM 

3.4 

Dissabte 30 
10-12h 

De lo Global a lo Local: El Canvi 
Climàtic i la Defensa del Territori 

Creiem que moltes iniciatives socials que ja porten anys 
actuant al territori ja sigui per la defensa d'una ordenació 

territorial més sostenible, una millora del transport públic, la 
defensa dels espais naturals, per el tancament de nuclears i 
incineradores, o l’ús racional de l'aigua tenen molt a veure 
amb la mitigació de les causes del canvi climàtic i la crisis 

ecològica. Es pretén que diferents ponents d’aquests grups i 
gent de la nostra campanya posin a debat les estratègies per 

a una acció conjunta que permeti bastir una potent xarxa 
d'activistes que posin en entredit l'actual gestió neoliberal 

dels governs català i espanyol.  

ElClimaNoEstàEnVenda 4.1 

horari Tìitol Descripció organitzacións aula 

Dissabte 30 
12-14h 

Lluites i solidaritats per Palestina 

A un any del bombardeig israelià a Gaza, cal que els 
moviments socials donem un nou impuls a la solidaritat amb 

el poble palestí. Aquesta pren diverses formes, des del 
suport material —com ara l’ajuda per reconstruir cases 
enderrocades per les forces d’ocupació— fins a l’acció 
política, com la recent marxa a Gaza. Des de 2005, les 

organitzacions socials palestines demanen una campanya 
internacional de boicot, desinversió i sancions (BDS) contra 
l’Estat d’Israel. En resposta a aquesta crida s’acaba d’iniciar 

una campanya contra el comerç d’armes entre l’Estat 
espanyol i Israel. Aquesta xerrada oferirà l’oportunitat de 
debatre aquests temes i d’acordar propostes unitàries per 

futures accions. 
 
 

Plataforma Aturem la Guerra, 
Xarxa d'Enllaç amb 

Palestina,Comunitat Palestina 
de Catalunya, Pau Ara i 

sempre, Junts, Associació 
catalana de jueus i palestins, 

Boicot Preventiu 

0.1 

Dissabte 30 
12-14h 

Globalització, militarisme i crisi 

Les guerres no solament necessiten de l'impúls bèlic, també 
de polítiques estatals per fer-les possibles mitjançant l'esforç 

econòmic per adquirir armaments i mantenir unes forces 
armades sobredimensionades. La crisi econòmica mundial 

també té en els recursos destinants a preparar la guerra una 
de les seves causes. 

 
Per altra banda, la globalització avarca tots els elements 

econòmics, polítics i socials mundials. Les potències 
necessiten del militarisme per ampliar el domini d'àmplies 
regions del món, ja sigui per controlar recursos i vies de 
transport, com per qüerstions geoestratègiques. Es en 

aquests marc on aparexen nous conflictes armats i guerres.  

Centre Delàs (Justícia i Pau), 
CTD i Fundació per la Pau 

0.2 

Dissabte 30 
12-14h 

Rumorologia   
Espai de Dinamització del 

FSCom 
0.3 

Dissabte 30 
12-14h 

Por una alternativa emancipadora a 
la crisis sistémica del capitalismo. 
Experiencias de construcción de 
alternativas en la UE y América 

Latina 

Primera parte (1 hora aprox.): Presentación por primer 
ponente de la necesidad del socialismo basado en la 

autogestión y la democracia directa como alternativa al 
capitalismo. Segundo ponente: Panorama de las 
experiencias de la construcción de la izquierda 

transformadora en la UE: lecciones sobre los fracasos y 
aciertos. Tercer ponente: Aportación de las experiencias de 

liberación en América Latina: construcción de los 
movimientos sociales, organización transformadora, 

gobierno, poder y emancipación Segunda parte (1 hora): 
Debate sobre cómo construir una izquierda alternativa y 

transformadora a la altura del reto que nos plantea la crisis 
sistémica. 

Asociación Socialismo XXI, 
FARGA, Fòrum Ecologista de 

Síntesi Llibertària, Revista Viejo 
Topo 

1.1 



Dissabte 30 
12-14h 

Les privatitzacions sanitàries d'un 
govern d'esquerres. Alternatives de 

control i resistència 

Per polèmic que pugui ser, cal denunciar que el govern 
català d'esquerres està aplicant a la sanitat fórmules 

neoliberals molt semblants a les que apliquen les dretes i 
que el pitjor del cas és la seva pretensió de fer-ho amb el 

suport ciutadà. El seminari constarà d'una o diverses 
exposicions de la situació actual i de propostes de control 

ciutadà i anirà encaminat a provocar un debat que culmini en 
l'activació de diferents fronts (territorials i temàtics) de 

seguiment, denúncia y alternatives al procés. Es buscarà 
consens, previ i posterior, amb altres col·lectius interessats           

Ponents 
1. Roger Bernat Landoni (metge) de l’Associació Catalana 

per la Defensa de la Salut Pública (FADSP) 
Ponència : Ineficiència en la gestió privada de l’Assistència 

Privada 
2. Ramon Serna (treballador del a sanitat) de l’Observatori 

del procés de privatització de la sanitat catalana i del 
CATAC/CTS/IAC           Ponència: Un diagnostic i eines 

contra la privatització de la sanitat 
3. Àngels Martinez Castells (economista) de DEMPEUS 

Ponència: Crisi,Participació i Salut 

CATAC-CTS/IAC, Dempeus 
per a la salut púbica,  

Associació Catalana defensa 
Sanitat Pública ACDSP-FADSP 

1.2 

Dissabte 30 
12-14h 

sensibilitat química múltiple 

MESURES DE PREVENCIÓ I SUPORT de la SENSIBILITAT 
QUÍMICA MÚLTIPLE: Forces tel·lúriques o camps 

electromagnètics Aigua Alimentació Aire Higiene personal 
Materials 

Escola del Benestar i Col·lectiu 
Ronda 

1.3 

Dissabte 30 
12-14h 

Capitalisme és crisi, propostes de 
lluites socials. 

  
Campanya Que la Crisi la 

Paguin els Rics 
2.1 

Dissabte 30 
12-14h 

La cura de la terra i de la vida 
humana: una mirada des de les 

dones 

La cura de la terra i de la vida humana estan en crisi com a 
conseqüència d'un model basat exclusivament en la obtenció 

de benefici econòmic,que ha explotat la natura per sobre 
dels seus límits i que s'ha apropiat del treball de les dones de 

tot el món i dels pobles del sud,creant una situació social i 
ambientalment insostenible(violències contra les dones i 
sobreexplotació, esgotament dels recursos naturals amb 

l'empobriment i desplaçament de les poblacions més 
vulnerables,guerres,fam,canvis climàtics...etc)Proposem el 

repartiment de las tasques de cura de l'humanitat entre 
homes i dones en un model de societat basat en la 

satisfacció de les necessitats humanes i respectuós amb la 
natura de la qual depenem i amb els pobles de tot el món 

Dones i treballs,Ecologistes en 
acció de Barcelona,Marxa 

Mundial de les Dones, 
Entrepobles 

2.2 

Dissabte 30 
12-14h 

El cooperativisme Autogestionari 
com alternativa al model 

Capitalista. 

Xerrada col·loqui sobre l'experiència del moviment de 
fàbriques ocupades a Veneçuela, partint de casos concrets: 
Inveval i el FRETECO (Frente de Trabajadores de Empresas 

Recuperadas y en Cogestión). 

CASAL, Militant, Xarxa 
d'Economia Solidària 

2.3 

Dissabte 30 
12-14h 

Dona, immigració i crisi econòmica. 
 El impacto de la crisis económica sobre las mujeres 

inmigrantes, la reacciones y las luchas de estas últimas 
Associació Papers i Drets per a 

Tothom, Debat_a_Bat 
2.4 

Dissabte 30 
12-14h 

Municipalisme i lluita social: debat 
sobre la participació com a via de 

transformació social. 
Debat sobre participació com a via de transformació social 

Endavant, EnLluita, Revolta 
Global, Gent de Gramenet, 

municipalistes autogestionaris, 
etc.  

