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A mode de conclusió... 
 
El món no canviarà tot sol. No podem esperar que ho faci. 

Afortunadament cada cop hi ha més gent que n'és conscient. Si per fi ens hem 
adonat que l'apatia ens fa febles, és que ha arribat el moment de trencar-la. A 
casa nostra, a les comarques gironines, ja ho estan fent, per exemple, les 
assembles locals del Procés Constituent, que ens obre el camí per a canviar-ho 
gairebé tot. Ara que s'està reivindicant la sobirania de Catalunya hem de tenir 
clar que si és possible canviar l’estructura d'Estat que tenim, també podem 
canviar el model de societat en què vivim, per fer-la molt més lliure, més 
igualitària, més solidària, més sostenible i molt més participativa. Com fer-ho?  

A través de la lluita, a través de la defensa dels drets que pensàvem 
consolidats (o que mai s’havien consolidat en el nostre Estat del Benestar) i 
també posant a la pràctica alternatives al capitalisme. 

Al Fòrum Social Català (FSCAT) 2014 de Girona, i en paraules d’una de 
les seves relatores, la Irene Casellas: “S’hi van exposar lluites raonades. Amb 
això vull dir que no s’hi val a estar en contra de tot en general, perquè això és 
el mateix que no estar a favor de res en particular”. 

En aquest sentit, s’hi van exposar lluites i alternatives des de diversos 
àmbits i sensibilitats. Va ser un gran expositor dels moviments socials de les 
comarques gironines: sindicats, ONG, entitats del tercer sector, entitats 
diocesanes, col·legis professionals, fundacions, cooperatives, banques ètiques, 
entitats educatives, associacions veïnals, grups de dones, grups ambientalistes... 
Entre totes, vam fer èmfasi en les següent línies de treball per canviar la realitat: 

 
- Educació. Estem d'acord que la millor defensa contra la tirania és 

l'educació. L'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador 
explicava, per exemple, que "en la futura República Catalana que 
somniem, s'ha de prioritzar l'eradicació dels analfabetismes, 
l'absolut, el digital i el polític i fer del país una gran escola que 
garanteixi l'accés de tothom a l'educació al llarg de la vida. Només 
un país poblat d'homes i dones lliures, crítiques, formades i 
informades, i solidàries tindrà futur".  

- Participació. Amb experiències com la de la Mesa d’Entitats per la 
Participació de Girona, que coordina l’acció de les associacions 
gironines i promou la participació i la implicació ciutadana. Entitats i  
experiències immerses en el debat sobre com han de ser aquesta 
participació i com s’ha de formar a les persones en la participació. 

- Cooperació i lluites internacionals. Al FSCAT s’hi va parlar dels 
processos revolucionaris al món àrab, de la seva gran complexitat i 
del paper que hi juguen les dones. A  més, es va explicar que les 
intervencions militars estrangeres no aporten ni democràcia ni 
llibertat per als pobles; només provoquen més morts i més violència. 
També es van abordar les experiències de lluita d’altres pobles del 
món, en especial de l’Amèrica Llatina i de l’Àfrica, en defensa de la 
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seva sobirania nacional, energètica i econòmica o en defensa de les 
condicions dignes de vida i de treball. 

- La feina de les entitats diocesanes de Catalunya i arreu del món, de 
la lluita diària per ajudar aquelles persones que no tenen res. Massa 
sovint aquesta tasca és desconeguda perquè no busca publicitat. 

- Economia social i solidària. Des dels bancs del temps, passant per 
les finances ètiques o el cooperativisme de productors i 
consumidors... En els darrers anys i en el marc de la crisi, aquestes 
experiències es revelen com un pol de construcció d’una economia 
alternativa. Hem de saber que en les darreres dècades l’economia 
real s’ha vist relegada a un 2,5% en pro de l’economia especulativa 
(diner per diner). Les conseqüències d’aquest gir històric es 
tradueixen en tot un conjunt de pràctiques nocives supeditades al 
compromís amb els bancs: desigualtat, individualisme, 
competitivitat o sobreexplotació de recursos i persones. La moneda ja 
no és una eina per establir equivalències, sinó un bé en si mateix (i es 
tracta d’un bé escàs). Per aquesta raó es va valorar l’existència, 
consolidada en alguns casos, de diverses monedes socials i bancs 
socials i del temps, que defugen del valor monetari. I també es va 
valorar l’existència d’alternatives energètiques prou consolidades. 
Alternatives que representen un canvi de model de consum, cap a un 
decreixement; intentant produir fonts de recursos locals i sent 
independents dels oligopolis energètics. 

- Defensa del sector públic. Davant de l’hegemonia ideològica del 
liberalisme, es revaloritza allò públic i es pensen estratègies per 
posar fre a la retallada de les cobertures públiques. Al FSCAT 2014 
de Girona es va constatar com avança a casa nostra la retallada de 
drets. Tot això es produeix a través dels processos de privatització i 
de les pràctiques de corrupció pública. Es va constatar que cal 
prendre consciència d’aquesta dinàmica, que la crisi actual ha 
esperonat. Acomplir i fer acomplir d’altres drets, que no s’havien 
consolidat del tot al nostre país – com el de l’habitatge, el de la 
informació pública i veraç – és també un repte. 

- Ecologisme i decreixement. Conscients d’un món finit, es va debatre 
sobre l’actual model energètic i les alternatives existents, així com de 
la gestió de l’aigua.   
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Un relat del FSCAT 2014... 
  

El 5 d’abril del 2014 va celebrar-se a Girona la segona edició local del 
Fòrum Social Català. L’anterior edició havia estat l’any 2010. Les activitats 
proposades per les entitats i també la relatoria final van tenir lloc a l’edifici de la 
Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, al Barri Vell. El 
dinar popular i els concerts finals van celebrar-se a la plaça Sant Domènec, 
davant de la facultat.  

Les entitats que hi van participar assumiren el manifest inicial:  
 
Durant la tardor del 2013, a Girona, un seguit de membres d’entitats del món de 

la cooperació, del tercer sector i de la solidaritat començaren a pensar en la possibilitat 
d’organitzar, al llarg del primer semestre del 2014, la segona edició del Fòrum Social 
Català de Girona [FSCAT].  

El FSCAT vol ser un espai de trobada entre diversos moviments socials del 
nostre entorn més immediat. Moviments, entitats, experiències que comparteixin la 
necessitat de superar el capitalisme i el neoliberalisme en clau social. Entitats, totes 
elles, que treballin i apostin per la consecució d’un món més just, on les formes de 
treball, de producció, de consum i de relació entre les persones i els pobles siguin més 
justes i estiguin basades en criteris de solidaritat humana. El FSCAT té com a objectiu 
el convertir-se en un expositor de les iniciatives actuals dutes a terme pels moviments 
socials. Però vol anar més enllà; aspira a convertir-se en un laboratori on aquests 
moviments facin una lectura compartida de la realitat social, cadascun aportant-hi la 
seva visió sectorial. Que sigui un espai, també, on es concretin línies de treball en el 
combat contra les retallades socials i en el sector públic, per revertir aquesta dinàmica i 
construir una nova hegemonia. 
 Tot i que el FSCAT té plena autonomia respecte a d’altres esdeveniments 
similars, alguns del seus membres han participat en el Fòrum Social Mundial de 
Tuníssia, que es va celebrar l’any 2013. A partir d’aquella iniciativa es donà el tret de 
sortida per emprendre una nova onada del FSCat, “com a espai i procés aglutinadors de 
les lluites i alternatives socials a Catalunya, des de la doble perspectiva local i global, i 
amb la voluntat de complementarietat i confluència amb les diferents lluites sorgides 
darrerament”. És innegable que el nostre país viu un moment especial, on la lluita 
social i nacional ha pres especial efervescència. En aquest sentit, aquest és un moment 
crític i alhora creatiu, que pot permetre l’exercici de l’autodeterminació (entesa com la 
consecució d’un dret democràtic elemental i com un procés, també, d’empoderament de 
sectors socials que anteriorment no havien estat presents en les decisions polítiques i 
econòmiques).  

