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Centre d’Estudis La moneda telemàtica, una eina
Joan Bardina
per la pau.

Sense bitllets, viuríem en un entorn molt més segur, menys violent i amb Causa
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.

anticapitalisme, Drets humans, drets
laborals, economia dominant, economia
solidària, sistema financer

ETANE

RADIOGRAFIA DEL PROCÉS D'EXPANSIÓ“ DE LA CRISI FINANCÍERA Conseqüència
INTERNACIONAL A L'ÀFRICA SUBSAHARIANA, EFECTES DE LA
MATEIXA A L'ECONOMIA I A LES POBLACIONS AFRICANES,
PERSPECTIVES A CURT, MIG I LLARG TERMINI, ALTERNATIVES I
INICIATIVES DE SORTIDA.

Drets humans, economia
dominant ,estratègia, finançament,
globalització econòmica,
ideologies ,immigració ,intercanvis,
moviments socials, pobresa, recursos i
eines, sistema financer, Solidaritat.

Efectes de la crisi financera
internacional a l’Àfrica
subsahariana

DEMPEUS per la Participació en salut en temps de Una anàlisi des de les posicions del col·lectiu Dempeus, en defensa del
Salut Pública
crisi.
caràcter públic de salut, per visualitzar el binomi crisi i salut, amb la
reivindicació d'una major participació social, i d'una altra qualitat. Exposició
per part dels autors en dues intervencions

democràcia i participació, Drets humans,
moviments socials ,Salut, transformació
social

Pangea

comerç just, democràcia i participació, Drets
humans, globalització econòmica,
ideologies, Internet ,moviments
socials ,pensament crític,

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

Podem tractar temes relacionats amb la interacció entre drets, llibertats,
Alternativa
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.)
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Ecoxarxa
Montseny

Ecoseny, la moneda social

L'EcoXarxa del Montseny és una associació de ciutadans de la bioregió
Alternativa
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.

antiinstitucional, comerç just ,Consum,
Decreixement ,ecologia, economia
solidària ,recursos i eines, sistema
financer ,sobirania alimentària

AD. XIDPICXIPVG

Gènere i comunicació al FSCat

Valoració per part de periodistes, comunicadors i comunicadores de les
alternatives
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

comunicació, construcció de contrapoder,
democràcia i participació, Discriminació,,
Dones i feminisme, Drets humans, Internet,
moviments socials, Solidaritat,
transformació social

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

democràcia i participació ,educació,
moviment estudiantil, moviments socials,
pensament crític,

AEP Revolta
Educació en un mon en crisis.
Global Esquerra Conseqüència, lluites i
Anticapitalista
alternatives
Assemblea de
Filosofia i Lletres
(UAB)USTEC·ST
Es (IAC)
Assemblea
d'estudiants de
ciències i
biociències
Assemblea
d'enginyeria de la
UABGEUP,FED
ERACIÓ
D'ENSENYAME
NT DE CGT,
estudiants EN
lluita
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Asociación
Socialismo XXI,
FARGA, FEMEC
CGT, Fòrum
Ecologista de
Síntesi
Llibertària,
Revista Viejo
Topo

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 alternatives
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?

anticapitalisme; drets laborals; moviments
socials; neoliberalisme; pobresa; precarietat;
Solidaritat; treball

Asociación
Socialismo XXI,
FARGA, FEMEC
CGT, Fòrum
Ecologista de
Síntesi
Llibertària,
Revista Viejo
Topo

Por una alternativa emancipadora Primera parte (1 hora aprox.): Presentación por primer ponente de la
alternatives
a la crisis sistémica del
necesidad del socialismo basado en la autogestión y la democracia directa
capitalismo. Experiencias de
como alternativa al capitalismo. Segundo ponente: Panorama de las
construcción de alternativas en la experiencias de la construcción de la izquierda transformadora en la UE:
UE y América Latina
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.

anticapitalisme; construcció de contrapoder;
democràcia i participació; estratègia;
neoliberalisme; pensament crític; Solidaritat;
transformació personal

Asociación
Socialismo XXI,
FARGA, FEMEC
CGT, Fòrum
Ecologista de
Síntesi
Llibertària,
Revista Viejo
Topo

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.): Conseqüències
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?

anticapitalisme, drets laborals, moviments
socials, neoliberalisme, pobresa,
sindicalisme, solidaritat, treball

Lluís Maria Xirinacs i Damians va confeccionar un Model Global de la
Alternativa
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.

coneixement; transformació personal;
transformació social

Fundació Randa- Globàlium
Lluís Maria
Xirinacs
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Fundació Randa- Taller de diàleg i consens
Lluís Maria
Xirinacs

Ensenyar des de la pràctica, l’art del diàleg en petits grups per acordar
Alternativa
coses conjuntament i descobrir per mitjà de la vivència, la dimensió
col·lectiva de la comunitat. Aprendre a escoltar, a parlar i a decidir en grup
de manera àgil i de manera que tothom hi intervingui equilibradament.
Prevenir l’aparició de conflictes mitjançant el diàleg i la presa de decisions
conjunta o resoldre els conflictes apareguts des del diàleg cordial.
Preparar per a la contribució en una futura democràcia participativa
descobrint la grandesa del consens veritable.

Alliberament nacional; democràcia i
participació; Drets humans; educació;
ideologies

Coordinadora
Hi ha vida més enllà de l'escola
Catalana Educar
en Família

Famílies que hem optat per no delegar l'educació dels nostres fills i filles al Alternativa
sistema escolar, explicarem la nostra experiència i la compartirem amb
persones interessades en el panorama de l'educació actual.

educació; pensament crític; transformació
personal; transformació social

PLATAFORMA A quatre anys de la Ley Integral
UNITÁRIA
contra la violencia de genero.
CONTRA LES
Com estem?
VIOLÈNCIES DE
GÈNERE

Des del moviment social contra la violència de gènere, volem posar en
Alternatives
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.

Dones i feminisme; Drets humans;
moviments socials; sexualitat i models
familiars; Solidaritat

Coordinadora Un
Altre Món és
Possible

Fora una continuïtat del que ja es va fer en el primer Fòrum. El proposem
per a que conjuntament amb altres col·lectius podem explicar que fem en
quan a accions no violentes, antimilitarisme, objecció i pacifisme i com es
pot aplicar a la quotidianitat.

antimilitarisme i pau; democràcia i
participació; desobediència; Solidaritat;
transformació social

alternatives

CAIEV

Més enllà del que separa, una
Educació Viva

En general, el debat social sobre l’educació acostuma a centrar-se al
Alternatives
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.

Educació

Consell de la
Joventut de
Barcelona (i
potser CNJC)

associacionisme i joventut

Encara no hem pogut definir el contingut, però tenim la voluntat de
Alternatives
participar, promovent un seminari sobre som s'organitza la joventut en
l'àmbit associatiu, sobre democràcia participativa i joventut... Estem
pendents de poder realitzar el seminari conjuntament amb el Consell
Nacional de Joventut de Catalunya, amb qui ens coordinarem al respecte
aviat. Us mantindrem informats dels continguts properament, però ara per
ara, agrairíem que ens reservéssiu un espai.. Gràcies per la feina, i
endavant!

democràcia i participació; joventut
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Cristianisme i
Àfrica en la crisi i en la
Justícia. Justícia globalització: efectes, respostes i
i Pau
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.

