
El Fòrum Social Català a Girona –FSCat Girona– és un 
espai de trobada obert, divers, plural i no governamental 
d’intercanvi d’experiències, de mobilització i d’articulació 
d’entitats i de moviments socials que rebutgen el model 
actual de desenvolupament dels pobles. 

Les entitats participants provenen de diferents 
àmbits com la cooperació internacional, la lluita sindical, 
el tercer sector, el món ecologista, la solidaritat, la 
fe, l’economia social, l’ensenyament, els mitjans de 
comunicació o la igualtat de gènere.

El FSCat Girona vol estimular la reflexió i l’acció i 
proposar alternatives que se centrin en l’atenció de les 
necessitats de l’ésser humà a partir de tres eixos: les 
lluites, els drets socials i les alternatives al capitalisme.

L’edició d’enguany tindrà més d’una trentena de 
tallers, xerrades, debats, videofòrums, etc. La participació 
en el FSCat Girona és totalment oberta. Vine i 
#moupeça

Entitats participants
Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador, Associació 
Naturalista de Girona, Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí-
Girona, Associació Xangara, Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista 
de Girona, Banc del Temps de Pla de Palau, Càritas Diocesana, 
Centre Cristià dels Universitaris, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-
Demarcació de Girona, Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, Comissió 
de Periodisme Solidari de la demarcació de Girona del Col·egi de 
Periodistes de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Cooperativa 
Idària-Llagostera Solidària, Coordinadora d’ONG Solidàries de les 
comarques gironines i l’Alt Maresme, EcoXarxa, Escudella Solidària, 
FIARE, Fundació Astres, Fundació SER.GI, Fundació Talibés, Fundació 
Utopia, Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat, 
Intersindical Alternativa de Catalunya, Justícia i Pau, Mesa d’Entitats 
per la Participació, Moviment Democràtic de Dones, Oxfam-Intermón, 
Plataforma Aigua és Vida, Procés Constituent, Setem-Girona, Sostre Cívic, 
Unió General de Treballadors, Xarxa de Lluita pels Drets Socials, Xarxa 
Dones Girona.

Tres eixos

LLuiteS
Els Fòrums Socials aposten per la lluita contra qualsevol forma 
d’imperia lisme i per la construcció d’una societat planetària 
orientada vers una relació justa entre els éssers humans i 
d’aquests amb el medi. Les alternatives que es descriuen i es 
porten a debat al FSCAT Girona es contraposen a un procés 
de globalització que només satisfà les grans corporacions 
multinacionals i que va en detriment dels interessos de la 
majoria social del planeta i de la igualtat i sobirania dels pobles. 

DretS CíviCS i SoCiaLS
La ideologia neoliberal penetra amb força als governs dels 
països occidentals. L’única recepta del neoliberalisme davant de 
l’actual crisi capitalista és  l’aprimament del sector públic i de 
les cobertures de l’Estat del Benestar, adquirides a través de 
dècades de lluita. Aquest és també un moment en que els drets 
cívics més fonamentals es posen en dubte de la mà d’una nova 
onada de governs retrògrads, al nostre país i arreu. 

aLternativeS aL CapitaLiSme
Practicar alternatives al capitalisme significa posar la primera 
pedra per un canvi de règim. Alguns moviments socials fan 
anàlisis rigoroses de l’economia per tal de detectar què cal 
canviar per orientar-la vers la satisfacció dels interessos de la 
majoria social. 

{Lluites
Drets socials
alternatives



LLuiteS videofòrum entorn del 
documental «escletxes» 
orGanitZa Associació d’educació Popular Carlos 
Fonseca Amador

DretS Xerrada: «el negoci de 
la sanitat», a càrrec d’albano 
Dante i marta Sibina, de la 
revista Cafèambllet
orGanitZa Intersindical Alternativa de Catalunya

LLuiteS  Xerrada: perspectives 
d’un procés constituent a 
Catalunya. aproximació a 
fòrmules possibles, a càrrec de 
Gerardo pisarello
orGanitZa Procés Constituent 

aLternativeS Xerrada: experièn- 
cies cooperatives d’alter nativa 
econòmica» 
orGanitZa Justícia i Pau

DretS videofòrum entorn del 
documental «Somos andando», 
sobre els treballadors per 
compte propi de nicaragua
orGanitZa UGT

LLuiteS taller de dibuix infantil i 
henna
orGanitZa Associació Catalana d’amics del 
Poble Sahrauí

LLuiteS acte sobre Quim 
vallmajó, 20 anys després del 
seu assassinat
orGanitZa Grup d’Empordanesos i 
Empordaneses per la Solidaritat

DretS taula rodona: «La llei de 
l’avortament, no ens la toqueu» 
orGanitZa  Xarxa Dones Girona

DretS projecció del documental 
«aquí nos vamos a quedar» 
orGanitZa Ateneu Juvenil, Cultural  i Naturalista 
de Girona