3.1 

Dissabte 30 
12-14h 

La crisi de l'Aigua a Catalunya 

Presentació dels conflictes de l'aigua a Catalunya. La idea es 
fer una taula rodona amb unes 10-15 entitats que 

presentaran 10-15 conflictes de Catalunya relacionats amb 
l'Aigua. Al final de la mateixa hi haurà una petita ronda de 

preguntes. 

Ecologistes en Acció, Xarxa 
Nova Cultura de l'Aigua i 

Enginyeria Sense Fronteres  
3.2 

Dissabte 30 
12-14h 

Aportació catalana al Consens de 
Barcelona. Seminari amb sessió 

participativa per elaborar i 
consensuar la contribució catalana 

d'alternatives a la globalització 
neoliberal. 

El present seminari pretén articular un procés participatiu 
abans, durant i després del FSCat que faciliti l'elaboració 

d'un document base on es reflecteixi l'aportació catalana al 
Consens de Barcelona sobre alternatives interculturals a la 
globalització neoliberal. Prèviament al FSCat, les persones 

convidades al seminari enviaran les seves propostes sobre 5 
eixos temàtics (valors, ecologia, política, economia i 

comunicació) a les entitats organitzadores per tal de valorar 
un esborrany de propostes que, amb un procés amb 

metodologies deliberatives abans i durant en el seminari del 
FSCAT, es pugui veure el grau de consens sobre les 

diferents propostes. La metodologia del seminari permetrà 
deliberar sobre les propostes d'alguns o tots els 5 eixos 

temàtics, a partir de l'esborrany elaborat i valorat per Internet 
prèviament, amb l'ajut d'experts i dinamitzadors de forma 

participativa. 

Nova - Centre per la Innovació 
Social, IDHC – Institut de drets 
humans de Catalunya, Ubuntu- 
Fòrum de Xarxes de la Societat 
Civil, CEMS - Centre d’estudis 

sobre Moviments Socials, 
Illacrua 

3.3 

Dissabte 30 
12-14h 

Alternatives a la desmemòria: 
donem veu a la denúncia 

La memòria històric i la lluita per transformar el mon avui. 
Fundació Andreu Nin, Secció 

catalana de la CGT. 
3.4 

Dissabte 30 
12-14h 

Propostes populars entorn 
l'habitatge. Esclafant les bombolles 

immobiliàries!  

L'habitatge com negoci o com un dret fonamental de les 
persones. Les polítiques neoliberals de les Administracions 

del país com negació del dret a l'habitatge. El fracàs del 
Pacte Nacional per l'Habitatge de Catalunya. Les lluites dels 
moviments socials de Catalunya entorn al dret a l'habitatge. 

Les experiències des dels territoris, ciutats, pobles i 
persones. Propostes per exercir el dret a l'habitatge. Crida 

dels moviments socials a una Assemblea General pel Dret a 
l'Habitatge Social a Catalunya Un Taller d'experiències, 

debats i discussió sobre la Crida al Dret a l'Habitatge Social. 

VdeVivienda, Assemblea 
contra el Mobbing immobiliari, 

500x20 de Nou Barris, 
Prouespeculació.org, Vocalia 

Habitatge de Porta-9Barris, Avv 
Esquerra de l'Eixample, Sostre 
Civic, Associació d'Afectades 
per la Violència Immobiliària. 

4.1 



horari Tìitol Descripció organitzacións aula 

Dissabte 30 
14-16h 

Globàlium: Un mapa global per 
entendre els conflictes actuals." 

Lluís Maria Xirinacs i Damians va confeccionar un Model 
Global de la realitat que li va suposar un CumLaude per part 
de la Facultat de Filosofia de Barcelona. és un mapa mental 
pràctic que ens allibera i integra contraris per fer front a la 
nova etapa de crisi canvi de paradigma. Ajuda a pensar, 

reordena la ment i aconsegueix que tinguem una visió global 
de la realitat per a poder assolir la transformació individual i 
social. Ponents: Manuel Garcia, Núria Roig, i Joan Pares. 

Fundació Randa-Lluís Maria 
Xirinacs 

0.2 
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Colòmbia : Propostes de pau enmig 
de la guerra 

Apropar-se a la realitat del conflicte colombià fent una 
introducció amb varis ponents. La introducció servirà per fer 
un anàlisi del conflicte, la cojuntura actual i dona a conèixer 

diferents propostes tan a nivell nacional com internacional de 
defensa DDHH, recerca pau amb justícia social i del territori. 

Passi documental d’uns 30 minuts aproximadament. 

Col·lectiu Maloka, IPO ( 
International Peace 

Observatory) 
0.3 
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14-16h 

Gènere i comunicació al FSCat 

Valoració per part de periodistes, comunicadors i 
comunicadores de les diverses activitats en les que han 
participat, tant si és per tasques informatives com per 

assistència personal. Es farà mitjançant:- Breu 'taller' de 
Gènere i comunicació- Anàlisi de les activitats utilitzant 

diversos indicadors emprats en els monitoreos (seguiments) 
internacionals.- Recull d'opinió de col·lectius feministes, ONG 

amb visió de gènere, etc.- Redacció i difusió de notes de 
premsa 

AD. XIDPIC-XIPVG  1.1 

Dissabte 30 
14-16h 

Quines respostes a la crisi 
ecològica? Ecosocialisme, 

decreixement i anticapitalisme.  

L’objectiu del seminari és realitzar una discussió sobre les 
alternatives i les respostes a la cris ecològica i realitzar un 
debat entre les diferents opcions i propostes que han sorgit 
des dels moviments socials en els últims anys, com ara les 
propostes de l’ecosocialisme i el decreixement, i posar en 
relació les respostes a la crisi ecológica i la crisi social, a 
través d’una perspectiva anticapitalista. La metodologia 

consistirà en una presentació realitzada per diferents 
ponents, intentant plantejar visions diferents per generar 

discussió, i després debat amb el públic  Ponents: Joaquim 
Sempere (sociòleg), Esther Vivas (Revolta Global), un/a 

membre Entesa 
pel Decreixement, un/a membre d'Ecologistes en Acció 

Revolta Global,  Entesa pel 
Decreixement i Ecologistes en 

acció de Barcelona 
1.2 
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Transit@m... les portes de l'Arbre 
de la Pau 

Explicació del projecte Arbre de la Pau com a projecte 
facilitador de sinèrgies positives per tal d'avançar en la 

transformació del món: passar del Gran Monstre que s'està 
menjant el Planeta a la imatge que podem visualitzar d'un 

Gran Arbre de la Pau format per totes les persones convivint 
en la diversitat, la sostenibilitat i la Pau. Parlem de les portes 
que hem d'obrir i les que hem de tancar per fer la Transició i 

sortir del gran laberint en que ens trobem actualment. Es 
tracta potser més d'un taller que d'un seminari 

(explicacions+cançons+diapositives) i debat posterior.  

associació Arbre de la Pau 1.3 

Dissabte 30 
14-16h 

Xarxa de mares 

Com a grup horitzontal encara hem de definir com afrontar 
una xerrada informativa sobre la nostra tasca. Tot i que 

trobem imprescindible la nostra participació per ser un grup 
de criança lliure, obert i gratuït. Una xarxa de dones que hem 
cobert de manera autònoma una la necessitat d’un espai de 

trobada, consulta i acompanyament durant els processos 
vitals d'embaràs, part i criança. S'ha proposat oferir un punt 
d'informació de les nostres activitats i localització, així com 

dinamitzar un  

GRUP GEMMA - grup 
d'embaràs i criança 

2.1 

Dissabte 30 
14-16h 

Hi ha vida més enllà de l'escola 

Famílies que hem optat per no delegar l'educació dels 
nostres fills i filles al sistema escolar, explicarem la nostra 

experiència i la compartirem amb persones interessades en 
el panorama de l'educació actual. 