Les promeses de reformar el sistema internacional o, de com a mínim,
Alternativa
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.

antimilitarisme i pau; Drets humans;
relacions nord-sud; sistema financer

Taller on s’exposaran els aspectes i els riscos del model de producció i de Causa
consum d’energia en un context de crisi energètica global. S’analalitzarà la Conseqüència
necessitat de reconvertir l’economia a una economia verda utilitzant les
Alternativa
energies alternatives 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

clima; ecologia; energia; globalització
econòmica

Democratitzar el sistema
internacional: noves propostes
després de la crisi

Fundació Josep La revolució verda per una nova
Irla, Greenpeace, cultura energètica
AEREN,
Associació Els
Verds Esquerra
Ecologista

ATTAC
Catalunya

Conseqüència

La presidencia española de la UE Análisis de las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa Causa
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 Lisboa

Drets humans; globalització econòmica;
neoliberalisme; pobresa; relacions nord-sud

economia dominant; globalització
econòmica; moviments socials;
neoliberalisme; transformació social

Campanya Que Atur, ingressos dignes i impostos encara no hem concretat el contingut i metodologia del seminari
la crisi la paguin
els rics

A concretar

drets laborals; sindicalisme

Campanya Que Acomiadaments i democràcia a
la crisi la paguin les empreses
els rics

A concretar

democràcia i participació; drets laborals;
sindicalisme

encara no hem concretat el contingut i metodologia del seminari
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Campanya Que Capitalisme és crisi, propostes de encara no hem concretat el contingut i metodologia del seminari
la crisi la paguin transformació.
els rics

A concretar

anticapitalisme; construcció de contrapoder;
democràcia i participació; pensament crític;
transformació social

Col·lectiu Ronda Reforma de la llei d’estrangeria i La legislació espanyola contempla les persones migrades només com a
Conseqüència
crisis: la migració com a mitjà de mitjans de producció, no pas com a éssers humans de ple dret. Analitzem
producció
els efectes i ecos de la crisi en la reforma de la llei d'estrangeria
actualment en debat al Senat

antiprohibicionisme; antiracisme;
Discriminació; Drets humans; immigració

Col·lectiu Ronda MALALTIES AMBIENTALS

La Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple, la Síndrome de Fatiga
Crònica i d’altres, son greus malalties causades, en gairebé tots els casos,
per la inhalació de productes químics. Malgrat el fet que els afectats no
poden desenvolupar una vida normal i que la malaltia pot provocar
importants lesions a l'aparell nerviós, respiratori i digestiu, així com, entre
d'altres possibles afectacions, lesions al sistema ocular, la Síndrome de
Sensibilitat Química Múltiple continua sense ser reconeguda a l'Estat
espanyol. Aquesta manca de reconeixement, unida la dificultat de diagnosi
de la malaltia, aboca les víctimes de la dolença a situacions
extremadament complicades i, sovint, a la necessitat de recórrer al
sistema judicial per veure degudament reconeguts els seus drets i la seva
incapacitat per poder continuar amb les seves ocupacions laborals. Volem
donar a conèixer aquestes malalties d’origen

comunicació; coneixement; drets laborals;
Salut; treball

Plataforma
Horta-CarmelGuinardó / Un
altre món és
possible

Treball als barris

Explicar la tasca realitzada al districte (sobretot al barri d’Horta) durant 8
anys: xerrades col·loqui, repartiment al carrer de materials i informació,
relació amb altres entitats

Ateneu Popular
de 9barris

La gestió dels recursos i
equipaments públics per part de
les associacions i entitats veïnals

Alternativa

Decreixement; drets laborals; ecologia;
globalització econòmica

Alternativa

construcció de contrapoder; democràcia i
participació; moviment veïnal; temps lliure;
transformació social

Fundació Andreu Altre mon era possible: la
Nin
revolució de 36

La memòria històric i la lluita per transformar el mon avui.

Alternativa

anticapitalisme; antiinstitucional; construcció
de contrapoder; democràcia i participació;
estratègia; ideologies; moviments socials;
pensament crític; transformació social

Fundació Andreu Crisis i feixisme
Nin

El feixisme i crisis econòmica en l'historia

Conseqüència

anticapitalisme; antiracisme; antirepressió;
Autoritarismes; Discriminació; Drets
humans; drets laborals; economia dominant;
estratègia; ideologies

Página 6

Hoja1
ASSOCIACIÓ
Globalització i catàstrofe
CATALANA
lingüística
D'ESPERANTO

Col·loqui amb el Dr. Albert Bastardas, catedràtic del Dpt. de lingüística
general de la UB (a confirmar): desaparició de llengües i necessitat d'un
món lingüísticament sostenible.

Conseqüència

construcció de contrapoder; Drets humans;
ecologia; pensament crític; transformació
social

ASSOCIACIÓ
Introducció a la llengua
CATALANA
internacional esperanto
D'ESPERANTO

L'esperanto és una proposta encarada a una societat lingüísticament
sostenible, contrària a l'imperialisme lingüístic i favorable a la diversitat.
Els participants entraran en contacte amb una sèrie de mecanismes
lingüístics bàsics que es presenten en major o menor grau a totes les
llengües ètniques i rebran informació històrica, lingüística i sociològica
sobre la llengua auxiliar internacional esperanto. L’activitat consisteix en
un taller, que consta d’una exposició oral sobre els inicis i la història de
l’esperantisme, un taller pràctic de creació de paraules en llengua
internacional, i una exposició sobre el moviment esperantista avui amb
mostra de material (llibres, còmics, CD’s, etc).

alternatives

comunicació; construcció de contrapoder;
Drets humans; pensament crític;
transformació social

AGERMANAME Educació pel desenvolupament,
NT sense
transformació i acció social a
fronteres; Centre Catalunya.
promotor
d'aprenentatge
servei

Taula rodona amb 4 ponents i tindrà la següent estructura: 1. Introducció alternatives
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.

educació; joventut; relacions nord-sud;
transformació personal; transformació social

ASSOCIACIO
DESIGUALTAT EN SANITAT
CATALANA
DEFENSA
SANITAT
PUBLICA
ACDSP-FADSP

El sistema sanitari català esta introduint una creixent desigualtat en la
conseqüències
qualitat de la atenció. En un període on l'atur i la precarietat amenaça amb
la pobresa a un numero creixent de persones, l'augment de malalties
físiques i mentals es una amenaça complementaria. Malgrat que la
desigualtat es fonamenta en la sostenibilitat del sistema sanitari, la
comparació amb d’altres comunitats i països del nostre entorn demostra la
ineficiència del model instal·lat a Catalunya.

Consum; Decreixement; democràcia i
participació; Drets humans; economia
dominant; economia solidària; moviments
socials; neoliberalisme; pensament crític;
pobresa; precarietat; Salut; Solidaritat

Fundació
L'Alternativa

Les transnacionals espanyoles a Les denúncies des de col·lectius d'Amèrica Llatina augmenten dia a dia.
Amèrica Llatina i la
Això contrasta amb el discurs de bones pràctiques, defensa del medi
responsabilitat social
ambient, dels drets dels treballadors i treballadores que escoltem en els
països d'origen de les empreses. L'objectiu d'aquest taller és
desemmascarar aquestes operacions de marketing a partir de poder
comptar amb algunes denúncies/experiències contrastades d'aquestes
pràctiques de doble moral.
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Causa i
alternativa

Drets humans; globalització econòmica;
neoliberalisme; relacions nord-sud;
Solidaritat
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RETS (Resposta Transnacionals: agents de
a les Empreses desenvolupament?
Transnacionals

Continuació del taller realitzat a l'FSCAT 2008, amb la presentació de les Alternativa
campanyes catalanes (Campanya contra la internacionalització del capital
turístic, Campanya Roba Neta, Finances Ètiques, No et mengis el món,
Qui deu a qui?, Repsol mata!, Supermercats, no gràcies!, Unión Penosa)
que treballen la denúncia dels impactes de les transnacionals de l'estat
espanyol i les institucions còmplices de la seva actuació, així com el
desenmascarament de les estratègies de rentat d'imatge de les mateixes.