Per aquesta raó, aquesta cruïlla històrica requereix pensar, debatre i organitzar 
els actors que han de transformar el país. De fet, són molts els moviments, col·lectius, 
organitzacions, entitats i plataformes, de diferents trajectòries i sectors, que ara ja 
proposen alternatives a un model capitalista que determina les polítiques socials i 
econòmiques o fins i tot el model d’organització política i representativa. Perquè aquest 
és un moment de crisi però alhora creatiu en alternatives i que alberga esperances de 
canvi, des del comitè organitzador del FSCAT a Girona constatem que un altre món ja 
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s’està construint amb les alternatives econòmiques, socials i polítiques que des de la 
societat civil es promouen al nostre territori. 

La primera edició del FSCAT va celebrar-se a la nostra ciutat el 23 de gener del 
2010, i en aquell moment l’esdeveniment va reunir 18 entitats gironines i va aplegar 
més d’un centenar de persones (amb una mitjana de públic de 70 persones a cada franja 
horària). Un dels èxits de la trobada fou l’assemblea organitzada entre diverses 
associacions de veïns i que fomentà l’entesa per continuar treballant conjuntament. 
L’assemblea final, pensada en clau de relatoria, va destacar la importància de la 
informació i de la transparència en les organitzacions socials. El FSCAT del 2010 cloïa 
desitjant que continuessin celebrant-se d’altres edicions en anys posteriors i que 
s’augmentés la concurrència i les entitats implicades. 

En aquesta nova edició del FSCat, que se celebrarà el 5 d’abril del 2014, volem 
fer un exercici de reflexió col·lectiva de com podem assolir la defensa dels drets 
necessaris que ens són propis, i fer-ho mitjançant la construcció d’alternatives i amb 
l’exercici d’una veritable democràcia. 

El comitè organitzador del FSCAT a Girona ja té a hores d’ara tancat el 
programa pel proper 5 d’abril. Es comptarà amb 37 actes organitzats per 34 entitats 
diferents. Són entitats que treballen en diferents àmbits: la cooperació internacional, la 
lluita sindical, entitats del tercer sector, del món ecologista, de la fe i la solidaritat, 
l’economia social, l’ensenyament, els mitjans de comunicació, la igualtat de gènere o la 
defensa de la forma de vida en comunitat. Constatem que s’implicaran en aquesta edició 
del FSCAT entitats provinents d’arreu de les comarques gironines, superant l’àmbit 
estrictament local o d’àrea urbana. 

Els actes proposats per les entitats s’organitzaran en el marc de tres eixos: els 
drets de les persones i els drets socials, les alternatives al capitalisme i un eix anomenat 
“lluites”. L’eix anomenat “Els drets de les persones i els drets socials” inclou la defensa 
dels drets fonamentals i dels serveis públics adquirits amb dècades de lluites. Un drets 
que, valora el comitè organitzador, l’actual crisi capitalista fa perillar; ja que els governs 
neoliberals aprofiten l’oportunitat per transferir la prestació de serveis a l’àmbit privat. 
L’eix anomenat “Alternatives al capitalisme” engloba les lluites en defensa dels drets 
dels treballadors i també les experiències relacionades amb noves formes de produir, 
d’intercanviar béns i serveis i també de consumir. Per últim, l’eix de “lluites” engloba 
aspectes com ara la participació, la transparència, la solidaritat humana o la cooperació 
internacional. D’altra banda, és de destacar que el FSCAT de Girona se celebri el 5 
d’abril, una setmana abans que el de Barcelona. 

L’organització d’aquesta edició del FSCAT, més ambiciosa que la del 2010, 
requereix d’una logística important. El FSCAT se celebrarà a la Facultat d’Educació i 
Psicologia de la UdG.  
 

El llistat de les entitats que hi van participar (35) és el següent:  
 
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, 
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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·legi 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, 
Eldimoni.com.  

 
Aquestes entitats tenien programades 37 taules rodones, xerrades, tallers, 

videofòrums o d’altres tipus d’activitats; quatre de les quals finalment no van 
dur-se a terme (en un cas, perquè l’entitat finalment no va poder assumir 
l’activitat, en d’altres tres perquè els organitzadors van valorar que no hi havia 
públic suficient a l’hora prevista). La resta es van dur a terme de forma 
satisfactòria. En alguna de les activitats, l’assistència de públic fou notable.  

Les activitats es van repartir en tres eixos temàtics per tal d’ordenar els 
debats: l’eix de lluites, l’eix de drets cívics i socials i l’eix d’alternatives al 
capitalisme. 

 
L’eix de lluites es definia de la següent manera: els Fòrums Socials 

destaquen pel suport i per la implicació de lluites diverses, d’abast 
internacional. Els Fòrums aposten per la lluita contra qualsevol forma 
d’imperialisme 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 Fòrum Social 
Català de 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. Per aquesta 
raó, l’eix de Lluites repassa diversos processos en marxa de reivindicació i 
també constituents: constituents de nous poders comandats per les classes 
populars. I ho fa fixant-se en experiències d’arreu del món (l’Amèrica llatina, el 
món àrab, el Sàhara...) sense oblidar-se de les possibilitats d’iniciar un procés 
constituent que hi ha avui al nostre país, Catalunya. En aquest eix també s’hi 
inclouen activitats on s’exposaran experiències comunitàries, locals, que volen 
millorar l’accés a la participació política o enfortir vincles comunitaris. 
 

L’eix de drets cívics i socials es definia de la següent manera: La 
ideologia neoliberal penetra amb força als governs dels països occidentals, entre 
els quals hi ha el nostre. 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 (com ara la igualtat de gènere) 
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es posen en dubte de la mà d’una nova onada de governs retrògrads, al nostre 
país i arreu.  

En aquest eix es descriu de quina forma es desmantellen els sistemes 
d’educació i de sanitat públics i s’exposen experiències que compensen aquesta 
tendència -des del tercer sector- o que la combaten des de les lluites socials. A 
l’eix de Drets Cívics i Socials també s’abordarà la vulneració dels drets a 
l’habitatge i a la informació pública i veraç. 

 La mirada dels drets cívics planarà sobre les activitats que relaten lluites 
per la igualtat de gènere i pel dret al propi cos i també pels drets dels infants i 
de la gent gran.  

 
L’eix d’alternatives al capitalisme es definia així: Resistir l’embat del 

neoliberalisme és començar a vèncer, però 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.  Així, en 
aquest eix es repassen diverses facetes del processos econòmics. Ens fixem en 
l’estat dels recursos bàsics i de la seva apropiació per part de les empreses 
privades (aigua, energia), així com d’un àmbit en creixement al nostre país: les 
experiències reeixides per crear ocupació real en base a criteris d'ajuda mútua, 
solidaritat, respecte al medi ambient o control de les desigualtats salarials. El 
Fòrum no s’oblida, tanmateix, de la lluita sindical (necessària arreu i 
especialment en les empreses encara guiades per l’únic criteri de màxim 
benefici empresarial). En l’eix també es presenten experiències d’intercanvi de 
béns i de serveis al marge del mercat capitalista.  