Coordinadora Catalana Educar 
en Família 

2.2 
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14-16h 

 LA ITALIA DE BERLUSCONI. Cap 
a on van les democràcies 

europees? 

E LA NAVE VA.... (I LA NAU VA)Creem ponts, no murs. Al 
final d’un recorregut que acabem d’iniciar, volem organitzar 
una nau que surti de Barcelona i arribi a Civitavecchia (o a 
Gènova). Serà la nau dels drets, que recordarà la nostra 

Constitució i el seu origen, laic i pluralista, la centralitat de la 
llibertat i de la democràcia real, participativa, transparent: 

des dels llocs de treball a les escoles, als barris, als serveis, 
al territori. Recordarà que el planeta que tenim és un, és 

aquest, aquest és el nostre mar, de tots els pobles. Que tots 
tenim dret a existir, moure’ns, viatjar, emigrar, com tenen el 

dret a que la seva terra non sigui explotada, depredada. 
Recordarà que les mentides immobilitzen, mentre que la 

veritat és revolucionaria.Recordarà que cultura i art són els 
punts més alts del gènere humà, són font de joia i plaer per 
qui els produeix i per qui se’n beneficia, no estan fets per al 
mercat. Recordarà que existir pot voler dir resistir, defendre 

la dignitat pròpia i la dels altres, conservar la luciditat, el 
sentit crític i la capacitat de judici. 

Lo sbarco, Altraitalia 2.3 
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14-16h 

La No-Violència com a proposta de 
canvi social i personal 

El seminari serà participatiu amb exposicions curtes, 
seguides de temps de treball personal i d'intercanvis en 

diferents moments, abans de fer una síntesi general. 

Iniciatives per la No-Violència i 
Món sense Guerres 2.4 

Dissabte 30 
14-16h 

Més enllà del que separa, Educació 
Viva 

En general, el debat social sobre l’educació acostuma a 
centrar-se al voltant d'ideologies i d’allò que suposadament 
necessita la societat, és a dir, els adults, i que l'escola per 
tant ha de proporcionar: més ensenyament públic o privat, 

més Català, Castellà o Anglès, més nivell d'aquesta o 
aquella àrea ... En canvi, poques vegades partim del que 
necessita realment la infància per créixer amb equilibri i 
esdevenir persones amb un percepció pròpia.La nostra 

proposta pretén centrar la mirada en això últim a través d'una 
educació viva.  

CRAEV-Centre de Recerca i 
Assessorament d'Educació 

Viva 
3.1 
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"Personajones" i visionariat    
Espai de Dinamització del 

FSCom 
3.2 

Dissabte 30 
14-16h 

Predialogals    
Espai de Dinamització del 

FSCom 
3.3 
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taller d'genera't 

consta de tres dinàmiques amb una duració total de dues 
hores. Volem replantejar-nos, d’una manera entretinguda, 

qüestions com les identitats, la sexualitat i el gènere 
imposades socialment utilitzant conceptes extrems com són 

la intersexualitat, l’homosexualitat i la transsexualitat i 
desdibuixar així els límits que semblant tan clarament definits 

. Es tracta de conèixer-nos una mica més i poder-nos 
desenvolupar amb llibertat i respecte en convivencia.  

Col·lectiu Gai de Barcelona 3.4 

Dissabte 30 
14-16h 

Mitjans alternatius i Dret a la 
informació  

  
Espai de Dinamització del 

FSCom 
4.1 

horari Tìitol Descripció organitzacións aula 

Dissabte 30 
16-18h 

La presidencia espanyola de la UE 

 Análisis de las consecuencias de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa La presidencia española de la UE arranca 
con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que ha sido 

finalmente impuesto a los ciudadanos europeos, a pesar de 
los rechazos y resistencias populares. Una vez superada 

esta situación de bloqueo institucional, la UE da vía libre a la 
Europa del capital y al pleno desarrollo de las políticas 
neoliberales, cuyos objetivos aparecen definidos en la 

Estrategia de LisboaPonents: Juan Garcia, Oleguer Bohigas, 
Esther Vivas 

ATTAC Catalunya, Campanya 
contra l'Europa del Capital, la 

Crisi i la Guerra 
0.1 
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Política de partit i política de 
moviment. Quina relació i de quina 

manera?  

En un context social i política de necessitat comuna degut a 
la desafecció, despolitització de la vida pública, i diverses 
fragmentacions ( de classe, socials, etc) es fa necessari 

reflexionar, des d’una perspectiva transformadora, sobre les 
diferents relacions que s’estableixen entre la política de partit 

i la política de moviment. Com són aquestes relacions? 
Existeix un model? A qui beneficia i/o perjudica aquest model 

o no-model? Objectius:Potenciar un debat, que no per ser 
clàssic, manté encara el seu interès. Objectius de 

reconeixement entre els diferents actors que mantenen una 
voluntat d’intervenció en el marc del sistema política català. 

Metodologia: Breu ronda expositiva per part de cada 
convidat/organitzador i posterior debat amb els assistents al 
taller. Els continguts -i si s’escau les conclusions- del taller 

seran recollits per una posterior devolució als participants del 
taller.  

IGOP-UAB i CEMS 0.2 

Dissabte 30 
16-18h 

Monedes transparents i a favor del 
poble 

Ponent Ecoxarxa: Enric Duran Giralt 
Ponent Bardina: Joan Parés Grahit 

BARDINA: 
Sense bitllets, viuríem en un entorn molt més segur, menys 
violent i amb major cohesió social, ja que desapareixeria el 
major incentiu que empara l'activitat il·legal en el món. La 

telemàtica implica necessàriament una gran esperança per a 
tots els pobles del planeta, a condició que es lliuri com un 
instrument dedicat al servei de la llibertat i de la informació 

de totes les persones. Agustí Chalaux de Subirà (1911-2006) 
durant tota la seva vida ha investigat i desenvolupat aquest 

sistema econòmic, científic i racionalitzat. 
ECOXARXA: 

L'EcoXarxa del Montseny és una associació de ciutadans de 
la bioregió del Montseny, units de forma continuada per crear 
espais econòmics complementaris a l'economia oficial, així 
com mecanismes de suport, ajuda mútua i aprenentatge, en 

base a criteris de sostenibilitat ecològica, proximitat i 
solidaritat. Fem ús d'una moneda local (també dites 

socials,paral·leles, complementàries, o apropiades), l'Eco 
Seny, per permetre el funcionament d'un sistema 

d'intercanvis multirecíprocs a la regió, sense fer ús del diner. 
També ens ajuda a l'hora de generar i organitzar espais de 

consum i de produccions que es relacionen amb espais 
externs a la regió, on combinem l'EcoSeny amb l'Euro. 

Ecoxarxa Montseny, Centre 
d'Estudis Joan Bardina 

0.3 
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16-18h 

Educació en un mon en crisis. 
Conseqüència, lluites i alternatives 

Arran de la I Trobada de Lluites per l'Educació Pública i 
Popular, es planteja realitzar un seminari sobre les 

conseqüències de la crisi en matèria d’educació. Aquest 
girarà entorn quatre eixos que es divideixen en dues parts 
ben diferenciades:Una part més analítica sobre l'estat de la 
qüestió, el paper que juga el sistema econòmic vigent en la 

situació actual de tota l'educació de 0 a 25 anys com la 
jerarquització, l'elitització, la mercantilització o la precarietat. 