Drets humans; drets laborals; economia
dominant; globalització econòmica; relacions
nord-sud

XES Cooperativa Una altra democràcia. Més enllà Vídeo Fòrum a partir de la projecció de la pel·lícula
ETCS
de les eleccions

democràcia i participació; moviments
socials; pensament crític; transformació
social

XES i Coop57

Balanç Social: hi ha una
economia que és solidària

anticapitalisme; democràcia i participació;
economia solidària

Xarxa
d'Economia
Solidària

Alternatives concretes per a una Fira d'experiències concretes i quotidianes que demostren que ja és
altra vida quotidiana
possible treballar, consumir i produir de forma sostenible en el marc d'un
paradigma d'economia social i solidària. Participen deu experiències
pràctiques d'arreu del territori.

Alternativa

anticapitalisme; democràcia i participació;
economia solidària

Xarxa
d'Economia
Solidària

La creació de mercat social com L'aposta per crear un nou mercat social per avançar cap a una economia
estratègia de transició cap a una postcapitalista, visualitzar un bloc social que transforma amb una aposta
economia post-capitalista
quotidiana per una economia basada en la cobertura de les necessitats
humanes. I que disputa el terreny al paradigma neoliberal no només des
de la teoria, sinó des de la pràctica

Alternativa

anticapitalisme; democràcia i participació;
economia solidària

Xarxa
d'Economia
Solidària

Economies crítiques en xarxa:
com ens ho fem?

Diverses corrents crítiques del pensament econòmic han bastit la crítica al Alternativa
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

anticapitalisme; democràcia i participació;
economia solidària

Xarxa
d'Economia
Solidària i
CASAL

El cooperativisme Autogestionari Seminari i debat obert sobre les possibilitats del cooperativisme
com alternativa al model
autogestionari com opció on pivotar les resistències al model econòmic
Capitalista.
capitalista.

Ajuda en Acció

Per la unitat contra la pobresa,
reptes de la presidència
espanyola a la UE.

El balanç social és un mecanisme de l'economia solidària catalana que ja Alternatives
implementen anualment més de 50 cooperatives, fundacions i
associacions per avaluar tres grans àmbits: democràcia, igualtat,
sostenibilitat, participació comunitària, qualitat laboral, qualitat professional
i compra i inversió ecosocial. La XES està integrada per 62 entitats

idea és fer una conferència amb un ponent expert en el tema,
treballador/a de Ajuda en Acció, encara tenim dues persones que ens han
de confirmar la seva assistència. La conferència tractaria el tema del
posicionament o las mides que hauria de prendre el govern espanyol
durant la seva presidència de la UE, en relació a la cooperació
internacional.
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Alternativa

anticapitalisme; democràcia i participació;
economia solidària

coordinació; democràcia i participació;
pobresa; relacions nord-sud

Hoja1
Associació de
Casals de Joves
de Catalunya

Xarxa d´ Acció
Trans/Intersex

“Participar és una acció en la qual l’individu (o el grup)prenen part activa
en un col·lectiu amb una finalitat comuna. Un Casal de Joves és una
associació juvenil que promou la participació per la transformació de
l’entorn. El projecte de Casal de joves és un projecte juvenil que
compromès amb la societat, aglutina les inquietuds dels joves, que es
mobilitzen per trobar un espai comú d’intercanvi d’experiències i un
projecte que els permet realitzar-se com a persones, tant a nivell
intel·lectual com expressiu, lúdic, d’integració, etc.El seminari constarà
d'una xerrada per presentar el projecte i una dinàmica posterior per a
treballar el tema
La lucha por la despatologización En el marco de la campaña
trans

Conseqüència

democràcia i participació; educació;
joventut; laïcitat; moviments socials;
pensament crític; temps lliure; transformació
personal; transformació social

Alternatives

anticapitalisme; antiprohibicionisme;
antirepressió; coneixement; construcció de
contrapoder; desobediència; Discriminació;
Dones i feminisme; Drets humans;
moviments socials; Salut; sexualitat i models
familiars ,

CATAC-CTS/IAC Les privatitzacions sanitàries d'un Per polèmic que pugui ser, cal denunciar que el govern català d'esquerres Alternativa
govern d'esquerres. Alternatives està aplicant a la sanitat fórmules neoliberals molt semblants a les que
de control i resistència
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

construcció de contrapoder; democràcia i
participació; finançament; Salut

Delegació
d'afectats per
l'amiant de
Castelldefels

Projecció del documental Arrakis (lliure disposició a Internet), taula rodona Conseqüència
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.

anticapitalisme; drets laborals; moviments
socials; Salut; treball

Es tracta de l'explicació mitjançant fotos i mapes d'un dels mètodes que
alternatives
utilitza el govern israelià per avançar en l'ocupació de les terres palestines:
la demolició de cases palestines. Un ponent farà una explicació del
sistema amb dos casos reals de demolició amb fotos explicatives de fons.
També s'explicarà el que fan algunes ONG, com per exemple nosaltres,
per reconstruir aquestes cases com a forma de resistència a aquesta
ocupació.

antimilitarisme i pau; Drets humans;
Solidaritat; territori

La problemàtica de l' amiant

Pau Ara i sempre La demolició de cases a
Palestina: una altra forma
d'ocupació.
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Hoja1
ESCOLA DEL
BENESTAR

TALLER: SENSIBILITAT
QUÍMICA MÚLTIPLE,
CONSEQÜÈNCIA D'UN MÓN
TÒXIC

Descripció: La Sensibilitat Química Múltiple és la punta visible de l'iceberg Conseqüència
que s'engloba, dins d'un procés de malaltia, d'aquest món tòxic que vivim.
Definim i emmarquem aquest Procés i presentem les mesures de
contenció i prevenció de l'avenç de la Sensibilitat Química Múltiple, així
com el suport des de la Psicologia de l'afrontament del mateix

ecologia; educació; Salut; transformació
personal; transformació social

ESCOLA DEL
BENESTAR

SENSIBILITAT QUÍMICA
MÚLTIPLE: MESURES DE
PREVENCIÓ I SUPORT

MESURES DE PREVENCIÓ I SUPORT de la SENSIBILITAT QUÍMICA
MÚLTIPLE: Forces tel·lúriques o camps electromagnètics Aigua
Alimentació Aire Higiene personal Materials

ecologia; educació; Salut; transformació
personal; transformació social

Federació
Ecologistes de
Catalunya (EdC),
ALNUS, ADENC,
BOSC VERD,
CEPA, DEMAC,
GEPEC,
GDMNS,
IAEDEN,
IPCENA,
LIMNOS,
SEGRIÀ.NET,
VALLDELGES.N
ET, 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

Alternativa

El contingut consistirà en aportar informació elaborada per molt diverses alternatives
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.
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agroecologia; aigua; ecologia; energia;
territori

Hoja1
Centre Delàs
(Justícia i Pau),
Plataforma
Aturem la
Guerra, CTD.