 
La jornada es va cloure amb una relatoria final, que va tenir lloc a la sala 

d’actes de la facultat i que va comptar amb una cinquantena d’assistents. Les 
relatories van ser conduïdes per la periodista Irene Casellas (eix de lluites), pel 
periodista Pau Lanao (que es va fer càrrec de l’eix de drets cívics i socials) i pel 
també periodista Manel Mesquita (eix d’alternatives al capitalisme). Aquestes 
són les transcripcions de les seves intervencions:  
 
Irene Casellas: Eix de Lluites 

 
És molt difícil resumir i concentrar totes les aportacions i els debats que 

s'han obert durant aquesta jornada, que gairebé podríem qualificar de 
maratoniana. Però ho intentarem. 

Parlem de les lluites com el procés indispensable per aconseguir el canvi. 
En aquest fòrum s'han exposat diferents tipus de lluites, a diferents nivells i en 
diferents dimensions, però els hi posaria l'etiqueta en comú de ser lluites 
raonades. Amb això vull dir que no s’hi val a estar en contra de tot en general, 
perquè això és el mateix que no estar a favor de res en particular. Si el malestar i 
la indignació que sentim quan veiem com estan les coses no ens porta cap a 
mobilitzacions reals, estem venent fum. Per això és tant important l'experiència 
de lluites concretes, de canvis que s'estan fent ara mateix i  amb conseqüències 
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directes.  
Per exemple, des de la comissió de l'Agenda Llatinoamericana, i amb la 

veu de les comunitats eclesials de base de cinc països llatinoamericans, ens han 
parlat de cinc causes concretes i les seves respectives lluites en cinc països 
diferents: l'escolarització infantil a l’Equador; l'atenció i la visibilitat de les 
persones excloses a Costa Rica, així com el suport als camperols davant de la 
pressió de les grans multinacionals; la complicada lluita contra la violència i la 
corrupció a Hondures; la importància de l'educació i la mirada crítica a 
Guatemala; o la lluita per la justícia social, la terra i els recursos a Chiapas. Són 
causes que ens interpel·len directament i ens fan veure que és possible un canvi, 
sempre i quan fem el pas previ de perdre la por. 

Perquè el món, aquí a casa nostra, no canviarà tot sol. No podem esperar 
que ho faci, i afortunadament cada cop hi ha més gent que n'és conscient, 
d'aquest fet. Si per fi ens hem adonat que l'apatia ens fa febles, és que ha arribat 
el moment de trencar-la, aquesta apatia. A casa nostra ja ho estan fent, per 
exemple, les assembles locals del Procés Constituent, que ens obre la porta a 
canviar-ho gairebé tot. Ara que s'està reivindicant la sobirania de Catalunya 
hem de tenir clar que si és possible canviar l’estructura d'Estat que tenim, també 
podem canviar el model de societat en què vivim, per fer-la moltes més lliure, 
més igualitària, més solidària, més sostenible, i, crec que això és importantíssim, 
moltes més participativa. Com fer-ho? S'ha parlat de la necessitat d'auto-
organitzar-se, de fer un vot de confiança als representants polítics que puguin 
començar el canvi des de les institucions, i del fet que són els moviments socials 
els que han de marcar la direcció d'aquest nou procés constituent. 

Aquest és evidentment un projecte de gran volada, però n'hi ha molts 
altres que també tenen l'oportunitat de contribuir a canviar les coses. Més 
exemples: en aquest fòrum s'ha parlat del paper social de les entitats diocesanes 
a Catalunya i arreu del món, de la seva lluita diària per ajudar aquelles 
persones que no tenen res, i del fet que molt sovint aquesta tasca es desconeix 
perquè no buscar publicitar-se. Se'ns ha dit que en aquestes entitats es practica 
la democràcia real, i que des del cristianisme es té molt clar que no només s'ha 
de tenir compassió, sinó que també cal actuar. 

També s'ha parlat d'una altra lluita diària, la de les persones i entitats 
aplegades entorn de l'Escudella Solidària, que avui ens han fet el dinar. 
L'Escudella Solidària, donant resposta a unes necessitats concretes, ofereix un 
model d'ajuda molt allunyat de la caritat, un model que dignifica les persones, 
que genera treball, i que potencia la participació, la col·laboració i la solidaritat. 

Aquestes iniciatives que hem mencionat podríem considerar-les “de les 
trinxeres”, les que miren als ulls el cinisme  del sistema actual. Les podríem 
comparar amb els porters que miren de parar els gols diabòlics que ens marca 
constantment el capitalisme i que ja coneixem prou bé (desigualtats, injustícies, 
retallada dels drets, malbaratament de recursos....). Com tots els porters, 
aquests també necessiten l'ajuda d'una bona defensa. I aquí enllacem amb les 
lluites que es duen a terme des de l'àmbit de la sensibilització, perquè estem 
d'acord  que la millor defensa  contra la tirania és l'educació. 

Parlem per exemple de l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca 
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Amador, que avui han organitzat el vídeo-fòrum amb la projecció del 
documental "Escletxes", uns trossets de realitats colpidores, algunes més 
allunyades i altres més properes, però que en qualsevol cas posen en evidència 
la importància de la creació de materials didàctics de qualitat per aconseguir la 
sensibilització i l'educació en valors. Com ens han dit, "en la futura República 
Catalana que somniem, s'ha de prioritzar l'eradicació dels analfabetismes, 
l'absolut, el digital i el polític i fer del país una gran escola que garanteixi l'accés 
de tothom a l'educació al llarg de la vida. Només un país poblat d'homes i 
dones lliures, crítiques, formades i informades, i solidàries tindrà futur".  

També en  l'àmbit de la sensibilització, i de la recerca de justícia, treballa 
el Grup d'Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat. Aquesta entitat va 
ser creada ara fa 20 anys arran de l'assassinat del missioner Joaquim Vallmajor a 
Ruanda. El GEES treballa en àmbits com el codesenvolupament amb els països 
del sud, la promoció del respecte a la diversitat cultural, i la divulgació de la 
cultura de la pau, tan necessària encara. Evidentment, i en memòria d'en 
Joaquim Vallmajor, donen total suport a la Xarxa per la Veritat i la Justícia a 
l’Àfrica del Grans Llacs, que està treballant en la decisiva tasca de la 
reconciliació a la zona. I ens continuen recordant que  encara que aquí ens 
trobem en un moment de crisi econòmica, s'ha de continuar donant suport a les 
polítiques per lluitar contra la pobresa en els països que encara estan pitjor que 
aquí, que són molts i des de fa més temps. 
         Precisament de crisi també ha parlat el documental de la Coordinadora 
d'ONG solidàries. Com ens han dit, no patim tant una crisi econòmica -de fet, el 
món és prou ric i prou gros perquè hi capiguem tots- sinó que estem patint un 
món en crisi de valors, en crisi d’humanisme i en crisi de sentit comú. Però no 
pas en crisi de persones disposades a aportar el seu granet de sorra a l'hora de  
canviar-lo per que tothom pugui viure-hi dignament. 