I una altra part de propostes, lluites, resistències i 
alternatives davant d'aquesta situació. El format i la 

metodologia serà el següent: ponències dels diferents 
col·lectius/organitzacions, etc intervencions dels participants 

debat sobre l'exposat 

AEP Revolta Global, 
Assemblea de Filosofia i Lletres 

(UAB)USTEC·STEs (IAC) 
Assemblea d'estudiants de 

ciències i biociències 
Assemblea d'enginyeria de la 

UABGEUP,FEDERACIÓ 
D'ENSENYAMENT DE CGT, 

estudiants EN lluita 

1.1 
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El Fracaso de la Estrategia de 
Lisboa. Experiencias de lucha 

contra el paro, los despidos y la 
precariedad. Propuestas de acción. 

Primera parte (1:10 horas.): Introducción (5min). La 
estrategia de Lisboa y el fracaso de sus objetivos de pleno 

empleo y erradicación de la pobreza. Presentación por varios 
ponentes de las experiencias de la I Marcha contra el paro 
de Catalunya (1996), de la Asamblea de despedid@s de 

SEAT, experiencia de lucha contra despidos en Frape-Behr, 
la lucha de los despedidos/as de Nissan, Red ciudadana 

contra la precariedad de Jaén y de la Asamblea de Parados 
de Barcelona. Segunda parte (50 min.: Debate sobre 

propuestas de acción: ¿Hacia la II Marcha contra el paro y la 
precariedad en Catalunya? Alternativas a la revisión de la 
estrategia de Lisboa: ¿Por la renovación de la Carta de 

derechos sociales y de medidas contra el paro, los despidos 
y la precariedad? ¿Hacia la coordinación de la acción contra 

el paro en el estado español y Europa?  

Asociación Socialismo XXI, 
FARGA, FEMEC CGT, Fòrum 

Ecologista de Síntesi 
Llibertària, Revista Viejo Topo, 
IAC, Intersindical Valenciana, 

Campanya que la Crisi la 
paguin els Rics 

1.2 
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A quatre anys de la Ley Integral 
contra la violencia de genero. Com 

estem? 

Des del moviment social contra la violència de gènere, volem 
posar en comú.Com reacciona la societat davant la violència 

de gènere? Les eines al nostre abast són les que calen? 
Analitzarem com ha evolucionat la implantació de la Ley 

Integral contra la violencia de genero, aprovada el 2004 pel 
Parlament espanyol. Quina és la seva eficiència? També el 

desplegament de la Llei aprovada pel Parlament de 
Catalunya.  

Plataforma Unitària Contra la 
Violència de Gènere 

1.3 
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Fòrum Hipotecari Autonòmic 

L'acte es planteja com un punt de trobada o taula rodona 
més que com un simposi de ponències. Es pretén generar 
un espai de diàleg, anàlisi i debat conjunt en el qual tots els 
assistents tinguin la seva oportunitat a manifestar les seves 

impressions i expressar les seves propostes de canvi i 
solució a aquesta greu situació de crisi econòmica i social. A 
partir d'una breu presentació de diferents temes essencials a 

tractar es dóna la paraula per torns iguals, plasmant les 
intervencions en una acta que posteriorment es portarà i 

debatrà al Fòrum Hipotecari Nacional. PER QUE UN 
FÒRUM HIPOTECARI AUTONÒMIC?-Perquè és una bona 

via per conèixer els problemes dels hipotecats i el 
sobreendeutament de primera mà i de forma individualitzada. 
-Perquè és un acte que serveix d'auditori a les demandes les 
entitats socials més actives i representatives. -Per fomentar 

la unió dels hipotecats i sobreendeutats a nivell local i 
autonòmic des de la base. -Per proposar i dur a terme 

actuacions reivindicatives de forma conjunta amb altres 
col·lectius. -Per plantejar accions extrajudicials i judicials de 

tota mena per pal·liar els abusos que pateixen els 
consumidors.-Per exigir canvis en la legislació i normativa 
ara existent i que gairebé no protegeix els consumidors. 

Aicec-Adicae, Observatori 
Desc, Plataforma d'Afectats per 
les Hipoteques, associacions 

de consumidors, entitats 
socials, associacions de 

immigrants, etc...  

2.1 
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16-18h 

Mitjans al servei de la societat 

Encara avui existeix la necessitat d'uns mitjans alternatius 
potents i de donar-les suport per tal de fer un salt qualitatiu 

important quant a satisfer el dret a la informació de la 
societat amb continguts d'actualitat, amb reflexió i difonent 

alternatives al model actual. Amb la voluntat de donar ressò 
a les propostes dels moviments socials i d'incidir en la 
societat, Illacrua i la Directa treballen conjuntament per 
convertir-se en un setmanari alternatiu de referència, 

ampliant el ventall d’informació i incorporant un tractament 
més profund sobre l’actualitat.  

Setmanari Directa 2.2 
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Tercera Acció Internacional de la 
Marxa Mundial de les Dones 

Es tracta de presentar en el marc del FSCat els continguts 
de la tercera acció feminista internacional de la Marxa 

Mundial de les Dones . Aquesta acció comença el 8 de març 
de 2010 amb accions locals i finalitzarà el 17 d’octubre amb 
una acció internacional a Kivu- Sud ( República Democràtica 

del Congo) con acciones simultànies a tot el món, per a 
reforçar el paper de les dones a la resolucó dels conflictes.  

Marxa Mundial de Dones amb 
el suport d'Entrepobles 

2.3 
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Crisi i territori: Conseqüències de la 
crisi sobre el territori i alternatives 

en el context rural 

L’actual crisi capitalista està tenint una sèrie de 
conseqüències sobre el territori i les àrees rurals del nostre 
país. Aquestes conseqüències poden convertir-se alhora en 

oportunitats per a bastir alternatives o amenaces perquè 
l’actual context social servirà d’excusa per a continuar amb 
les polítiques de terra cremada i de destrucció del territori 

dels darrers anys. El seminari planteja fer un debat que des 
de diferents punts de vista plantegi quina és la situació a les 
comarques rurals dels Països Catalans i com podrien ser les 

alternatives, a partir de la pagesia i la indústria de 
transformació, les cooperatives i l’economia social. 

Jóvens de les Terres de l'Ebre i 
Maulets, el jovent 

independentista revolucionari 
2.4 
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Transnacionals espanyoles: agents 
de desenvolupament?  

 Cada dia s'acumulen més denúncies des de la societat civil  
contra empreses transnacionals espanyoles per vulneració 
dels drets humans. Conèixer la seva forma d'actuar des del 

desenmascarament de les estratègies de rentat d'imatge 
mitjançant la responsabilitat social corporativa, fins els 

mecanismes d'internacionalització amb diner públic que 
generen deute extern. L'análisi de casos i mecanismes ens 
ha de permetre assenyalar co-responsables i organitzar les 

nostres respostes. 

Col·lectiu RETS (Resposts a 
les Empreses Transnacionals), 
Fundació L'Alternativa, Qui deu 

a qui? 

3.1 
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El proces als 11 del Raval 

El proceso judicial seguido contra 11 pakistaníes y 1 indio, 
todos de religión islámica, acusándoles de terrorismo. La 
reacción de la comunidad pakistaní. Las similitudes con el 

proceso Dixan. Islamofobia y criminalización de la 
inmigración 

Associació Papers i Drets per a 
Tothom, Familiars i amics dels 

detinguts del Raval 
3.2 
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Dels conflictes ambientals a 
Catalunya a models cap a la 

sostenibilitat 

El contingut consistirà en aportar informació elaborada per 
molt diverses entitats ecologistes i plataformes sobre els 

conflictes ambientals en el territori en format pòsters i digital 
(Mapa de conflictes ambientals elaborat participadament per 
més de 200 entitats signants del manifest i la manifestació 
front la política ambiental del Govern de la Generalitat). La 
metodologia, s'organitzarà el seminari en base a sis àmbits 

temàtics: 1. L'aigua valor ecològic i recurs clau per a 
l'equilibri territorial català. 2.La producció creixent de residus, 
reflex del model social insostenible generador de conflictes. 