Militarisme, guerres i crisi

Les guerres no solament necessiten de l'impuls bèl·lic, també de les
Causes
polítiques dels estats per fer-les possibles, polítiques encaminades a la
preparació de la guerra, mitjançant pressupostos per mantenir les forces
armades i adquirir armaments. La crisi econòmica mundial també té en els
recursos destinats a les guerres una de les seves causes (1,5 de bilions de
$, 2,5% del PIB mundial).Els recursos destinats a les guerres d’Iraq i
Afganistan destinats a l'economia real (productiva) haguessin pogut
apaivagar la crisi d'EUA, alhora que són una de les causes del fort
endeutament d'EUA. Metodologia: ponència i debat posterior.

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

Globalització, conflictes i crisi

La globalització neoliberal avarca tots els elements econòmics, polítics i
socials mundials. Les potències necessiten del militarisme per ampliar el
domini geoestratègic d’àmplies regions del món per controlar recursos,
mercats i les vies del seu transport. Aleshores la militarització del planeta
està lligat a la globalització, del xoc d'interessos entre els diferents actors
sorgeixen conflictes que poden acabar en noves guerres. Moltes de les
guerres actuals, començant per Afganistan e Iraq, no són alienes a
aquesta situació. Metodologia: ponència i debat posterior.* Tant aquest
taller com l'altre que proposem poden estar inclosos dins antimilitarisme i
pau, globalització econòmica i relacions nord-sud.

PCRR
L'escalfament global. incineració
(Plataforma
de residus, solució o problema?
Cívica per la
Reducció de
Residus), CEPAEdC, GAIA
(Aliança Global
per Alternatives
a la Incineració) i
CAPS (Centre
d'Anàlisi i
Programes
Sanitaris)

Jornada tècnica que pretén obrir el debat seriós i rigorós sobre les
Conseqüència
conseqüències de la incineració i les alternatives i obrir expectatives per a
crear un moviment social d'oposició a la nova onada d'incineració que
s'acosta a Catalunya. Amb el debat d’aquestes Jornades obertes a
diferents tipus de destinataris, volen cobrir l’espai del debat ampli rigorós i
independent sobre les conseqüències ambientals especialment amb
l’increment dels efectes al canvi climàtic, sanitàries, econòmiques i socials
dels models de gestió dels residus que contemplen com a tractaments
finalistes la incineració dels residus que s’han aplicat fins ara. I que encara
amb més èmfasi es fomenta en els darrers Programes de Gestió de
residus a Catalunya (PROGREMIC 2007-2012) i l’àrea Metropolitana de
Barcelona (PMGRM 2009-2016) on es prioritzen els tractaments finalistes i
especialment la incineració dels residus. Des de la PCRR creiem que és
molt important incloure aquesta jornada al FSCat per tal d'aglutinar a tot el
moviment antiincineració que hi ha a Catalunya, encara que es celebri al
Centre d'art Santa Mònica el dissabte 30 de gener de 9.15 h a 14.15 h.
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globalització econòmica

clima; ecologia; energia; Salut

Hoja1
Enlazando
Alternativas
(ACSUR Las
Segovias, Edpac,
Enginyeria sense
Fronteres,
Entrepobles,
Justícia i Pau,
ODG, SETEM,
Veterinaris sense
Fronteres)

Taula rodona articulada al voltant dels eixos que treballa Enlazando
Alternatives
Alternativas (Xarxa Birregional de moviments socials d'Europa, Amèrica
Llatina i Carib): l'impacte de les transnacionals europees i de les seves
inversions + les polítiques comercials europees (acords comercials AdAs,
EPAs i estratègia Europa Global)A partir d'aquí, donar a conèixer
l’iniciativa d’ Enlazando Alternativas, i les alternatives que es proposen a
les problemàtiques presentades: el Tribunal Permanent dels Pobles i la
Cimera dels Pobles que se celebrarà al maig 2010.

construcció de contrapoder; democràcia i
participació; neoliberalisme; relacions nordsud; transformació social

Col·lectiu
Maloka, IPO
( International
Peace
Observatory)

Colòmbia : Propostes de pau
enmig de la guerra

Apropar-se a la realitat del conflicte colombià fent una introducció amb
Alternatives
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.

antimilitarisme i pau; Drets humans;
relacions nord-sud; Solidaritat

Fòrum de
Comunicació y
Ciutadania

La crisi del discurs de la
solidaritat

La crisi del discurs de la solidaritat -La solidaritat i la comunicació com a
Alternatives
estratègia i eines necessàries per a fer front al neoliberalisme- Com hauria
de ser la comunicació de les ONG de desenvolupament i dels moviments
socials?- Es ven la solidaritat?- Proposta alternatives tenim per a fer front
al discurs de la crisi des de la solidaritat i la comunicació. Possibles espais
d'™incidència. Encara hem de filar prim sobre alguns continguts però
s'apunten com a possibles ponents del debat a: Montse Santolino,
periodista i responsable de comunicació de la FCONGD, Araceli Caballero,
autora del llibre Protozous insubmisos. Ciutadania i consum responsable i
Jordi de Miguel d'Ekoos (Canal Solidari) i algun més per confirmar.

comunicació; democràcia i participació
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Hoja1
Entesa pel
decreixement

El decreixement a Catalunya:
construint alternatives

Com els cargols, sense pressa i sense pausa, el decreixement va
Alternatives
avançant per Catalunya i la resta de l'Estat. Una crítica al creixement i un
sac de propostes. Farem una breu introducció als principis del
decreixement, i exposarem la situació del moviment en general, i més
concretament la Xarxa pel Decreixement, que està formada per diferents
grups de persones que treballen en temàtiques i territoris diferents. En
aquest context de crisi és un bon moment per conèixer les alternatives que
es plantegen des de l'economia contra hegemònica, la sobirania
alimentària o la repoblació rural entre d'altres Ho farem a partir de
l'exposició de la feina desenvolupada des dels diferents grups al llarg dels
últims tres anys, i també del que ha sorgit a les Trobades de Cooperació
Local que es van celebrar a diferents territoris durant els mesos d'octubre i
novembre, per iniciar noves propostes per a construir alternatives.

En lluita, Entesa
pel
decreixement,
Intersindical
Alternativa de
Catalunya (IAC) i
potser CGT (per
confirmar)

DECREIXEMENT I PLENA
OCUPACIÓ.
TREBALLADOR(E)S I
ECOLOGISTES: LA MATEIXA
LLUITA CONTRA EL CANVI
GLOBAL?

És possible combatre la crisi sistèmica satisfent les lluites ecologistes i
Conseqüències i Decreixement; drets laborals; ecologia;
sindicals alhora? Sembla que les mesures contra la crisi reactiven
alternatives
ideologies; precarietat; sindicalisme
l’economia, i impliquen que la protecció del medi ambient pot esperar.
Aquest fals dilema serveix per mantenir el sistema en moviment accelerat i
mantenir l’estatus quo. Però, és el creixement econòmic un objectiu social
inqüestionable? La teoria del decreixement trenca amb el dogma
capitalista del creixement il·limitat i aposta per un canvi de paradigma,
alhora que obre tot un ventall d’interrogants: és el decreixement un model
vàlid per combatre la crisi ecològica i econòmica? Podem decréixer dins
del capitalisme, o hem de superar aquest sistema? Quin paper han de tenir
els sindicats i treballadors en les lluites dels ecologistes, i a la inversa?