Per aquestes persones, per a tots aquells que ja no es volen deixar 
arrossegar per l'apatia, dir que l'oferta per “moure fitxa”, com diu el lema 
d'aquest  Fòrum, és  molt àmplia. Començant des de la pròpia ciutat. I aquí ens 
fem ressò del debat organitzat per la Mesa d’Entitats per la Participació de 
Girona. Aquesta mesa es va constituir l’any del 2011 per  coordinar l’acció de 
les associacions gironines i promoure la participació i la implicació ciutadana, i 
està immersa en un interessantíssim debat sobre com han de ser aquesta 
participació. En aquestes tres anys han fet una feina molt interessant i han vist 
com n'és d'important buscar maneres d'apropar la realitat del carrer a la tasca 
del govern municipal. De moment, veuen que cal continuar treballant per 
augmentar el “múscul”, el capital humà, que faci possible passar d'un model 
representatiu com l'actual a un model més assembleari. En aquest debat també 
s'ha destacat que és important que el procés de participació es tradueixi en 
resultats concrets, perquè sinó es genera frustració, i s'ha insistit en la necessitat 
de fer una mena de "campanya d'alfabetització participativa" per no caure en el 
fet que els ciutadans o les persones només participin en el moment que tenen 
un problema i s'oblidin de fer-ho quan aquest problema s'ha solucionat. En 
definitiva, no ens podem centrar només en les nostres pròpies lluites.  

Evidentment, no podem oblidar-nos d'altres lluites que estan canviant les 
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coses arreu del món i que també s'han vist reflectides en aquest fòrum. Ens ha 
parlat, per exemple, dels processos revolucionaris al món àrab, de la seva gran 
complexitat i del paper que hi juguen les dones. A  més de recordar-nos que les 
experiències dramàtiques que s'han viscut i es viuen a la regió demostren que 
les intervencions militars estrangeres no aporten ni democràcia ni llibertat per 
als pobles; només provoquen més morts i més violència. 

També ha estat present l'ACAPS (Associació Catalana d’Amics del Poble 
Saharaui), que aglutina tot el moviment solidari a Catalunya i canalitza l’ajuda 
destinada als campaments sahrauís, mentre intenta sensibilitzar sobre la seva 
difícil situació. I també la lluita del MST del Brasil, un moviment amb un 
impacte importantíssim en la societat brasilera, que reivindica, per aquest 
ordre, l'educació, la conscienciació, l'organització i la lluita, i que ha resumit les 
seves conclusions amb una frase molt concreta: “estamos en ello”.  

Com han “estat en ello” durant els últims tres anys 800 famílies 
indígenes de Guatemala per recuperar la terra -i per tant la vida- que els hi van 
perdre a la vall de Polochic, per impulsar els monocultius. Gràcies a la seva 
mobilització i a la campanya internacional de diversos organismes, entre ells 
Oxfam Internacional, aquestes famílies estan començant a recuperar part de les 
terres.  

En definitiva, com veieu i com sabeu, de lluites n'hi ha moltes, tantes 
com causes pendents. I de possibilitats perquè tothom contribueixi a canviar les 
coses, també. Aquest fòrum n'és tot un exemple. I no voldria acabar aquesta 
intervenció sense recordar que no esteu sols, que no estem sols. Per això us vull 
llegir uns fragments del manifest que aquest any s'ha fet públic durant el Dia 
Internacional del Teatre, que es va celebrar fa una setmana. És un text del  
dramaturg sud-africà, Brett Bailey, que diu així: 

En aquesta època en la que tants milions de persones lluiten per 
sobreviure, pateixen sota règims opressius i el capitalisme depredador, fugen 
del conflicte i les privacions; en aquesta època en la que la nostra privacitat és 
envaïda per serveis secrets i les nostres paraules censurades per governs 
intrusius; en la que s’aniquilen boscos, s’exterminen espècies i s’enverinen 
oceans, què ens sentim impulsat a revelar? 

 En aquest món de poder desigual, en el que diferents ordres hegemònics 
proven de convèncer-nos que una nació, una raça, un gènere, una preferència 
sexual, una religió, una ideologia, un marc cultural és superior a tots els altres 
(...) ¿ens conformem amb les demandes asèptiques del mercat o utilitzem el 
poder que tenim per a obrir un espai en els cors i les ments de la societat, per a 
reunir gent al nostre voltant, per a inspirar, meravellar i informar i per a crear 
un món d’esperança i que col·labori de cor? 
 
Pau Lanao: Eix de drets cívics i socials 
 

Atenent a les primeres conferències que he assistit al matí, podríem dir 
que he entrat a Pesadilla en Elm Street. Som en una situació en què s’ha utilitzat 
la crisi per retallar tot tipus de drets: l’educació, la sanitat, el dret a 
l’avortament... Davant d’aquesta situació, nosaltres hem hagut de ressituar-nos.  
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En Xevi Díez ens explicava com la retallada de drets era, inicialment, per 
apropiar-se d’un dels béns més preuats de la nostra societat: l’educació. Amb la 
crisi, es retiren els recursos públics perquè la gent es deseduqui i d’altra banda, 
intenten desprestigiar les figures dels docents. Així, les persones sense prou 
recursos per accedir a l’educació pública es veuen relegades d’aquest dret. Són 
persones no aprofitables; mà d’obra barata. Fent un pas endavant, hem anat a 
escoltar a l’Albano Dante, que parlava sobre la sanitat. I hi passa el mateix. Hi 
ha intents molt importants per privatitzar-la; que implica a molts professionals. 
Respecte al dret a l’avortament, en funció del que ens explicava la Marta Alsina,  
ara tot es complicarà per a fer-ho. Anem trenta anys enrere. Fa trenta anys 
intentàvem consolidar el dret a l’educació, a la sanitat o a l’avortament. I ens 
trobem a la casella de partida.  

Però davant de tot aquesta situació hi ha qui proposa alternatives. La 
primera alternativa és que s’agafi consciència d’allò que passa; perquè la 
consciència sovint només la tenim en petits cercles. A través de la crisi 
econòmica, -que són com les ganivetes d’en Fredy Cruger- es vol fer negoci amb 
els nostres drets. Un cop analitzada la situació, ja hi ha gent que intenta 
recuperar allò que se’ns està prenent.  

Ja n'hi ha prou de queixar-se. El que cal ara és fer propostes. Ens diuen 
antisistema, però es que estem en contra d'un sistema que aixafa les llibertats i 
ens roba drets adquirits per moltes persones que han patit presons i penalitats 
de tota mena per intentar construir un món millor. La vetllada arriba després 
d'un llarg dia i tant sols vull proposar tres idees de futur. 

Recuperar l'autoestima, dir als que ens governen amb lleis repressives 
que són ells els radicals, que són ells els que intenten empobrir les classes més 
desfavorides per concentrar els capital en poques mans, són ells els que deixen 
els dependents sense recursos, són ells els que privatitzen la sanitat, l'educació, 
els drets adquirits, son els ells que intenten atemorir a la població amb lleis de 
seguretat, són ells els que castiguen les persones, són ells els que fan possible 
que moltes estiguin condemnades a viure sense ingressos, fent passant fam a 
mares i nens, son ells els que diuen que hi ha violència als carrers quan la pitjor 
violència és la institucional, la que nega el pa i la sal a les persones.   