3.Conservar el medi natural i l la biodiversitat front la 
depredació del model imperant. 4. El model energètic català 

fomenta la crisi climàtica global i les infraestructures 
energètiques rebutjades socialment. 5. Model territorial 

segons les demandes mercantils versus models 
reequilibradors de justícia ambiental. 6. L'agricultura i 

ramaderia ecològiques per aturar la química i els 
transgènics. Aquests àmbits inclouen molt diverses 

propostes de treball que es proposen a debat. cada àmbit és 
presentat per un coordinador que moderarà la sessió i 

facilitarà les aportacions de persones expertes en els temes i 
dels participants. Es clourà amb una sessió específica sobre 
els processos per avançar cap a nous models de governació 

que demanden els nous models socials i ecològics 
alternatius a la crisi dels models neoliberals actuals. Es 
proposarà publicar un resum de les aportacions, debat i 

conclusions del seminari per traslladar-los a la societat i les 
institucions. Suggerim que es facin en dues sessions de 2h 
cadascuna a la tarda, tant per la magnitud dels temes com 

per assegurar l'assistència. 

Federació Ecologistes de 
Catalunya (EdC), ALNUS, 

ADENC, BOSC VERD, CEPA, 
DEMAC, GEPEC, GDMNS, 
IAEDEN, IPCENA, LIMNOS, 

SEGRIÀ.NET, 
VALLDELGES.NET, ASSOC. 
CERDANYOLA VIA VERDA, 
GATA, GDT, NO A LA MAT, 

SALVEM L’EMPORDÀ, 
SALVEM EL VALLÈS, Vallès 

Net,Plataforma Salvem la Platja 
Llarga, Associació Ecologista i 

Ecologista Cordada, ANG, 
AENA, ARITJOL  

3.3 
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Treballador(es) i ecologistes: un 
horitzó comú? 

Vivim en un sistema d'organització social addicte al 
creixement econòmic i que fomenta la concentració de poder 

en poques mans. Això està provocant una crisi 
multidimensional (econòmica, ecològica, social i política) 
cada vegada més estesa i aguda. Cal un canvi radical de 

valors i institucions per a superar les diverses crisis en que 
ens trobem.  

Entesa pel Decreixement, IAC, 
En lluita, Grup de Democràcia 

Inclusiva de Catalunya 
3.4 
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Tancant el cercle: defensem el 
territori, mengem agroecològic 

debat sobre els models de consum actual. és necessari un 
canvi individual o estructural? models de cooperatives de 

consum agroecològic, objectius, reptes de futur.  

Xarxa Consum Solidari, Coop. 
El Pinyol, La Repera 

4.1 

horari Tìitol Descripció organitzacións aula 

Dissabte 30 
18-20h 

Crisi de la democràcia i defensa de 
la política 

L’objectiu és analitzar les causes de la desafecció envers el 
sistema democràtic; estudiar les diferents propostes 

relacionades amb la democràcia participativa; reivindicar 
l'acció política com a eina de transformació. L'activitat tindrà 

dues parts. En la primera, un representat de l’àmbit 
acadèmic radiografiarà la situació actual de la participació 

política, acotant el terme desafecció política, per passar a fer 
una exposició posterior sobre la democràcia participativa. la 

segona part, tindrà el format de taula rodona amb 
representats de diferents àmbits vinculats en política per tal 
de debatre sobre la necessitat de reivindicar el compromís 
polític. Cada part durarà una hora, dividint aquest temps en 

40' d’intervenció dels ponents i 20 preguntes del públic  

Fundació Josep Irla, Universitat 
Progressista d'estiu de 

Catalunya (UPEC), Institut de 
Govern de Polítiques Públiques 

(IGOP), Centre Internacional 
Escarrés per a les minories 

Ètniques i les nacions 
(CIEMEN) 

0.1 

Dissabte 30 
18-20h 

Teologia Alliberament i Canvi 
Social 

Contingut: Resposta social de la fe a la crisi. Metodologia: 
Col·loqui, testimonis i experiències. 

 Creients en Diàspora, Fòrum 
Català de Teologia 

d'Alliberament 
0.2 



Dissabte 30 
18-20h 

 Cap a la construcció de la 
Sobirania Alimentària: Aliança per 

la Sobirania Alimentària dels 
Pobles 

La Sobirania Alimentària (SbA) defensa el dret dels pobles a 
una alimentació sana, nutritiva i culturalment acceptable, la 
prioritat de la producció i el consum locals, la protecció front 

a pràctiques comercials deslleials, els models camperols 
d'agricultura familiar i l'accés just als recursos. El 

desenvolupament de pràctiques alternatives al sistema 
agroalimentari capitalista es concep com una manera de 

desafiar el control de les grans corporacions i institucions a 
nivell nacional i internacional, i de combatre les pràctiques 
social i ecològicament destructives que van associades. La 
SbA reivindica lo local com a espai de resistència, així com 
la importància de reconèixer les fortes interrelacions entre 

allò local i global, i la necessitat de democratitzar el sistema 
alimentari. 

En aquest marc, els objectius del taller són donar a conèixer 
què és la SbA a través d'experiències concretes i presentar 

l'Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles, procés que 
intenta consolidar, a través de la creació i enfortiment de 

xarxes entre diferents col·lectius i organitzacions, la posada 
en pràctica de la SbA.  

Aliança per la Sobirania 
Alimentària dels Pobles  

0.3 

Dissabte 30 
18-20h 

Qui vigila els que vigilen el poder? 
L'observació crítica dels mitjans 

Debat sobre el paper dels mitjans de comunicació en la 
societat actual i la seva relació amb el poder. El Grup de 

Periodistes Ramon Barnils ha posat recentment en marxa un 
observatori d'observació crítica dels mitjans i vol presentar-
los als moviments socials per debatre la utilitat d'aquest eina 

i crear una relació més estreta amb aquests moviments 
perquè sigui una bona eina crítica de la relació entre els 

mitjans i el poder. 
Ponents: 

Joan Vila, president del Grup Barnils per presentar el 
projecte Media.cat 

Gemma Garcia, autora de l'informe sobre Bolonya  
Xavi Giró, de l'Observatori de la Cobertura dels Conflictes de 

la UAB 

 Grup de Periodistes Ramon 
Barnils. 

1.1 

Dissabte 30 
18-20h 

Sobre l'autodeterminació 

Sobre l'autodeterminació (autodeterminació no és només 
dret nacional, sinó que implica drets socials i va molt més 
enllà d'un referèndum)- Joan Sebastià Colomer (militant 

d'Endavant): presentació, moderació de l'acte, i ponència 
sobre l'autodeterminació com a procés de lluita i decisió 

col·lectiva en tots els àmbits; paper de la desobediència.- 
Julià de Jòdar: els moviments d'alliberament nacional davant 
la globalització capitalista- Llorenç Casanova (regidor de la 
CUP de Vilafranca del Penedès): els límits de la consulta 
popular per la independència a Vilafranca del Penedès.- 
Josep Villarroya (de l'Associació de Veïns de Velluters): 
sobre la consulta sobre el futur del solar del Princesa, a 

València. 

Endavant OSAN, Maulets el 
jovent independentista 
revolucionaria, CAJEI 

1.2 

Dissabte 30 
18-20h 

Memòria i lluites socials 

A partir de la presentació de projectes sobre la memòria, 
introduïts per Memoro (el banc de la memòria), l’Associació 

Entrepobles i la Fundació Desenvolupament Comunitari 
(FDC), es pretén fer una reflexió i un activitat pràctica sobre 

el treball de memòria, individual i col·lectiva, com a eina 
d'activisme, de lluita i de transformacions socials.  