La Repera,
Ecoconsum i
Cooperatives
amb Gracia

Del camp al plat, o sobre models Exposar models alternatius al sistema actual, a partir de cooperatives de Alternativa
d’organització entre producció i consum basades en l'agroecologia, fent-nos responsables de la compra
consum agroecologic
directa al productor, amb criteris de confiança, producció local (distàncies
curtes), agricultura ecològica, consum de varietats locals i rebuig als
transgènics. Parlarem de les propostes sobre el Segell Participatiu i la
distribució conjunta. També exposarem Ecoconsum, la organització que
agrupa les diferents cooperatives, i la Repera, que promou un espai de
trobada entre cooperatives de consum agroecològic i productors a nivell de
Catalunya eix -> Les lluites, resistències i alternatives en mon en crisi

agroecologia; comerç just; Consum;
economia solidària; sobirania alimentària

Campanya pel
Dret a
l'Avortament
Lliure i Gratuït

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

Discriminació; Dones i feminisme; Drets
humans; moviments socials; transformació
social

Amb aquest seminari volem fer una petita retrospectiva de les activitats
Alternativa
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.
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construcció de contrapoder; Decreixement;
recursos i eines

Hoja1
Campanya
Desmilitaritzem
l'Educació
(FCONG Pau,
FCONGD,
USTEC·STEs/IA
C, Coordinadora
Tarragona
Patrimoni de la
Pau, Centre J.M
Delàs, Edualter,
Moviment per la
Pau, Brigades
Internacionals de
Pau-Catalunya,
Escola Cultura
de Pau, entre
d'altres

Provisional: Per una educació
plenament desmilitaritzada: fem
fora els cossos armats de les
escoles.

Seminari de 2 hores. Falta concretar contingut

Alternativa

antimilitarisme i pau; desobediència;
educació; moviments socials; pensament
crític,

Fundación
La mediació com a vehicle de
Desenvolupame participació, desenvolupament
nt Comunitari
comunitari i democràcia
(FDC)

Com els processos de mediació permeten gestionar en un món en crisi els Alternatives
conflictes interculturals que sorgeixen a l'espai públic perquè obrin pas al
desenvolupament comunitari sostenible i a la democràcia

democràcia i participació; intercanvis;
Solidaritat; transformació social

Fundación
Memòria i lluites socials
Desenvolupame
nt Comunitari
(FDC)

Com el treball sobre la memòria individual i col·lectiva pot ser una eina
d'activisme, de lluita i de transformacions

Art; comunicació; coneixement; construcció
de contrapoder; democràcia i participació;
educació; intercanvis; recursos i eines;
transformació social
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Hoja1
Ecologistes en
La Mercantilització de l'Aigua a
Acció, Xarxa
Catalunya
Nova Cultura de
l'Aigua i
Enginyeria
Sense Fronteres

Es tracten de 3 tallers de 2 hores cadascun on analitzarem quines són les Causa
causes i conseqüències de la crisi de l'aigua i quines alternatives o
Conseqüència i
estratègies podem traçar per revertir-les. La idea es centrar-nos
alternativa
principalment amb la crisi de l'aigua a Catalunya analitzant deu 10
conflictes rellevants a través de les organitzacions locals que els estan
afrontant (es preveuen en total la participació de més de 15 entitats i ens
podem agrupar amb alguns conflictes d'aigua que altres entitats puguin
proposar).Així l'estructura esquemàtica seria (a poder ser en un mateix dia
per aprofitar gent que vingui de fora no haver de traslladar-se dos cops):
Causes i conseqüències (matí)2 hores: presentació dels col·lectius i
conflictes a Catalunya de l’aigua. Alternatives col·lectives: assemblea
(tarda)2 hores: diferents experts ens exposaran la seva visió dels
conflictes i les seves conseqüències. Es produirà un intercanvi entre els
experts i els col·lectius locals i públic.2 hores: treballar una alternativa de
forma col·lectiva

aigua; anticapitalisme; construcció de
contrapoder; Decreixement; territori

Ecologistes en
Municipalització de l'Aigua a
Acció, Xarxa
Catalunya
Nova Cultura de
l'Aigua i
Enginyeria
Sense Fronteres
Plataforma en
Defensa de
l'Ebre

La campanya municipalitzem l'aigua a Catalunya en agradaria fer un taller Causa
de 3 hores exposant quin és la situació de la privatització al País, els
Conseqüència i
perills que això suposa i coordinar una acció ciutadana per exigir que
alternativa
l'aigua, com a bé comú, sigui gestionada en mans públiques. no hauria de
coincidir amb el taller Mercantilització de l'Aigua a Catalunya)

aigua; anticapitalisme; construcció de
contrapoder; democràcia i participació;
territori
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Hoja1
Nova - Centre
per la Innovació
Social, IDHC –
Institut de drets
humans de
Catalunya,
Ubuntu- Fòrum
de Xarxes de la
Societat Civil,
Fundació Alfons
Comín, El
Xamfrà, CEMS Centre d’estudis
sobre Moviments
Socials, Illacrua i
Fundació Cultura
de Pau.

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 alternatives
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.

comunicació, construcció de contrapoder,
democràcia i participació, ecologia,
economia solidaria, pensament crític,
sistema financer i transformació social

Cooperativa
Consum ecològic i local, en
Pinyol
defensa del territori
Vermell/Coopes
amb Gràcia

Tractarem de posar en comú les lluites de defensa del territori amb les
alternativa
cooperatives de consum ecològic i local. En tallers previs es veurà el
vincle entre les cooperatives i diferents col·lectius, fent palesos els eixos
comuns. La metodologia de treball encara no està del tot definida, però
apunta a una taula de debat oberta, potser amb alguns materials preparats
amb antelació

agroecologia; anticapitalisme;
antimilitarisme i pau; comerç just;
construcció de contrapoder; Consum;
democràcia i participació; distribució;
ecologia; economia solidària; educació;
energia; estratègia; global

Grup de
Democràcia
Inclusiva de
Catalunya

La crisi multidimensional i les
seves arrels

Vivim en un sistema d'organització social addicte al creixement econòmic i Causes
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.

pensament crític; transformació personal;
transformació social

Grup de
Democràcia
Inclusiva de
Catalunya

Democràcia Inclusiva: un
projecte per refer la societat

Formular un nou projecte alliberador per refer la societat sobre unes noves Alternativa
bases és avui una necessitat imperativa i urgent. Aquesta nova forma
d'organització social ha de superar les dos causes fonamentals de les
crisis que avui corfereixen a la humanitat i el planeta: el creixement
econòmic constant i la concentració de poder. Aquestes condicions són
acomplides pel projecte de la Democràcia Inclusiva, una proposta per
reconstruir la societat apostant per a la democràcia política, social,
econòmica i ecològica, això és, un veritable autogovern del poble en tots
els àmbits.

democràcia i participació; ecologia;
estratègia; pensament crític; transformació
social
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Hoja1
hi han individus, Alternatives a la desmemòria:
no
donem veu a la denúncia
organitzacions
concretes, de
moment

Es realitzarà una exposició diacrònica de la situació de la recuperació de la Alternativa
memòria històrica des de l'enfocament legal i pràctic. Es farà una
progressió des del marc estatal fins a l'autonòmic català, parant especial
atenció als diversos moviments per la memòria. Serà des d'aquest darrers
espais que s'analitzarà la tasca i incidència social que suposen les seves
pràctiques exposant així les mancances de les organitzacions que
treballen a nivell autonòmic aquesta temàtica. Finalment s'exposaran els
resultats que hem extret el grup de treball i la necessitat de crear una
alternativa amb un ferm compromís de denúncia política. Es realitzarà una
ponència que buscarà un ampli debat del que s’extreguin unes
conclusions.