No cal picar-se  el pit, el que cal és una estratègia unitària, cal explicar a 
la gent que utilitzen la crisi com excusa i això comporta el patiment de molts pel 
gaudi d'uns pocs, cal que es deixin de banda les diferències i es construeixi un 
nou marc de relacions entre els moviments, valents i potents com la PAH, els 
ecologistes, els sanitaris, els mestres, els treballadors, els aturats, per construir 
una proposta comuna, una proposta enfocada  primer a fer caure aquest govern 
i més tard a  fer trontollar la Unió Europea (en aquest moment un gegant amb 
peus de fang). Cal denunciar la retallada de les llibertat, cal presentar el govern 
de la dreta com un decantament cap el feixisme, un feixisme imposat a través 
de la majoria absoluta mitjançant lleis restrictives, autoritàries, que castiguen a 
la majoria dels ciutadans. Tenim molta feina, fa temps de treballem, no podem 
parar, som més i a la llarga guanyarem. És el que ensenya la història, és el que 
ens diu el futur. 
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Manel Mesquita: Eix d’Alternatives al capitalisme 
 

Aquest relator observa un denominador comú en les anàlisis exposades 
al llarg de la jornada amb diversos numeradors que, evidentment podrien 
sumar-se i caldria que es sumessin 

Model capitalista és, per definició i així ho ha recollit aquest relator, 
centralista, opac, macro, nuclear, caduc, individualista, egoista, burgés, 
insostenible, bèl·lic, masclista, empresarial, menyspreatiu, competitiu, únic (de 
pensament), per imperatiu, de creixement infinit suïcida, dirigista, antiètic... 

L’alternativa, doncs, ha de ser, per contraposició, ultralocal, transparent, 
micro, renovable, primaveral, col·lectivista, altruista, ciutadà i veïnal, 
sostenible, pacifista, feminista, cooperatiu, respectuós, col·laboratiu, divers, per 
persuasió pedagògica, de decreixement, auster, autogestionaria, ètica... 

S’ha reconegut on som territorialment: el planeta com a marc. Però s’ha 
subratllat que les alternatives neixen des de la proximitat.  

S’han posat sobre la taula diversos models organitzatius, en allò laboral 
(cooperatives) i en allò reivindicatiu (sindicats o associacions de treballadors) i 
en allò econòmic (monedes i bancs socials). Però reconeixem que estem a les 
beceroles dels desitjos somiats.  

S’ha valorat l’existència, consolidada en alguns casos, de diverses 
monedes socials i bancs socials i del temps. Tot i reconeixent la potència del 
sistema financer capitalista i l’oligopoli dels bancs “normal” (així definits). 

L’economia real s’ha vist relegada a un 2,5% en pro de l’economia 
especulativa (diner per diner). Les conseqüències d’aquest gir històric es 
tradueixen en tot un conjunt de pràctiques nocives supeditades al compromís 
amb els bancs: desigualtat, individualisme, competitivitat o sobreexplotació de 
recursos i persones; la moneda ja no és una eina per establir equivalències, sinó 
un bé en si mateix (i es tracta d’un bé escàs!) 

Aquestes noves experiències relocalitzen l’economia i eviten que es 
dispersi en circuits especulatius... són monedes associades a valors com la 
confiança, la reciprocitat, la solidaritat i l’ecologia. 

D’altres iniciatives, com els bancs del temps, també han estat exposades. 
Neixen com a resposta a aquella màxima thatcheriana que resava amb força que 
no existeix la societat, que només hi ha individus. Cada cop més individus, cada 
cop més sols: solitaris o solidaris. Aquestes iniciatives fan reconèixer què ets 
capaç de fer lluny de les desigualtats monetàries. Tota funció té el mateix valor i 
tota funció és útil per a la comunitat. Podem arribar a fer la proclamació d’un 
món ple d’abundància si decidim viure de manera conjunta i col·laborativa, 
sense por a oferir i sense dubtes a l’hora de demanar 
També s’ha debatut sobre el sindicalisme i la seva funció avui, en que l’agressió 
del sistema és més violenta. I s’ha destacat el paper d’altres models 
organitzatius i de lluita on l’horitzontalitat és més evident (PAH, marees, 
xarxes) i de la necessitat de vincular sindicalisme i aquestes noves experiències. 
I s’ha dit que el pacte social ara ja és insostenible, no serveix. S’ha dit que ens cal 
una nova consciencia de classe i que cal integrar a la lluita sindical als aturats (a 
través de coordinadores) i als immigrats (que representen un 14% de la població 
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catalana). 
Quan parlàvem del model energètic actual i s’ha criticat, s’ha proposat 

que s’ha d’apostar per un canvi profund, basat en els següents criteris: 
Democràcia, control social dels mitjans de producció (energètica i tal vegada 
tots: econòmics, polítics, locals!), Sostenibilitat, Decreixement energètic, lògica 
de consum i arrelament al territori i descentralització 

Amb diferents matisos, aquests criteris han estat exposats a totes les 
trobades de les diferents entitats, associacions, projectes alternatiu... 

Al matí, aquest relator ha escoltat, parlant del model centralitzador 
mundial i monopolístic de l’energia  que al 2060 s’acabarà el carbó planetari i, a 
la tarda, fa una hora, ha vist com a Llagostera fan carbó vegetal de l’Ardenya-
Gavarres de qualitat d’una manera cooperativista innovadora i suggerent, 
necessària, inclusiva i dinamitzadora, amb possibilitats de futur, rendible i 
sostenible tenint en compte les necessitats humanes i mediambientals del 
territori. 

S’ha denunciat que les reserves de petroli són especulatives i polítiques i 
que els partidaris del creixement infinit neguen el caos i afirmen que ja ens 
acostumarem al canvi climàtic. 

S’ha apostat per un canvi de model de consum, cap a un decreixement 
d’aquest; intentant produir fonts de recursos locals i sent independents dels 
oligopolis energètics. 

S’ha baixat al detall de la política sobre l’aigua des de la gestió més 
propera, municipal a partir de l’afirmació “ens prenen el pèl amb el cost del 
servei de l’aigua”. S’ha parlat de Salt, Girona, Sant Cugat, París, Alcázar de San 
Juan... que han lluitat contra la privatització del servei de l’aigua. Tenim 
necessitat de control públic de la gestió de l’aigua. Als ajuntament els hi va bé 
privatitzar l’aigua, no fiscalitzar-la... és una manera de finançar els Ajuntament 
per fer els qui els doni la gana (a Girona tenim l’exemple de col·lecció del Fons 
Santos Torroella). 

No tenim la capacitat de control ni de decisió sobre els mitjans de 
producció energètics. Tan sols som mers clients d’aquests serveis. Pensem que 
hauríem de tenir el dret a decidir com, quan i per a què volem utilitzar aquesta 
energia. 

El 3% dels beneficis de l’aigua van a “la Caixa”, a Agbar, a Fomento... 
Sumant-ho tot, es tracta de més d’un milió d’euros/any. El conveni acabava el 
març de 2013 però una pròrroga de cinc anys va allargar el conveni fins al 2020. 

Hi ha responsabilitat dels polítics locals, tot i que s’ha fet pedagogia de 
que “són ells els qui estan qualificats” per gestionar aquest servei. Tot i així, 
hem de tenir clar que amb la gestió privada sempre hi ha un sobrecost (per 
lògica capitalista). 
  



 

	  

 

14	  

Reunió de valoració del FSCAT 2014 de Girona... 
 