Intervenen:  
Arianna vindici, Fundació desenvolupament Comunitari 

(FDC),  
Fernando Gabrich, Memoro, el banc de la memòria,  

Maria Jesus Pinto, Associació Entrepobles   
Modera: 

Gianni Orsini, Area de Relacions Internacionals de FDC. 

Fundació Desenvolupament 
Comunitari (FDC), Entrepobles 

1.3 

Dissabte 30 
18-20h 

Corrupció, Urbanisme i Gestió 
Pública: idees per la intervenció 

social 
  

FAVB, Ateneu Popular de Nou 
Barris 

2.1 

Dissabte 30 
18-20h 

Per un Mediterrani de la pau, la 
justícia social i la sostenibilitat: 

contra la Cimera Euromediterrània 

Barcelona ha estat nombrada capital del procés 
Euromediterrani. Es preveu que se celebrarà aquí una 

cimera el juny de 2010, amb la presència de dirigents dels 
països de la UE i del Mediterrani, incloent-hi Israel. Caldrà 

una gran mobilització i probablement una contracimera, 
entorn a diversos eixos. Aquest acte al FSCat es planteja 

com un pas en l’articulació d’aquest moviment unitari. 

Plataforma Aturem la Guerra, 
Campanya contra l'Europa del 

Capital, la Crisi i la Guerra 
2.2 

Dissabte 30 
18-20h 

Democratitzar el sistema 
internacional: noves propostes 

després de la crisi 

Les promeses de reformar el sistema internacional o, de com 
a mínim, replantejar les actuals regles del joc, fetes per 

nombrosos dirigents internacionals en els primers 
compassos de la crisi, han quedat en no res. La conjuntura 

actual no només no ha servit per reconfigurar i democratitzar 
les institucions internacionals, que doni veu i vot a països 

fins ara marginats del tauler internacional, sinó que a més a 
més ha congelat la reconstrucció del multilateralisme per 

donar pas a l’emergència de nous actors i espais (G-8, G-20, 
G-22, G-2, etc.) ni democràtics ni representatius. La taula 

rodona pretén convocar a experts en la matèria per analitzar 
el moment actual i revisar les antigues i noves propostes per 

democratitzar el sistema internacional. 

Cristianisme i justícia, Justícia i 
Pau 

2.3 



Dissabte 30 
18-20h 

Fira d'experiències d'economia 
solidària 

  

XES, Coop57, CAF 
(Comunitats d'Autogestió 

Financera),  
Mol-Matric, La Ciutat Invisible, 
ARÇ, Cooperativa Obrera de 

Viviendas  
del Prat, Rocaguinarda, Balanç 

Social. 

2.4 

Dissabte 30 
18-20h 

Socialisme: l'alternativa per a un 
món en crisi? 

 Cada dia queda més clar que és el propi capitalisme el que 
està en crisi. Si bé podem estar d'acord que aquest sistema 
no funciona, quina és l'alternativa? és possible construir una 
societat justa, igualitària i realment democràtica? En aquesta 
xerrada-debat discutirem sobre el socialisme, com es pot dur 
a terme i en quins models i referents pensem. Es tractaran 
els debats a Amèrica Llatina sobre el socialisme al segle 

XXI, la qüestió de si és possible construir una societat 
diferent a allò viscut a la URSS i també quines estratègies 

tenim per arribar-hi. 

En Lluita, Maulets, Revolta 
Global 

3.1 

Dissabte 30 
18-20h 

Resistències i alternatives populars 
llatinoamericanes al 

neocolonialisme europeu. 

Taula rodona articulada al voltant dels interessos i 
estratègies polítiques i comercials europees a l'Amèrica 

Llatina, l'impacte social i ambiental de les inversions 
transnacionals europees i les resistències populars i 

alternatives econòmiques que s'estan proposant, tant a nivell 
local com regional. A partir d'aquí, donar a conèixer el 

calendari de movilitzacions durant el semestre de 
Presidència espanyola de la UE, i l’iniciativa de la Xarxa 

Birregional Enlazando Alternativas: la Cimera dels Pobles i el 
Tribunal Permanent dels Pobles que se celebrarà al maig 

2010. 

Enlazando Alternativas, 
Assamblea Bolivariana de 

Catalunya 
3.2 

Dissabte 30 
18-20h 

La lluita per la despatologització 
trans 

En el marc de la campanya Xarxa d´ Acció Trans/Intersex 3.3 

Dissabte 30 
18-20h 

Assemblea FSLocals 
Reunió de diversos Fòrums Socials Locals per intercanviar 

experiències, crear xarxa i aprofundir en el procès de 
descentralització del Fòrum Social Mundial 

FSLocals 3.4 

Dissabte 30 
18-20h 

La crisi del discurs de la solidaritat    
Fòrum de Comunicació i 

Ciutadania 
4.1 

horari Tìitol Descripció organitzacións aula 

Diumenge 
31 10-12h 

Assemblea de Dones Assemblea de Dones Assemblea de Dones 0.1 

Diumenge 
31 10-12h 

La tortura, avui, a l'Estat Espanyol. 
Què diuen els informes 

internacionals?  
  

Coordinadora per la Prevenció 
de la Tortura 

0.2 

Diumenge 
31 10-12h 

Tribunal Russell 

La nostra proposta es la de poder explicar en que consisteix 
el Tribunall Russell, en especial volem difondre el que serÃ  

la primera sesio del Tribunal Russell, que ademes es 
celebrara a Barcelona.Diverses organitzacions catalanes i 

internacionals l'estem organitzant, Les organitzacions 
catalanes son ACP, ACSUR; NOVA, NEXES, SCI, AFD, 
XARXA D'ENLLAÇ AMB PALESTINA i la COMUNITAT 
PALESTINA DE CATALUNYA, També compten amb el 

suport de la PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA. 
La sessió del tribunal a Barcelona es celebrara el mes de 

Març i es pretén implicar el màxim d'agents socials de 
Catalunya. 

Creiem que es molt important poguer fer una ponència sobre 
el Tribunal i la sessió que celebrarem al nostre país, també 
podem compartir espai amb les diverses ponències sobre 

palestina. 

Coordinadora d'entitats amb 
Palestina al Cor 

0.3 

Diumenge 
31 10-12h 

Educació en un mon en crisis. 
Conseqüència, lluites i alternatives 

Arran de la I Trobada de Lluites per l'Educació Pública i 
Popular, es planteja realitzar un seminari sobre les 

conseqüències de la crisi en matèria d’educació. Aquest 
girarà entorn quatre eixos que es divideixen en dues parts 
ben diferenciades:Una part més analítica sobre l'estat de la 
qüestió, el paper que juga el sistema econòmic vigent en la 

situació actual de tota l'educació de 0 a 25 anys com la 
jerarquització, l'elitització, la mercantilització o la precarietat. 

I una altra part de propostes, lluites, resistències i 
alternatives davant d'aquesta situació. El format i la 

metodologia serà el següent: ponències dels diferents 
col·lectius/organitzacions, etc intervencions dels participants 

debat sobre l'exposat 

AEP Revolta Global, 
Assemblea de Filosofia i Lletres 

(UAB)USTEC·STEs (IAC) 
Assemblea d'estudiants de 

ciències i biociències 
Assemblea d'enginyeria de la 

UABGEUP,FEDERACIÓ 
D'ENSENYAMENT DE CGT, 

estudiants EN lluita 

1.1 



Diumenge 
31 10-12h 

Tres discursos al servicio de la 
salida capitalista a la crisis: 

Moderación salarial, Reforma 
laboral y Reforma de las 

pensiones. 

Introducción sobre la estrategia de Lisboa: Primera parte (1 
hora aprox.): Presentación por primer ponente de la crítica a 
la moderación salarial; Presentación por segundo ponente 

de la Reforma laboral que pretende la CEOE y UE; 
presentación por tercer ponente de la crítica al discurso 
sobre la ―urgencia de la reforma de las pensiones para 
garantizar su viabilidad futura‖. Segunda parte (1 hora): 
Debate sobre propuestas de acción: ¿Cómo movilizarse 

contra el discurso y las medidas que nos anuncian desde las 
instituciones de la UE y de la patronal? 