Antirepressió;democràcia i participació;
pensament crític; transformació social

Jóvens de les
Crisi i territori: Conseqüències de
Terres de l'Ebre i la crisi sobre el territori i
Maulets, el jovent alternatives en el context rural
independentista
revolucionari

L’actual crisi capitalista està tenint una sèrie de conseqüències sobre el
Conseqüència i
territori i les àrees rurals del nostre país. Aquestes conseqüències poden Alternativa
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.

economia solidària; món rural; territori

Jóvens de les
Energia i territori
Terres de l'Ebre i
Maulets, el jovent
independentista
revolucionari

Pretén posar sobre la taula els diferents conflictes energètics que hi ha
Conseqüència
arreu dels Països Catalans, des de la generació fins la distribució. MAT, ús
brut de les energies renovables i massificació eòlica, centrals tèrmiques...

energia; territori

Jóvens de les
terres de l’Ebre

Continuació de l’anterior seminari (Energia i territori) posant l’accent sobre Conseqüència
l’energia nuclear i la necessitat de no renovar les llicències d’Ascó i
Vandellòs.

energia

Com a grup horitzontal encara hem de definir com afrontar una xerrada
Alternatives
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

comunicació; Dones i feminisme; educació;
moviments socials; transformació social

Apaguem les Nuclears

GRUP GEMMA - xarxa de mares
grup d'embaràs i
criança
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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.

PROPOSTES POPULARS
ENTORN L'HABITATGE.
ESCLAFANT LES BOMBOLLES
IMMOBILIÀRIES!

L'habitatge com negoci o com un dret fonamental de les persones. Les
Alternatives
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.

Drets humans; habitatge; moviments
socials; precarietat; urbanisme

Entesa pel
Decreixement

Programari lliure i moviments
socials, una altra manera de
decréixer.

Quan decidim deixar de consumir en les grans superfícies, per consumir i Alternatives
col·laborar amb una cooperativa de consum ecològic, també podem decidir
deixar d'usar serveis privatius que es queden i controlen els nostres
continguts, censuren, ens posen publicitat per si cola, i que, inclús, poden
cedir continguts compromesos a la policia si convé (facebooks, twitters,
hotmails, yahoos, blogspots...), per usar serveis tecnològics de programari
lliure, que tenen la filosofia del compartir, crear plegades, col·laborar i
poder modificar (entre d'altres virtuts, com ser amos dels nostres propis
continguts i crear lliurement sense controls, ni censures, ni publicitats).
Exposem la web de la Xarxa pel Decreixement com a exemple de web
interactiva col·laborativa feta amb programari lliure per als moviments
socials relacionats amb el decreixement, i plantegem nous reptes i
alternatives per als serveis que ja utilitzem i no ens agraden perquè no són
lliures: correu electrònic, llistes de correu, xarxes socials, wikis, grups per
a treballar col·laborativament..

anticapitalisme; comunicació; Decreixement;
Internet; moviments socials
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Setmanari
Directa

Mitjans al servei de la societat

Encara avui existeix la necessitat d'uns mitjans alternatius potents i de
Alternatives
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.

comunicació; construcció de contrapoder;
moviments socials; pensament crític;
transformació social

dones i
la cura de la terra i de la vida
treballs,ecologist humana: una visió global des de
es en
les dones
acció,marxa
mundial de les
dones

La cura de la terra i de la vida humana estan en crisi com a conseqüència Causa
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 feminisme; ecologia; relacions nordsud; sobirania alimentària; treball

Xarxa Feminista Dones migrades com agents
de Dones
socials de canvi davant la
Llatinoamericane globalització
s a Europa

Pretenem reflexionar i conscienciar sobre el rol de les dones migrades
Conseqüències i
com agents de canvi social que contribueixen al desenvolupament dels
alternatives
seus països d'origen i del país d'acollida. Des de una perspectiva feminista
volem compartir un espai que visibilitze l'aporti de les dones migrades, no
com víctimes, sinó com ciutadanes i constructores de desenvolupament
humà.

antiracisme; construcció de contrapoder;
Discriminació; Dones i feminisme; Drets
humans; globalització econòmica;
immigració; moviments socials; relacions
nord-sud; Solidaritat

associació Arbre Transit@m... les portes de l'Arbre Explicació del projecte Arbre de la Pau com a projecte facilitador de
Alternatives
de la Pau
de la Pau
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.

coneixement; Decreixement; democràcia i
participació; economia solidària; estratègia;
permacultura; sobirania alimentària;
transformació personal; transformació social

JUNTS
Palestina: palestins i jueus contra Presentació de l’associació jueva i palestina de Catalunya: JUNTS amb
Associació
l'apartheid
Salah Jamal, Judith Jacobskyhttp://juntsacjp.wordpress.com/
palestina +
Boikot Alternatiu

antimilitarisme i pau; antiracisme
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Hoja1
Centre Delàs
(Justícia i Pau)

Ahimsa,

Cinefòrum centrat en el documental Ahimsa produït pel Centre Delàs.

Alternatives

antimilitarisme i pau

Associació
Papers i Drets
per a Tothom

Crisis Económica y Flujos
migratorios, la política de los
gobiernos de la UE

Impacto y consecuencias de la crisis económica sobre los y las
inmigrantes. Políticas gubernamentales y Racismo institucional, Los y las
inmigrantes ante la Crisis, victimas acusadas de culpables

Alternatives

antiracisme; immigració; precarietat; sistema
financer

FAVB

CORRUPCIÓ, URBANISME I
GESTIÓ PÚBLICA: IDEES PER
A LA INTERVENCIÓ SOCIAL

Causa

democràcia i participació; habitatge;
moviment veïnal; urbanisme

Endavant OSAN Sobre el municipalisme

Sobre el municipalisme(fer de les viles un motor de la construcció nacional alternatives
i la transformació social, des de dins i des de fora de les institucions)- Jordi
Bonet (Espai Magdalenes): presentació, moderació de l'acte, i ponència
sobre les possibilitats d'intervenció política municipalista des de fora de la
participació electoral o institucional.- Algú de (Gent de Gramenet): sobre
com mantenir la lluita al carrer i la lluita institucional al servei de la primera.
Tot plegat, des de fora l'ajuntament.- Montserrat Vinyets (regidora de la
CUP de Sant Celoni): la Unitat Popular, decisiva. Perills i oportunitats.Quim Arrufat (regidor de la CUP de Vilanova): combinar feina institucional
amb portar lluites de fora cap a les institucions cap a dins, i utilitzant les
institucions com a caixa de ressonància de les lluites.

aigua; alliberament nacional;
anticapitalisme; joventut; món rural;
Solidaritat; transformació social; treball;
urbanisme

Endavant OSAN Sobre l'autodeterminació

Sobre l'autodeterminació(autodeterminació no és només dret nacional,
Alternatives
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 capitalistaLlorenç 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.

alliberament nacional; anticapitalisme

Setem

Taca d'oli

És una obra de teatre d'una durada d'uns 20 minuts. Dos persones
apareixen a l’escenari vestits d'empresaris de Repsol i de BBVA. Llavors
munten un mur amb caixes, on està ple de missatges sobre l’explotació,
sobre les accions que generen deute, i sobre tot que generen injustícies.
Una vegada està fet el mur (

transformació personal; transformació social

Endavant
(OSAN) i En
lluita

Municipalisme: lluites socials pel Experiències de candidatures alternatives d’àmbit municipal. la relació
dret a la ciutat.
entre treball institucional i les lluites existents a la ciutat i viles.
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Alternativa

alliberament nacional; anticapitalisme;
construcció de contrapoder; democràcia i
participació; territori; transformació social

Hoja1
Creients en
Diàspora

Teologia Alliberament i Canvi
Social

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

Alternativa

Cristianisme
segle XXI

Pluralisme religiós i laïcitat

Contingut: 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.

causes
espiritualitat, estratègia, laïcitat, pobresa,
conseqüències i transformació social
Alternativa

Grup d'Italians
de Barcelona.