5 de maig del 2014, local de la Coordinadora d’ONG Solidàries 
Assistència: Càritas Diocesana, Coordinadora ONG, Xarxa Dones Girona, Escudella 
Solidària, Xangara, Procés Constituent, Justícia i Pau, Setem, GEES, Banc del Temps 
de Palau, ACAPS, Comissió de Periodisme Solidari de Col·legi de Periodistes de Girona 
 
Valoracions generals del FSCAT  
 
* EcoXarxa (valoració que va arribar per correu electrònic) 
L'experiència va ser molt positiva però considerem que hi ha aspectes a millorar 
relacionats bàsicament amb l'oferta de ponències. Massa ponències en paral·lel 
que van fer que algunes (com la nostra) tingués poc públic. Fa 4 anys ja ens va 
passar un mica el mateix i tan sols hi havia 4 xerrades per torn! Òbviament que 
hi havia més gent que el 2010 (tant de públic com de col·lectius) però crec que 
no va ser encertada aquesta decisió. En el nostre cas, vam fer 3 propostes de 
xerrada. Una sols i les altres dues amb altres entitats (o d'alternatives 
econòmiques o que treballessin la renda bàsica). Va ser l’organització del FSCat 
qui va preferir que xerréssim sols. La manera de teixir complicitat (i per això 
està el fòrum) és justament organitzant taules rodones i facilitant que els 
col·lectius afins es trobin. 
 
* Fundació Utopia i Fundació Astres (valoració que va arribar per correu 
electrònic) 
La Fundació Utopia i la Fundació Astres vam tenir l'oportunitat de participar en 
una xerrada oberta al públic i una parada. 
La xerrada, tot i que l’horari ens va anar molt bé i era molt adequat, no va 
comptar amb gaire bé públic... 
I amb la parada d’Astres valorem l'oportunitat de donar a conèixer el treball 
que realitzen els nois del centre i la venta de petits detalls. 
Valorem molt positivament la implicació i l’esforç que totes les entitats vam 
posar, aquell dia i la resta de dies en que vam estar organitzant-ho. 
La meva entitat va participar activament en la comissió de Comunicació, i 
penso que vam fer tot el possible, dins el marc en que s’ha creat el FESCAT 
aquest any i tal i com les entitats ho hem anat construïnt ( roda de premsa, 
folletons, xarxes socials..etc ). 
Donem les gràcies a en Lluis com a coordinador, pensem que és un element 
clau per l’organització, així com la cuina de l’Escudella Solidaria o els 
concerts… 
Com sempre, si organitzem formats d’aquest estil, sempre tindrem gent 
d’aquest mateix estil.. 
Si volem arribar més lluny, hem de pensar què crida l’atenció a la gent i com 
“enganxar-la”. 
Seria fantàstic que a tothom li interessin els nostres temes ( que són temes de 
tothom ), però això està a anys llum de ser veritat.. per tant, com a lluitadors 
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que som, hem de re inventar-nos i fer un esforç per encarar els actes d’una 
manera més lúdica, divertida i facilitadora.    
Considerem que val la pena tenir en compte la ubicació. 
L’espai era molt bonic, però hi ha zero aparcament, això fa que la gent no 
s’animi gaire. 
Ja vam fer-ho allà el primer cop, al 2010,  i va venir molta més gent, per tant, 
nosaltres no esperàvem més públic, la veritat.. vam quedar gratament sorpresos 
del moviment que hi va haver   . 
Nosaltres proposem fer una activitat molt més gran, encarada a tot tipus de 
públic ( no només al que està acostumat a anar a aquest tipus d’activitat de caire 
social ). 
En aquest FSCAT que imaginem, ( el faríem a FONTAJAU ) o a algun lloc on hi 
hagi espai de sobres per aparcar i per córrer, i per muntar castells inflables, i 
hauria espai per a tot, sobretot, es faria servir molt la gespa per activitats a l’aire 
lliure, amb jocs i danses del mon per mainada. 
A part, les xerrades d’interès, es farien a dins del pavelló, unides varies entitats 
entre elles i en format de taula rodona o taula d’experiències  ( on cada entitat o 
projecte pot dir la seva ),  projecció de cinema a l’aire lliure amb documentals 
de les entitats,  exposició itinerant que podríem penjar als vidres del 
pavelló..etc    
També estaria molt bé fer parades de menjars del món 
Els menjars, els jocs, les cercaviles, i la musica, crida l’atenció, i la gent, si fa bon 
temps, s’acosta amb la família. Llavors, quan ja els tenim allà, pregunten què 
què fem.. i els oferim les xerrades, propostes, cinemes… 
Estem segurs que en les properes edicions del FSCAT aconseguirem 
perfeccionar-ho tot   i assolir elsprincipals propòsits d'aquest moviment. 
 
* UGT (valoració que va arribar per correu electrònic) 
Potser es van concentrar massa activitats en una mateixa franja horària. 
Certament, va ser un èxit en quant a entitats que vam participar i a 
organització, però potser va mancar una mica més d'assistents. 
 
* Càritas Diocesana (Lluís Puigdemont) 
 La taula sobre la solitud de la gent gran on van participar costava d’encaixar en 
els continguts del FSCAT. Tot i així, valoren que és important de donar 
visibilitat a aquesta problemàtica.  
Al matí van trobar que hi havia massa poca gent.  
Es valorava que hi havia massa publicitat per internet contra poca publicitat en 
paper.  
Hi havia massa oferta de tallers; potser hagués estat bé de sumar tallers i 
treballar temes des de diferents punts de vista (en tallers unificats).  
La tarda, per contra, valoren que va anar molt bé.  
Estan satisfets amb l’espai. 
Respecte a la participació de les voluntàries de la UdG; donava la sensació de 
que estaven desinformades.  
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Cal trencar el cercle habitual i arribar a més gent; tot i que el lloc el valoren com 
a idoni... però quedava massa apartat de la resta de la ciutat.  
Cal dimensionar més el FSCAT pel que és Girona, havent-n’hi un a Barcelona...  
La informació, en general, va ser bona (comunicació i continguts).  
 
* Coordinadora d’ONG 
Es va fer una valoració general positiva. Totes les aules estaven molt bé. No era 
un lloc massa cèntric, però. Va ser una llàstima que s’hagués hagut d’anul·lar la 
cercavila, que hagués servit per arrossegar gent.  
Calia oferir menys actes alhora. Potser valia la pena d’agrupar entitats amb 
temes similars.  
Es valoren negativament els concerts; n’hi va haver massa. I tothom estava 
cansat a aquella hora.  
Potser hagués estat bé de tenir un inflable per a la mainada. 
Es va proposar que s’avancés en el calendari; que no fes tant de bo, perquè 
aquell dissabte molta gent va optar per marxar. També que es reduís a una 
franja matinal + relatoria.  I que hi hagués una ponència marc prèvia, el dia 
abans.  
 
* Xarxa Dones Girona 
Hi havia massa actes. Elles, per exemple, podrien haver fet quelcom 
conjuntament amb el MDD. Potser les franges horàries eren massa llargues. 
 
* Escudella Solidària 
Hagués estat millor fer taules de participació; i no tantes xerrades. Quelcom 
menys tancat.  
Cal deixar un cert temps entre activitats (perquè la gent es prengui un repòs).  
Les taules/stands podien estar a dins de l’edifici.  
 
* GEES 
Ells no van poder fer l’acte per falta de quòrum. No va ser un problema de 
difusió. Va ser un problema de massa ambició; valoren que les comarques 
gironines no donen per tant. Hi havia massa actes alhora. Constaten que hi ha 
moltes entitats, però són petites i atomitzades. S’ha de buscar un altre format i 
redimensionar el FSCAT. Està molt bé que ens trobem les entitats, tanmateix 
(ells, tot i no fer l’acte, van fer contactes).  
 