Asociación Socialismo XXI, 
FARGA, FEMEC CGT, Fòrum 

Ecologista de Síntesi 
Llibertària, Revista Viejo Topo, 

Campanya que la Crisi la 
Paguin els Rics, Col·lectiu 

Ronda SCCL, IAC, Intersindical 
VAlenciana 

1.2 

Diumenge 
31 10-12h 

SALVEM LA DEMOCRÀCIA. Per 
un debat públic al voltant de 

l'aprofundiment democràtic en la 
planificació del territori  

CONTINGUT: Tot i l'�™acceptació de la participació 
ciutadana en la democràcia del darrers anys, els poders 
públics i els grups d'�™interès privats son els actors que 
han decidit, i decideixen, les polítiques de planificació del 
territori. Aquesta tendència ha reforçat l'�™augment del 

conflictes territorials, la desafecció al sistema representatiu, 
així com diversos casos d'�™irregularitats i corrupció. En 
aquest escenari els moviments socials i la ciutadania han 
esdevingut nous actors rellevants en l'�™aprofundiment 

democràtic al mateix temps que han afegit  qualitat social i 
ecològica al desenvolupament territorial del país. Per 

avançar en l'�™aprofundiment democràtic, i davant del alt 
grau de impacte que tenen les infraestructures i 

l'�™urbanisme en aspectes centrals del model de societat, 
volent impulsar  un debat públic sobre el com, el quant, el on 
i el perquè de la participació en la definició de les polítiques 

publiques de la planificació territorial.  
METODOLOGIA: El taller s'�™iniciarà amb la presentació 

d'�™un audiovisual que emmarca els continguts, a 
continuació es farà una taula rodona que farà una reflexió 

des de la perspectiva del diferents actors (plataformes, 
administració, partits, ongs), a continuació s'�™obrirà el 

debat entre la fila cero i els assistents, i es tancarà el taller 
amb un ple de reflexions i propostes. 

Centre Unesco de Catalunya, 
Institut de Gobernabilitat i 

Polítiques Publiques, Centre 
per la Sostenibilitat Territorial, 

Fundació Nous Horitzons. 

1.3 

Diumenge 
31 10-12h 

Treball local: la lluita contra la crisi 
als barris i viles. 

Debat sobre problemes i eines per treballar el tema de la 
crisi als barris: Lluites contra l'especulació, relació amb les 

AAVV, Punts d'informació Laboral.... 

Sants en Crisi, Assemblea del 
Barri de Sants, Plataforma 
Horta-Carmel-Guinardó UN 

Altre Món és possible, Oficina 
de Drets Socials Trobada 

Alternativa de 9Barris, Comitè 
Gràcia en Crisi 

2.1 

Diumenge 
31 10-12h 

Llei d'Estrangeria, lluites 
d'immigrants i relacions amb els 

moviments socials. 

El perquè de les successives reformes de la Llei 
d'Estrangeria, la seva relació amb la situació econòmica i 
política global. Les polítiques dels diferents grups polítics 

davant d'això. 

Associació Papers i Drets per a 
Tothom, Debat_a_Bat, 

Col·lectiu Ronda 
2.2 

Diumenge 
31 10-12h 

Economia solidària, una alternativa  
postcapitalista 

Diverses corrents crítiques del pensament econòmic han 
bastit la crítica al capitalisme. Ens proposem d'aplegar-les a 

totes (marxista, llibertària, feminista, ecologista, 
altermundista, cooperativa) per compartir diferents punts de 
vista i cercar un programa comú        Ponents: Jordi García i 

Jordi Vía (membres de la Xarxa d'Economia Solidaria)  

Xarxa d'Economia Solidària 2.3 

Diumenge 
31 10-12h 

Apaguem les Nuclears 
Continuació de l’anterior seminari (Energia i territori) posant 
l’accent sobre l’energia nuclear i la necessitat de no renovar 

les llicències d’Ascó i Vandellòs.  

Jóvens de les terres de l’Ebre i 
Maulets, el jovent 

independentista revolucionari 
2.4 

Diumenge 
31 10-12h 

Globalització i sostenibilitat 
lingüística a càrrec de la ponent 

Carme Junyent.  
  

Associació Catalana 
d'Esperanto 

3.1 

Diumenge 
31 10-12h 

 Àfrica en la crisi i en la 
globalització: efectes, respostes i 

resistències des del continent africà 

Àfrica està pagant també els plats trencats de la crisi. Els 
efectes i conseqüències s'estan fent notar en termes de 
caiguda de l'ajuda internacional i deteriorament de les 

condicions socioeconòmiques de les poblacions africanes. 
No obstant, la crisi només posa de manifest les dinàmiques 

d'explotació que el continent ha patit de forma històrica. Amb 
aquest marc de fons, es pretén portar a terme una taula 
rodona amb experts catalans i africans que analitzin les 

causes i conseqüències d'aquest fet. 

Cristianisme i justícia, Justícia i 
Pau 

3.2 

Diumenge 
31 10-12h 

Estratègies nicas per combatre la 
crisi global 

La idea és fer una ponència conjunta, parlant bàsicament 
dels dos següents punts: 

1. Com la estructura de cooperatives ajuda a superar la crisi, 
enfront de l'abaratiment dels preus i el decreixement de les 

vendes, prenent el cas de les cooperatives (de cafè) de 
Nicaragua. Nicaragua té una llarga tradició cooperativista. 
2. Com les "cooperatives" de països com l'Alba ajuden als 

països cohesionats, a superar la crisi, fent intercanvis 
interns, sense dependre tant dels mercats globals i la borsa. 
Com un govern o un altre pot afavorir o no les cooperatives 

tant de pagesos com de països. 

SETEM (Comitè de Nicaragua), 
Casa de Nicaragua 

3.3 



Diumenge 
31 10-12h 

Per una educació plenament 
desmilitaritzada: fem fora els 

cossos armats de les escoles.  

Arran de l’anterior Fòrum Social Català (2008) es creà la 
―Campanya Desmilitaritzem l’Educació‖ que aglutina 

diferents organitzacions i sindicats amb l’objectiu primordial 
de sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la presència 

continuada dels cossos armats (exèrcit, mossos d’esquadra, 
etc) en l’entorn escolar. Aquest Seminari pretén donar a 

conèixer aquesta situació i coordinar esforços amb d'altres 
experiències  per tal de crear una opinió pública crítica en 
front la ideologia imperant d'una ―seguretat i militarització‖.  

Volem, per tant, promoure diferents propostes d’acció 
col·lectiva per denunciar aquesta ingerència militarista cada 

cop més constant i generalitzada que s'allunya de la 
transmissió dels valors i l'educació que pormociona la cultura 

per la pau.  

Campanya Desmilitaritzem 
l'Educació  

3.4 

Diumenge 
31 10-12h 

Propostes populars entorn 
l'habitatge. Esclafant les bombolles 

immobiliàries!  

L'habitatge com negoci o com un dret fonamental de les 
persones. Les polítiques neoliberals de les Administracions 

del país com negació del dret a l'habitatge. El fracàs del 
Pacte Nacional per l'Habitatge de Catalunya. Les lluites dels 
moviments socials de Catalunya entorn al dret a l'habitatge. 

Les experiències des dels territoris, ciutats, pobles i 
persones. Propostes per exercir el dret a l'habitatge. Crida 

dels moviments socials a una Assemblea General pel Dret a 
l'Habitatge Social a Catalunya Un Taller d'experiències, 

debats i discussió sobre la Crida al Dret a l'Habitatge Social. 