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
alternatives
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.

antiracisme; Autoritarismes; construcció de
contrapoder; democràcia i participació;
Drets humans; laïcitat

Fundació
Codesenvolupament i Drets
Desenvolupame Humans
nt Comunitari i
Sodepau

Volem presentar els resultats d'un diagnòstic sobre Codesenvolupament i alternatives
la realitat associativa de diversos col·lectius d'immigrants d’origen magrebí
amb els que venim treballant en el marc de la Xarxa Cornisa des de fa
anys. Quina és la seva visió sobre el tema? Què significa per a ells
Codesenvolupament? la idea és que siguin les pròpies associacions
d'immigrants que presentin les seves experiències. També convidarem a
vàries persones pertanyents a associacions compromeses del Marroc

democràcia i participació; Drets humans;
drets laborals; globalització econòmica;
immigració

Plataforma
Aturem la
Guerra;
Campanya
contra
l’Europa/Mediterr
ani de Capital i la
Guerra (nom
provisional)

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.

antimilitarisme i pau; drets laborals;
ecologia; globalització econòmica; relacions
nord-sud

Per un Mediterrani de la pau, la
justícia social i la sostenibilitat:
contra la Cimera
Euromediterrània
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anticapitalisme; espiritualitat; estratègia;
pobresa; transformació personal
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Plataforma
El boicot a l’Estat d’Israel: No al Les organitzacions socials palestines demanen una campanya
Alternatives
Aturem la Guerra comerç d’armes amb l’apartheid internacional de boicot, desinversió i sancions (BDS) contra l’Estat d’Israel.
A Catalunya, aquesta campanya ja ha començat, i ha provocat molt debat,
i atacs directes contra els moviments solidaris amb el poble palestí.
Aquests xerrada oferirà una oportunitat de debatre la campanya de BDS, i
la proposta específica de una campanya contra el comerç d’armes entre
l’Estat espanyol i l’Estat d’Israel. Es preveu que es farà conjuntament amb
altres organitzacions que treballen el tema, com la Xarxa d’Enllaç amb
Palestina i la Comunitat Palestina.

alliberament nacional; antimilitarisme i pau;
estratègia; relacions nord-sud; Solidaritat

Plataforma
Com construïm el moviment
Xerrada debat, amb l’objectiu d’impulsar la campanya per la retirada de les Alternatives
Aturem la Guerra contra la guerra de l’Afganistan? tropes espanyoles de l’Afganistan. Es parlarà de la situació terrible que viu
el país, dels interessos en joc i les estratègies d’EUA i dels països
europeus. L’eix central serà els reptes per al moviment contra aquesta
guerra; la dificultat de trencar el mite de “guerra bona”i les qüestions
estratègiques per al moviment, dins la situació actual de crisis
econòmiques i ecològiques.

antimilitarisme i pau; estratègia;
globalització econòmica; relacions nord-sud;
Solidaritat

Endavant,
Estratègies per a un
EnLluita, Revolta municipalisme alternatiu
Global, Gent de
Gramenet,
municipalistes
autogestionaris,
etc.

anticapitalisme; construcció de contrapoder;
democràcia i participació; estratègia;
moviment veïnal

El seminari es planteja com un debat pràctic i estratègic entre diverses
Alternatives
visions sobre municipalisme alternatiu. Donada la presentació de la CUP a
Barcelona, i el dissens que aquesta ha creat a diferents sectors, es
planteja un debat entre sectors molt diversos. Seria un seminari molt plural
on confluïssin sectors amb diferències però amb objectius comuns, que
farien un primer pas cap a la unitat. Hi participarien: l'Esquerra
Independentista, organitzacions de l'esquerra revolucionària com En Lluita
o Revolta Global, persones dels sectors autònoms que advoquem per un
municipalisme autogestionari, gent de cases okupades, gent de les
associacions de veïns, de casals populars, de cooperatives de barri i gent
dels moviments socials interessada en la construcció de l'alternativa des
dels municipis/barris. (Les organitzacions són provisionals tot i que han
mostrat interès en participar)
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Pagan
Federation
International
España

XAMANES, SANADORES,
ENDEVINES

Papers sacerdotals femenins en les religions paganes. El paganisme en
Alternatives
totes les seves variants ha donat tant històricament com en l'actualitat una
rellevància considerable al treball espiritual de la dona. Amb les seves
variacions culturals, la dona s'ha encarregat de moltes tasques rituals i ha
dut el pes social de la comunicació amb el diví. La ponència proposa un
recorregut històric pels papers de responsabilitat sacerdotal de la dona en
les tradicions paganes fins a l'actualitat, i la importància d'ambdós gèneres
en els actuals models de balanç i polaritat. - el sacerdoci primitiu en el
paleolític i neolític europeu- el paper de les endevines en el mite: de delfos
a la Voluspa. - El treball de la xaman: vàlva i el sacerdoci femení del
seidhr. - El sacerdoci femení entre els druides i cèltics. - La dona com
sacerdotessa en els passos de la vida: llevadores i planyideres. - El
sacerdoci femení en els moderns druïdisme, asatru i wicca: la importància
de la igualtat.la nostra Web: http://www.pfi-esp.org

coneixement; Decreixement; Dones i
feminisme; espiritualitat; sexualitat i models
familiars

Pagan
Federation
International
España

El Moviment

Els moviment del pobles natius al mon, es troven al capdavant de la lluita Causa
per els la salvaguarda dels ecosistemes i la riquesa i diversitat dels pobles.
El paganisme, el nom correcte del moviment natiu europeu, enfosa les
seves arrels en la cultura e idiosincràsia de tots els pobles europeus e,
inclús, occidentals. Aquest legat perdut es un vincle d’unió y de riquesa. En
aquesta exposició, explicaren la seva rellevància històrica així com
l’empremta que el seu legat i moviments actuals han deixat en els nostres
dies.

Cultura i llengua; Discriminació; ecologia;
espiritualitat; moviments socials

Militant

Moviment Fàbriques Ocupades a Xerrada col·loqui sobre l'experiència del moviment de fàbriques ocupades Alternatives
Veneçuela
a Veneçuela, partint de casos concrets: Inveval i el FRETECO (Frente de
Trabajadores de Empresas Recuperadas y en Cogestión).

anticapitalisme; drets laborals; moviments
socials; sindicalisme; transformació social

Associació
Papers i Drets
per a Tothom,
Familiares y
amigos de los
detenidos del
Raval

El proceso a los 11 del Raval

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

antiracisme; antirepressió; Discriminació;
immigració; Solidaritat

Associació
Papers i Drets
per a Tothom,
Debat_a_Bat

Mujer, Inmigración y Crisis
económica

El impacto de la crisis económica sobre las mujeres inmigrantes, la
reacciones y las luchas de estas últimas

anticapitalisme; antiracisme; Dones i
feminisme; immigració; moviments socials
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Conseqüències

Hoja1
Associació
Papers i Drets
per a Tothom,
Debat_a_Bat

Las luchas de los y las
inmigrantes y su relación con el
conjunto de los movimientos
sociales

La lucha de los inmigrantes como una constante en tiempos de bonanza y Alternatives
crisis económica. La lucha de los inmigrantes en temas que no son sus
papeles (trabajo, vivenda, derechos civiles)

anticapitalisme; antiracisme; Drets humans;
drets laborals; immigració; moviments
socials

Associació
Papers i Drets
per a Tothom

Las leyes de extranjería y sus
sucesivas reformas

El porqué de las sucesivas reformas de la Ley de Extranjería, su relación Conseqüències
con la situación económica y política global. Las políticas de los diferentes
grupos políticos frente a ello

antiracisme; antirepressió; Discriminació;
immigració; moviments socials; Solidaritat

moltes

FSCom

Es tracta de fer un fòrum en paral·lel però integrat dins del FSCat. Ens
agradaria poder tenir un o dos d'espais com a mínim durant tot el dia 30 i
potser un el dia 31.parlem.

comunicació; democràcia i participació;
Drets humans; globalització econòmica;
pensament crític,

Aicec-Adicae,
Fòrum Hipotecari Autonòmic
Observatori
Desc, Plataforma
d'Afectats per les
Hipoteques,
associacions de
consumidors,
entitats socials,
associacions de
inmigrants, etc...

