
  



 

 
FÒRUM SOCIAL CATALÀ 2014  DE GIRONA 
 
DIA > Dissabte 5 d’abril 
LLOC > Facultat d’Educació i Psicologia (pl. Sant Domènec, 9, GIRONA) 
HORARI > A partir de les 10h. 
www.fscatgirona.cat  | www.facebook.com/fscatgirona  |@fscatgirona  
 
 
Què és el Fòrum Social Català?  
 
El FSCAT Girona és un espai de trobada obert, divers, plural i no governamental d’intercanvi 
d’experiències, de debat, de mobilització i d’articulació d’entitats i de moviments socials que 
rebutgen el model actual de desenvolupament dels pobles i que es troben en un procés 
permanent de recerca i construcció d’alternatives.  
 
Les entitats participants provenen de diferents àmbits com la cooperació internacional, la lluita 
sindical, el tercer sector, el món ecologista, la solidaritat, l’economia social, l’ensenyament, els 
mitjans de comunicació o la igualtat de gènere. 
 
   
Quin són els objectius del FSCAT? 
 
El FSCAT vol estimular la reflexió i l’acció a partir d’una democràcia veritablement participativa, 
pel que fa a les dinàmiques polítiques, econòmiques i socials actuals 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.  
 
El FSCAT té voluntat de convertir-se en un aparador de les iniciatives actuals dutes a terme 
pels moviments socials i 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. El FSCAT 
vol ser, també, un espai 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. 

http://www.fscatgirona.cat/
http://www.facebook.com/fscatgirona


Perquè el FSCAT 2014 és un exercici de reflexió col·lectiva de com podem assolir la defensa 
dels drets que ens són propis, i fer-ho mitjançant la construcció d’alternatives i amb l’exercici 
d’una veritable democràcia. 
 
Per què a Girona? 

 
Durant la tardor del 2013, membres d’entitats del món de la cooperació, del tercer sector i de 
la solidaritat de les comarques gironines van començar organitzar-se per poder organitzar, al 
llarg del primer semestre del 2014, la segona edició del Fòrum Social Català de Girona [FSCAT]. 
La primera edició a Girona es va celebrar a l’any 2010. A Barcelona, el FSCAT Catalunya s’ha 
anat organitzant, cada dos anys, des de l’any 2008, coincidint amb els anys en què no hi ha 
convocatòria del Fòrum Social Mundial.  
 
A qui ens adrecem? 
 
La participació és totalment oberta a totes les entitats i persones de la societat civil i els 
moviments socials d’arreu, que s’hi sentin identificades i hi vulguin assistir o implicar-s’hi. 
 
El context 
 
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 ens permet 
fer un exercici  d’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.  
 
Els antecedents 
 
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.  
 
Quines activitats inclou el FSCAT Girona? 
 
El programa del FSCAT 2014 a Girona compta amb 31 actes organitzats per 35 entitats 
diferents estructurats entorn els tres eixos, lluites, els drets socials i les alternatives al 
capitalisme. El format de les activitats és molt divers: presentacions, xerrades, debats, taules 
rodones, cinefòrums, tallers, etc. 
 

 
 
 
 
 



Tres eixos, trenta-quatre activitats 
 
Eix 1: Lluites 
 
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 essers 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 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 el 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. 
 
Eix 2: Drets cívics i socials 
 
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) es posen en dubte de la mà d’una nova onada de governs 
retrògrads, al nostre país i arreu.  
En aquest eix es descriuen 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.  
 
Eix 3: Alternatives al capitalisme 
 
Alguns moviments 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. En primer terme s’explora l’estat dels 
recursos bàsics i de la seva apropiació per part de les empreses privades (aigua, energia).  
En l’eix d’Alternatives al capitalisme s’explora un àmbit en creixement al nostre país: 
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.  
 
 
 
 
 



10h-12h 12h-14h 16h-18h 

Taula rodona: Espais d’entitats i Acció 
Ciutadana: com hi puc participar? MESA 

D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ DE GIRONA 

 Xerrada: Perspectives d'un procés 
constituent a Catalunya. Aproximació a 
fòrmules possibles, a càrrec de Gerardo 
Pisarello. PROCÉS CONSTITUENT 

Taller sobre "Ethica", un joc de taula per a 
entendre com construïm el món que 

volem. FIARE 

Presentació dels projectes solidaris a 
Moçambic, a Xile i a Girona  (11 h.) ASSOCIACIó 

XANGARA 

 Vídeo-fòrum amb projecció del 
documental "Somos andando", sobre els 

treballadors per compte propi de 
Nicaragua. UGT 

Xerrada: "El paper social de les entitats 
diocesanes a Catalunya i arreu del món. 

Rellevant? Necessari? Criticable?". CENTRE 
CRISTIÀ DELS UNIVERSITARIS  

Xerrada-debat sobre l'actual model energètic. 
ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA 

Debat: “El sindicalisme al s. XXI. Com 
enfrontar-se a la precarietat?”. 

INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE 
CATALUNYA. 

Xerrada-taller: "El tràfic de dones i 
l'explotació sexual".MOVIMENT 

DEMOCRÀTIC DE DONES 

Xerrada sobre la problemàtica de la gestió de 
l'aigua. PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA 

 Vídeo-fòrum amb projecció de "Escletxes", 
documental de Pep Caballé. ASSOCIACIÓ 
D'EDUCACIÓ POPULAR CARLOS FONSECA 

AMADOR 

Xerrada sobre els nens talibés del Senegal: 
"Els nens talibés, esclaus del segle XXI". 

FUNDACIÓ TALIBÉS 

Xerrada "Tot deconstruint l’escola pública. 
Polítiques de privatització global als sistemes 

públics educatius” a càrrec de Xevi Díez. 
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA 

 Xerrada: “El negoci de la sanitat” a càrrec 
d'Albano Dante i Marta Sibina, de la revista 
Cafèambllet. INTERSINDICAL ALTERNATIVA 

DE CATALUNYA. 

Xerrada sobre el projecte "Carbó 
d’Ardenya i Gavarres", una iniciativa per a 
generar ocupació responsable al territori. 

COOPERATIVA IDÀRIA-LLAGOSTERA 
SOLIDÀRIA 

 Àgora per explicar el projecte de cooperació i 
de dones emprenedores (11h.)FUNDACIÓ 

UTOPIA 

Taller de dibuix infantil i henna.  
ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DEL POBLE 

SAHRAUÍ 

Xerrada: "Què és un banc del temps?". 
BANC DEL TEMPS DE PALAU 

Vídeo-fòrum sobre el projecte "Apadrinar un 
avi". CÀRITAS DIOCESANA-GIRONA 

Vídeo-fòrum amb projecció del documental 
"Un món en crisi". COORDINADORA D'ONG 
SOLIDÀRIES DE LES COMARQUES GIRONINES 

I L'ALT MARESME 

 Projecció del documental “Desalojos en el 
Valle de Polochic”. OXFAM-INTERMÓN 

Taula rodona: "La llei de l'avortament, no ens 
la toqueu". XARXA DONES GIRONA 

 Xerrada informativa sobre l'Escudella 
Solidària: "La cooperació i la participació 

solidària". ESCUDELLA SOLIDÀRIA 

Vídeo-fòrum amb projecció de "Anada i 
tornada. Les causes pendents de 

llatinoamèrica: Equador, Centreamèrica i 
Mèxic". COMISSIÓ DE L'AGENDA 

LLATINOAMERICANA 
Projecció del documental "Aquí nos vamos a 

quedar". ATENEU JUVENIL,  CULTURAL I 
NATURALISTA DE GIRONA.  

Xerrada: "Experiències cooperatives 
d'alternativa econòmica". JUSTÍCIA I PAU 

Taula d'experiències: "Treballem pel dret a 
l'habitatge". CÀRITAS DIOCESANA-GIRONA, 
FUNDACIÓ SER.GI, SOSTRE CÍVIC,  COL·LEGI 

D'ARQUITECTES DE CATALUNYA-
DEMARCACIÓ DE GIRONA 

Projecció del vídeo de les Marxes per la 
Dignitat, edicions del 2013 i 2014.  XARXA DE 

LLUITA PELS DRETS SOCIALS DE GIRONA. 

Projecció del documental "Perdre el fil", 
sobre producció de roba i treball al Marroc. 

SETEM-GIRONA 

Taula rodona"Què ens diuen els silencis 
mediàtics?”. COMISSIó DE PERIODISME 

SOLIDARI DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
DEL COL·LEGI DE PERIODISTES DE 

CATALUNYA 
Xerrada: "La moneda social: diner lliure per 
una societat lliure". ECOXARXA DE GIRONA 

Xerrada: “Les primaveres àrabs i el paper 
dels i de les treballadores”, a càrrec de 

Ghassan Saliba, responsable de CCOO de 
relacions amb el Món Àrab. CCOO 

  

 
 
 

Programa FSCAT GIRONA  2014 

Acte sobre Quim Vallmajó, 20 anys després 
del seu assassinat. GRUP 

D'EMPORDANESOS I EMPORDANESES PER 
LA SOLIDARITAT 

  
 Xerrada: "Models alternatius en marxa: el 

Moviment dels Sense Terra com a 
contrasocietat al Brasil" a càrrec de Rosa 

Cañadell. Intersindical Alternativa de 
Catalunya 

  



 
33 ENTITATS PARTICIPANTS >  
 

Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador 
Associació Naturalista de Girona 
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí - Girona 
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·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 de Girona 
Xarxa Dones Girona 

 
 
 
Amb el suport de:  