VdeVivienda, Assemblea 
contra el Mobbing immobiliari, 

500x20 de Nou Barris, 
Prouespeculació.org, Vocalia 

Habitatge de Porta-9Barris, Avv 
Esquerra de l'Eixample, Sostre 
Civic, Associació d'Afectades 
per la Violència Immobiliària. 

4.1 

Diumenge 
31 10-12h 

Contra la guerra i la globalització 
neoliberal: Fora les tropes de 

l'Afganistan! 

Amb la guerra contra el terror, les potències busquen ampliar 
el seu domini geoestratègic sobre àmplies regions del món 
per controlar recursos, mercats i les vies del seu transport: 
daquesta manera la globalització reforça la militarització del 
planeta. Ara mateix i contràriament al discurs de missió de 
pau del govern de Zapatero la guerra s'està intensificant a 

l'Afganistan, amb cada cop més morts tant entre la població 
afganesa com entre les forces d'ocupació. És, per tant, molt 

important la nova Campanya per la retirada de les tropes 
espanyoles de l'Afganistan, que agrupa entitats socials i 

polítiques d'arreu de l'Estat. 

Plataforma Aturem la Guerra, 
Centre Delàs (Justícia i Pau)  

4.2 

horari Tìitol Descripció organitzacións espai 

Diumenge 
31 12h 

Assemblea de Moviments Socials Assemblea de Moviments Socials 
Assemblea de Moviments 

Socials 

Hall de 
l'Edifici 
Històric 

 
ESPAI DOCUMENTALS: Tot dissabte a l'aula 4.2 

 
Horari: Organització títol 

10:00:00 Fundació Pere Ardiaca Gaza War in Media 

12:00:00 Maulets, el jovent independentista revolucionari Obrint l'esquerda   

12:45:00 Ajuda en Acció La Feminització de la Pobresa a Malawi 

13:45:00 Som lo que sembrem El Món segons Monsanto 

15:45:00 Justícia i Pau (Centre Delàs) Ahimsa 

17:00:00 XES Cooperativa ETCS, Casals de Joves de Catalunya  Una altra democràcia. Més enllà de les eleccions: Beyond Elections 

19:00:00 Attac Catalunya Rebelarte 10 

 
ESPAI CULTURAL: Exposicions al llarg dels dos dies 

 
Organització títol 

Col·lectiu Repsolmata Pobles indígenes i petroli 

Som lo que sembrem Catalunya lliure de transgènics 

Ajuda en Acció Mou-te per Àfrica. Les dones, el futur d'un continent 

Intermon Oxfam Teles pel canvi climàtic 

Fundación África Digna Salut i Educació a l'Àfrica Subsahariana 

 
Teatre, música i cercaviles 

 
Organització Activitat Lloc 

XarxaVila Ateneu 9Barris A partir de les 9:30 del matí, cercaviles, música, teatre, fins al vespre 
Pl. Universitat, Edifici 

Històric, Jardins, Aules... 

SETEM (Delegació  Barcelona) A les 11:45 i a les 17:45, la Taca d'oli, obra de teatre sobre les accions que generen injustícies Hall de l'Edifici Històric 



Adhesions 

ACAT (Acció Cristians per l'Abolició de la tortura) 

Agermanament sense fronteres 

Ajuda en acció 

Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles 

AltraItalia 

Asociación para la cooperación en el sur  

Assemblea Bolivariana de Catalunya 

Assemblea de Treballadores i Treballadors en Atur de Barcelona 

Associació alternativa AMARU 

Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua (ACBN). 

Associació Catalana d'Enginyeria Sense fronteres 

Associació Catalana d'Esperanto 

Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 

Associació Defensa Sanitat Pública 

Associació d'Estudiants Progessistes- Associació Catalana d'Estudiants (AEP-ACE) 

ASSOCIACIÓ ELS VERDS ESQUERRA ECOLOGISTA 

Associació Entrepobles 

Associació Socialisme XXI 

Assossiació Papers i Drets per a Tothom 

Ateneu Popular de Nou Barris 

ATTAC Catalunya 

Baula - Comité Óscar Romero de Santa Margarida de Montbui 

CAJEI - Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista 

Campanya Desmilitaritzem l'Educació 

Casal Centre Autogestionat de Solidaritat Àrea Llatina (CASAL) 

Centre de Treball i Documentació (CTD) 

Centre d'Estudis Amazònics 

Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Fundació Lluís Espinal 

Centre Estudis Joan Bardina 

CEPA (Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius)-EdC 

Col·lectiu Gai de Barcelona 

Col·lectiu Maloka Colòmbia 

Col·lectiu Ronda SCC 

Comunitat Afganesa 

CONOSUD -Associació de Cooperació Internacional Nord-Sud 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 

Cooperativa ETCS SCCL (Estratègies de Transformació Comunitaria Sostenible) 

Cooperativa Pinyol Vermell 

Coordinadora Catalana per la Prevenció de la Tortura 

Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball de Catalunya - COCAT 

Coordinadora Educar en Família  

CRAEV Centre de recerca i assessorament d'educació viva 

Delegació d'Afectats per l'amiant a Castelldefels 

Dones i Treball 

Drets Humans de Mallorca 

EcoConcern-innovació social 

Ecologistes en Acció de Barcelona 

Ecoxarxa Montseny 

EdPAC (Educació per a l'Acció Crítica) 

El clima no està en venda 

El Lokal 

En Lluita 

Endavant OSAN 

Entesa pel Decreixement-Xarxa pel decreixement 

Escola del Benestar 

Espai de dinamització del Forum social de Comunicació 

Farga 

FCONGd 

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

Federació d'Ecologistes de Catalunya (EdC) 



FEMEC-CGT 

Fòrum Ecologista de Síntesi Llibertària 

Fòrum Social de la Comunicació 

Fundació Àfrica Digna 

Fundació Catalunya Voluntària 

Fundació Indera 

Fundació Josep Irla 

Fundació l'Alternativa 

Fundació Nous Horitzons 

Fundació Pere Ardíaca 

Fundació privada desenvolupament comunitari 

Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs 

Fundació Socialisme Sense Fronteres 

Fundación Andreu Nin 

Gràcia en crisi 

Grup de Democràcia Inclusiva de Catalunya 

Grup de Periodistes Ramon Barnils 

Grup Gemma-Grup d'embaraç i maternitat 

Icaria Editorial  

Instituts de Drets Humans de Catalunya 

Intermón Oxfam 

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 

Intersindical- CSC 

Intersindical Valenciana 

Justícia i Pau 

La Directa Setmanari  

La Repera 

Lluita Internacionalista 

Marxa Mundial de Dones 

MAULETS, el jovent independentista revolucionari 

MILITANT 

Món Sense Guerres i Sense Violència 

NOVA- Centre per la Innovació Social 

Observatori Declaració Universal del Drets Humans? 

Observatori del Deute en la Globalització 

Observatori DESC 

Oficina de Drets Socials - Trobada Alternativa de Nou Barris 

Pangea 

Pau Ara i sempre 

Plataforma Aturem la Guerra 

Plataforma Horta-Carmel-Guinardó/Un altre món és possible 

Plataforma Unitària contra les Violències de gènere 

Qui deu a qui 

Revista El Viejo Topo 

Revista l'Aurora 

Revolta Global 

Sants en Crisi - Assemblea del Barri de Sants 

Setem Catalunya 

Sindicat Co.Bas  

Sindicat Ferroviari de Catalunya- Intersindical 

Solidaritat, Educació i Desenvolupament 

Som lo que sembrem 

Universitat Internacional de la Pau 

UPEC (Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya) 

V de vivienda 

Xarxa d'Acció Trans 

Xarxa de Consum Solidari 

Xarxa d'Enllaç amb Palestina 

Xarxa Economia Solidaria 

Xarxa Internacional de Dones 

Periodistes i Comunicadores de Catalunya -Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere 



 