DretS projecció del vídeo de les 
marxes per la Dignitat, edicions 
del 2013 i 2014
orGanitZa Xarxa de Lluita pels Drets Socials 
de Girona

aLternativeS Xerrada: «La 
moneda social: diner lliure per 
una societat lliure» 
orGanitZa Ecoxarxa de Girona

 

De 12 a 14 h

DretS projecció del documental 
«perdre el fil», sobre producció 
de roba i treball al marroc
orGanitZa SETEM-Girona
 

aLternativeS Debat: «el 
sindicalisme al segle XXi. Com 
enfrontar-se a la precarietat?»
orGanitZa Intersindical Alternativa de Catalunya

LLuiteS Xerrada informativa 
sobre l’escudella Solidària: «La 
cooperació i la participació 
solidària»
orGanitZa Escudella Solidària

De 10 a 12 h
LLuiteS taula rodona: espais 
d’entitats i acció Ciutadana: 
com hi puc participar? 
orGanitZa Mesa d’entitats per la participació 
de Girona

DretS presentació projectes 
solidaris a moçambic, a Xile i 
a Girona
hora 11 h  orGanitZa Associació Xangara 

aLternativeS Xerrada - debat 
sobre l’actual model energètic
orGanitZa Associació Naturalistes de Girona

aLternativeS Xerrada sobre la 
problemàtica de la gestió de 
l’aigua
orGanitZa Plataforma Aigua és Vida

DretS Xerrada «tot 
deconstruint l’escola pública. 
polítiques de privatització 
global als sistemes públics 
educatius», a càrrec de Xevi 
Díez
orGanitZa Intersindical Alternativa de 
Catalunya

aLternativeS Àgora per explicar 
el projecte de cooperació i de 
dones emprenedores
hora 11 h      orGanitZa Fundació Utopia

DretS videofòrum sobre el 
projecte «apadrinar un avi» 
orGanitZa Càritas Diocesana-Girona

Programa Fscat Girona 2014
DretS taula rodona «Què 
ens diuen els silencis 
mediàtics?»
orGanitZa Comissió de Periodisme 
Solidari de la demarcació de Girona del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya

aLternativeS Xerrada sobre el 
projecte «Carbó d’ardenya i 
Gavarres», una iniciativa per a 
generar ocupació responsable 
al territori
orGanitZa Cooperativa Idària-Llagostera 
Solidària

LLuiteS videofòrum amb 
projecció de l’«anada i 
tornada. Les causes pendents 
de llatinoamèrica: equador, 
Centreamèrica i mèxic»
orGanitZa Comissió de l’agenda 
Llatinoamericana

DretS taula d’experiències: 
«treballem pel dret a 
l’habitatge»
orGanitZa Càritas Diocesana-Girona, 
Fundació SER.Gi, Sostre Cívic, Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya-Demarcació 
de Girona

aLternativeS Xerrada: «Què és 
un banc del temps?»
orGanitZa Banc del Temps de Palau

DretS Xerrada sobre els nens 
talibés del Senegal: «els nens 
talibés, esclaus del segle XXi»
orGanitZa Fundació Talibés

LLuiteS Xerrada: «Les primaveres 
àrabs i el paper dels i les 
treballadores», a càrrec de 
Ghassan Saliba, responsable de 
CCoo de relacions amb món Àrab
orGanitZa CCOO

LLuiteS videofòrum entorn del 
documental «un món en crisi»
orGanitZa Coordinadora d’ONG Solidàries de 
les comarques gironines i l’Alt Maresme

LLuiteS Xerrada: «models 
alternatius en marxa: el 
moviment dels Sense terra com 
a contrasocietat al Brasil», a 
càrrec de rosa Cañadell
orGanitZa Intersindical Alternativa de Catalunya
 

 

De 16 a 18 h

aLternativeS taller sobre 
«ethica», un joc de taula per a 
entendre com construïm el món 
que volem
orGanitZa FIARE

LLuiteS Xerrada: «el paper social 
de les entitats diocesanes 
a Catalunya i arreu del 
món. rellevant? necessari? 
Criticable?»
orGanitZa Centre Cristià dels Universitaris

DretS Xerrada-taller: «el tràfic de 
dones i l’explotació sexual»
orGanitZa Moviment Democràtic  de Dones

LLuiteS projecció del 
documental «Desalojos en el 
valle de polochic»
orGanitZa OXFAM-INTERMÓN

reLatoria FinaL 
 a càrrec de manel mesquita 
i irene Casellas (periodistes) i 
manel Delgado (antropòleg)
hora 18 h 

... i a més!

‘paint a Fish’, acció simbòlica 
per mainada on pintaran un 
peix per a la protecció dels 
mars i un major control sobre 
la pesca 

exposició ‘SoS peix’
orGanitZa Associació Naturalistes Girona

Contes de l’escafandris
hora 12 h     orGanitZa   Astroclowntes 

Concert amb Quartet piacevole, 
paula Grande, Cheri, Suc de 
Civada i nombres propios
hora 19:30h 

www.facebook.com/
FSCatGirona

@FSCatGirona