* Banc del Temps (BdT) 
De participar en fires àmplies no en tenien cap expectativa, perquè no ho 
havien fet. Pensen que la difusió va ser escassa; cada entitat s’hagués hagut de 
fer càrrec de la difusió. El BdT mateix hauria d’haver estat més responsable de 
la difusió. Les estratègies comunicatives han de ser més descentralitzades.  
S’han de fer més activitats temàtiques; que més entitats participin de les 
activitats. Que entitats d’un mateix sector es posin d’acord per una activitat. 
El lloc estava bé; però responia poc al concepte del FSCAT. En canvi, la idea 
inicial del local de l’Escudella era bona. Vam quedar una mica aïllats.  
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*Justícia i Pau 
Es valora positivament la Taula rodona experiències cooperatives d’alternativa 
econòmica amb la participació d'Avancem Santa Clara, Fiare i Som Energia. 
La repercussió als mitjans va ser prou positiva.  
Estan d’acord que és molt bona idea que entitats amb interessos semblant o per 
temes d'interès, organitzin activitats de manera conjunta. 
Pensen que ubicar activitats al segon pis pot haver influït negativament en 
l'afluència de públic. 
 
*Xangara 
La xerrada va anar bé (eren 6 o 7 persones). La sala estava molt bé. Com a 
Xangara es va dir que potser no es va arribar a prou gent. Seria important posar 
pancartes a les entrades de Girona (Devesa-Ctra.Bcn). 
 
* Procés Constituent 
Tothom estava content; perquè hi havia prou públic. A aquella hora hi havia 
una altra cosa del PC a L’Hospitalet, però. 
 Pel que fa al lloc: caldria que hagués estat més cèntric, amb més facilitats 
d’accés.  
Calia informador, gent que sortís a buscar públic.  
Pel que fa als pisos; si la gent que entrava veia l’activitat al plafó, ja era fàcil que 
la gent hi anés. En una sola planta, tanmateix, hagués estat millor.  
Van dir que es podria fer un dia més, el FSCAT (durant tot un cop de setmana). 
Va ser un error que es solapessin les franges horàries a on hi havia ponents de 
renom. 
 
*ACAPS 
Van estar fent paradeta a fora. L’espai estava bé però quedava massa lluny del 
centre. Una manera de fer venir a la gent hagués estat organitzar activitats a la 
plaça. L’escenari podria haver estat d’utilitat. Cada X hores es podria haver fet 
quelcom a l’escenari; alguna activitat per donar aire als assistents. A fora algú 
des del micro es podria haver encarregat d’anunciar les activitats  
 
* Comissió de Periodisme 
A la seva activitat hi havia molta gent; però era mala hora (a les 16:00). Les 
franges haurien d’haver estat més curtes. Haver començat a les 11:00 hagués 
estat millor que no a les 10:00 (és dissabte!). Valoren que si el contingut és 
atractiu, no és tan important que el lloc no sigui exactament cèntric.  
El tema de la comunicació no és definitiu. No és l’únic factor: cal tenir en 
compte si l’activitat és interessant o no.  
En una sola planta hagués estat suficient.  
 
Seguidament, la comunicació de comunicació entrega el clipping de premsa i fa 
recompte dels impactes a les xarxes socials. A més, en Carles Serra, presenta el balanç 
econòmic i anuncia que s’ha justificat 1.035 euros de despesa. Ambdós documents 
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(informe de comunicació i balanç econòmic) seran adjuntats en l’informe final del 
FSCAT. 
 
Ens donem cinc dies hàbils a partir de la rebuda d’aquesta acta per esmenar el document 
de síntesi de continguts que fou enviat dissabte 3 de maig. Un cop ho tinguem tot, en 
farem una nota de premsa de valoració. I maquetarem aquest documents de síntesi de 
continguts, conjuntament amb el balanç econòmic, l’informe de comunicació i l’acta de 
valoració de les entitats que teniu entre les mans.  
Ens emplacem al maig del 2015 per començar a parlar del FSCAT 2016 de Girona.  
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L’informe de comunicació… 
 
 
1.MATERIALS GENERATS: 

 
IMATGE CORPORATIVA: Veure Annex 
2 VÍDEOS: http://vimeo.com/87623537  i vídeo en edició del mateix FSCAT 
POSTER: http://fscatgirona.files.wordpress.com/2014/02/posterfscatgi14.jpeg  
PROGRAMA DE MÀ: 
http://fscatgirona.files.wordpress.com/2014/04/programa_fscatgirona_2014.p
df   
BLOG/WEB: www.fscatgirona.cat  
LONA: https://www.dropbox.com/s/g3teyb1qb9p04os/Lonav2.pdf  
ROLL-UP: https://www.dropbox.com/s/mmh3ujib4drvkbk/rollup.pdf  
ANUNCI: Veure Annex 
CARTELL AULARI: Veure Annex 
BANC D’IMATGES: Més de dues centes fotografies sobre l’esdeveniment 
 
 
2. ESTADÍSTIQUES 
 
BLOG (des de 20/02/2014) 

-‐ 37 Entrades  
-‐ 3700 visites 
-‐ 739 descarregues del programa 

 
XARXES SOCIALS (des de 01/03/2014) 

-‐ Facebook: 423 seguidors 
-‐ Twitter: 137 seguidors 

 
MITJANS DE COMUNICACIÓ ( Veure clipping annex) 

-‐ Premsa escrita: 6 notícies en mitjans locals ( El Punt i Diari de Girona) 
-‐ Radios: 3 en ràdio local ( La Xarxa) i 2 en ràdio nacional ( Informatius – 

CatInformació i Solidaris – CatRàdio) 
-‐ Televisions: 2 notícies als informatius i una entrevista al TdTot de 

TVGirona  
-‐ Portals de notícies: 10 entrades en portals de notícies especialitzats 

 
3. ACCIONS 
 

-‐ Roda de premsa de presentació al Col·legi de Periodistes (26/02/14) 
-‐ 4 Notes de premsa ( Presentació, Dinar, Concerts i Tot a punt) 
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-‐ Lligar entrevistes a ràdios locals ( La Xarxa – Ara Girona) i Nacionals ( 
CatInfo i CatRadio) 

-‐ Una contra del diari local (Diari de Girona) 
-‐ 4 anuncis de 12 mòduls a la premsa escrita ( Punt Avui) 
-‐ Dinamització xarxes socials 
-‐ Tramesa informació a diferents màilings (Entitats, Partits Polítics, 

sindicats, administracions, etc.) 
-‐ Penjada cartells a llocs estratègics (150 a centres cívics, biblioteques, 

Facultats, espais joves) 
 
Valoració crítica i contructiva de l’equip: 
 

-‐ L’esforç de comunicació ha estat ben dimensionat per la tipologia 
d’esdeveniment. Tot i això, cal contemplar una major partida 
pressupostària de cares a noves edicions per poder fer més materials de 
difusió. En aquest sentit, una de les coses a millorar per al FSCAT Girona 
2016 és el nombre de cartells distribuïts per la ciutat.  

-‐ Molt bona cobertura a nivell local, poca a nivell nacional ( tampoc era el 
target). 

-‐ El mitjans externs contactats han estat professionals però han col·laborat 
de forma altruïsta ( espot publicitari, disseny gràfic, etc.) Això ha generat 
certs endarreriments en els terminis, però un bon resultat a cost zero. 

-‐ Molt bona implicació de les 35 entitats participants, gairebé totes van fer 
la seva part de feina. 

 
Recull de premsa de #FSCATGi14 
 
1. DIARIS 
 
Diari de Girona 
27/02/2014 Els drets socials i les alternatives al capitalisme al Fòrum Social 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/02/27/drets-socials-
alternatives-al-capitalisme/658280.html  
 
01/04/2014 «Els partits més espanyolistes són també els mes racistes» – 
Entrevista a Ghassan Saliba 
http://fscatgirona.files.wordpress.com/2014/04/01_04_14_entrevista_ghasan_
saliba.jpg 
 
02/04/2014 El Fòrum Social Català defensarà dissabte a Girona els drets cívics 
i socials 
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http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/04/02/forum-social-catala-
defensara-dissabte/663364.html  
06/04/2014 El Fòrum Social Català busca alternatives al capitalisme 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/04/06/forum-social-catala-
busca-alternatives/663969.html  
 
 
El Punt – Avui 
27/02/2014 Trenta entitats, al nou Fòrum Social de Girona 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/720344-
trenta-entitats-al-nou-forum-social-de-girona.html 
04/04/2014 Apunts de Solidaritat 
Veure Annex 
06/04/2014 El Fòrum Social Català es consolida al territori 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/730954-el-
forum-social-catala-es-consolida-al-territori.html 
 
2. RÀDIOS I TELES 
 
TV Girona - Xarxa de televisions locals (XIPTV) 
26/03/14 Informatiu TV Girona 
http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-migdia-del-26-02-2014# 
 
7/4/14 Informatiu TV Girona 
http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-migdia-del-07-04-2014 
 
2/4/14 TV Girona. Té de Tot. Magazine 
http://tvgirona.xiptv.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-02-04-2014-_-part-
2?s=11940&e=38400#.Uz0yvJ6z0iw.facebook 
 
La Xarxa Ràdio - Girona Ara amb Eduard Cid. FeM Girona  
26/03/2014 Fòrum social Català que acollirà la propera setmana la ciutat de 
Girona 
http://femgirona.cat/gironaara/forum-social-catala-que-acollira-la-propera-
setmana-la-ciutat-de-girona/ 
 
02/04/2014 Parlem del paper del Fòrum Social Català a Girona com a espai de 
reflexió 
http://femgirona.cat/gironaara/parlem-del-paper-del-forum-social-catala-a-
girona-com-a-espai-de-reflexio/ 
 
04/04/2014 Parlem a la Secció Món Natura dels actes ecologistes que es faran 
al Fòrum Social Català 
http://femgirona.cat/gironaara/parlem-de-la-seccio-de-medi-ambient-del-
forum-social-catala-que-se-celebra-aquest-dissabte-a-la-ciutat-de-girona/ 
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Catalunya Ràdio 
05/04/14 Solidaris 
http://www.catradio.cat/podcast/xml/7/1/podprograma1117.xml  
 
Catalunya Informació  
04/04/14 - Informatiu Migdia 
 
3. PORTALS DE NOTÍCIES 
 
Ariet 
05/03/2014 El Fòrum Social Català escalfa motors per la segona edició a 
Girona 
http://ariet.cat/el-forum-social-catala-escalfa-motors-per-la-segona-edicio-a-
girona/ 
 
02/04/2014 El Fòrum Social Català arriba per segona vegada a Girona 
http://ariet.cat/el-forum-social-catala-arriba-per-segona-vegada-a-girona/ 
 
Social.cat 
01/04/2014 Tot a punt pel Fòrum Social Català a Girona 
http://www.social.cat/noticia/tot-a-punt-pel-forum-social-catala-a-girona 
 
Xarxanet.org 
El FSCAT-Girona 2014 comença a moure peça 
http://xarxanet.org/noticies/el-fscat-girona-2014-comenca-moure-peca 
 
Eldimoni.com 
Entitats eugenials, al Fòrum Social Català 
http://www.eldimoni.com/entitats-eugenials-al-forum-social-catala-2014/ 
 
UdG 
El dissabte 5 d'abril a la Facultat d'Educació i Psicologia tindrà lloc el Fòrum 
Social Català  
http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Agenda/tabid/2660/p/36875/langua
ge/es-ES/Default.aspx 
 
Solidaries.org 
Dissabte arriba el Fòrum Social Català a Girona  
http://www.solidaries.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01art
icleid=2109&cntnt01returnid=182 

Dinar Solidari al FSCAT Girona, a càrrec de l'Escudella Solidària 
http://www.solidaries.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01art
icleid=2107&cntnt01returnid=182 
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El FSCAT-Girona 2014 comença a moure peça 
http://www.solidaries.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01art
icleid=2077&cntnt01returnid=182 

Vint-i-cinc entitats ja s'han sumat al Fòrum Social Català gironí 
http://www.solidaries.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01art
icleid=2009&cntnt01returnid=182 
 
Universitat de Girona 
El dissabte 5 d'abril a la Facultat d'Educació i Psicologia tindrà lloc el Fòrum 
Social Català 
http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Agenda/tabid/2660/p/36875/langua
ge/es-ES/Default.aspx 
 
Setmanari Empordà  
http://www.emporda.info/girona/2014/04/06/uns-200-gironins-surten-
al/231560.html 
 
 
4. BLOCS 
 
El bloc de Plataforma Educativa 
El FSCAT Girona 2014: comença a moure peça! 
http://bloc.plataformaeducativa.org/2014/03/fundacio-astres/el-fscat-girona-
2014-comenca-a-moure-peca/ 
 
L’optimista 
http://loptimista.cat/2014/04/06/aprenent-a-ser-mes-forum-mes-social-i-mes-
girona/ 
 
Grup antinuclear de les comarques gironines 
Fòrum Social Català Girona 
http://comarquesgironinesantinuclears.blogspot.com/2014/03/forum-social-
catala-girona.html 
 
Sílvia Paneque - Treballant x Girona XXI 
Taula rodona: La llei de l’avortament, no ens la toqueu! de la Xarxa Dones 
Girona 
http://silviapaneque.com/2014/04/02/taula-rodona-la-llei-de-lavortament-
no-ens-la-toqueu-de-la-xarxa-dones-girona/ 
 
5. AGÈNCIES DE NOTÍCIES 
 
Agència Catalana de Notícies (sense enllaç) 
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6. ALTRES  
 
Ajuntament de Girona 
http://www2.girona.cat/agenda1/-/agenda/166114 
 
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
FSCAT (Fòrum Social Català) 14 Girona 
http://iac.cat/premsa/index_090_fscat_14_girona.php  
 
Xarxa de recursos d'educació per a la pau, el desenvolupament i la 
interculturalitat 
Dades complertes de Fòrum Social Català Girona  
http://edualter.org/agenda/plantilla.php?id=273721001396090851&idioma=ct 
 
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 
CCOO participa al Fòrum Social Català a Girona 
http://www.ccoo.cat/aspnet/noticia.aspx?id=180567#.UzxyeyjrPZE 
 
MDT 
http://www.mdt.cat/index.php/tactica/unitat-popular/item/617-5-d-abril-
forum-social-catala-a-girona 
 
FIARE 
http://associaciofiarecatalunya.cat/?event=fiare-participa-al-fscat-forum-
social-catala-2014  
 
Coordinadora d’ONG i Altres Moviments Socials de Lleida 
http://www.coordinadora-ongd-
lleida.cat/web.asp?mod=noticies&tipoForm=ampli&id={18AB6D69-56FC-
4FF7-A5AE-096A362FB90F} 
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ANNEX 
 
Anunci de 12 mòduls publicat al PUNT AVUI (16, 23 i 29 de març i 5 d’abril) 
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Apunts de Solidaritat, publicats al PUNT AVUI  

 
 
Cartelleria Aulari 
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