Causes
conseqüències
alternatives

L'acte es planteja com un punt de trobada o taula rodona més que com un alternatives
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.
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Consum; finançament; habitatge;
immigració; sistema financer

Hoja1
IGOP-UAB i
CEMS

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, alternatives
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.

FSLocals

Assemblea FSLocals

Reunió de diversos Fòrums Socials Locals per intercanviar experiències, alternatives
crear xarxa i aprofundir en el procès de descentralització del Fòrum Social
Mundial

Marxa Mundial Tercera Acció Internacional de la
de Dones
Marxa Mundial de les Dones
( Catalunya) amb
la col·laboració
de Dones
d'Entrepobles

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.

Revolta GlobalEsquerra
Anticapitalista,
Viento Sur,
Ateneu Rebel

L’objectiu del seminari és realitzar una discussió sobre les alternatives i les alternatives
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

Quines respostes a la crisi
ecològica? ecosocialisme,
decreixement, i anticapitalisme.
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alternatives

coneixement; democràcia i participació;
moviments socials; recursos i eines

antimilitarisme i pau; Dones i feminisme;
globalització econòmica; moviments socials;
pobresa; transformació social

anticapitalisme; Decreixement; ecologia
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Revolta GlobalEsquerra
Anticapitalista,
Viento Sur,
Ateneu Rebel

Internacionalisme, solidaritat
internacional i resistències a la
globalització capitalista

L’objectiu del seminari és realitzar una discussió sobre el paper de
alternatives
l’internacionalisme avui en dia per combatre la globalització capitalista, i
discutir les formes que ha de prendre l’internacionalisme contemporani.
L’internacionalisme ha pres força de nou en la darrera década arran del
desenvolupament del moviment antiglobalització i de l’auge de les lluites
socials a Amèrica Llatina i del moviment de solidaritat amb els moviments
socials i els processos de transformació social en aquest continent. La
metodologia consistirà en una presentació realitzada per diferents ponents,
intentant plantejar visions diferents per generar discussió, i després debat
amb el públic

anticapitalisme; estratègia; relacions nordsud; Solidaritat

BRUJAS DE
OJALÁ

FEMINICIDIO MEXICO Y
GUATEMALA

descripción de la situación social, politica y institucional de ambos países
análisis de las implicaciones de la situación de violencia e impunidad para
las mujeres taller participativo de análisis de posibles propuestas de
solidaridad desde Cataluña

antimilitarisme i pau; antirepressió; Dones i
feminisme

Asamblea
Bolivariana de
Cataluña

Resistencias populares y
alternativas económicas en
América Latina

Resistencias populares y alternativas económicas en América Latina.
Previsto dos ponentes, uno centrado en el conocimiento de los
movimientos de resistencia populares en los diversos países del
subcontinente, y otro para mostrar las propuestas económicas que se
están desarrollando, incluyendo las de conjunto a nivel regional

anticapitalisme; construcció de contrapoder;
democràcia i participació; globalització
econòmica; moviments socials

Qui deu a qui?

El preu de la internalització de les Taller sobre els efectes ( deute extern, deute ecològic, violació de drets
conseqüències
empreses espanyoles, cap a on humans) de la internacionalització de la empresa espanyola i els nous
va el diner públic?
mecanismes que el govern de Zapatero impulsa amb el Projecte de llei de
reforma del Sistema d’Ajut Financer a la Internacionalització de la
Empresa Espanyola.

globalització econòmica; relacions nord-sud;
sistema financer

CAJEI, Maulets,
Espai Jove de la
IntersindicalCSC

El jovent treballador català,
davant la crisi capitalista:
organitzem-nos per construir
l'alternativa!

alliberament nacional; construcció de
contrapoder; joventut; precarietat;
transformació social

En aquest seminari es farà un anàlisi de com ha afectat històricament el
Causa
capitalisme a les classes treballadores dels Països Catalans, especialment Conseqüència i
entre la gent jove, i les conseqüències que pot portar la crisi actual, amb
alternativa
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.
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En Lluita,
Socialisme: l'alternativa per a un Cada dia queda més clar que és el propi capitalisme el que està en crisi. alternatives
Maulets, Revolta món en crisi?
Si bé podem estar d'acord que aquest sistema no funciona, quina és
Global-Esquerra
l'alternativa? és possible construir una societat justa, igualitària i realment
Anticapitalista
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.

anticapitalisme; construcció de contrapoder;
estratègia; transformació social

Comissió de
Les desigualtats de gènere en les
Gènere de la
ONGD: mirades a processos de
Federació
transformació
Catalana de
ONG de
Desenvolupame
nt

Aquest seminari sorgeix com part del procés d’integració de perspectiva de alternatives
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.

coneixement; construcció de contrapoder;
democràcia i participació; Dones i
feminisme; drets laborals; transformació
personal; transformació social; treball

Justícia i Pau,
ODG, FETS i
SETEM

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.

antimilitarisme i pau; construcció de
contrapoder; finançament; relacions nordsud; transformació social

Alternatives a la banca

Coordinadora per La tortura, avui, a l'Estat
Està pendent de definició. Tenim reunió el dia 3 per parlar-ne.
la Prevenció de Espanyol. Què diuen els informes
la Tortura
internacionals?
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Conseqüències i Drets humans; moviments socials
alternatives
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Attac Catalunya Rebelarte 10

Es tracta de la tercera mostra de cinema documental e independent
alternatives
encaminat a la transformació social, organitzat per la Comissió de
Rebelarte que està integrada dins d'Attac Catalunya. Ens adaptarem a la
durada de les sessions del Fòrum, escollint els documentals que acordem
amb la organització del FSCat.

agroecologia; anticapitalisme;
antiinstitucional; antimilitarisme i pau;
antiprohibicionisme; antiracisme;
antirepressió; Art; Autoritarismes; clima;
comunicació; construcció de contrapoder;
Consum; coordinació

Sants en Crisi,
Treball local: la lluita contra la
Assemblea del crisi als barris i viles.
Barri de Sants,
Plataforma
Horta-CarmelGuinardó UN
Altre Món és
possible, Oficina
de Drets Socials
Trobada
Alternativa de
9Barris, Comitè
Gràcia en Crisi

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....

anticapitalisme; coordinació; drets laborals;
espais socials alliberats; globalització
econòmica; habitatge; intercanvis; moviment
veïnal; precarietat; urbanisme

Som lo que
Crisi alimentària: transnacionals,
Sembrem i Attac necrotecnologies i especulació
financera. Moviment
antitransgènic a Catalunya: cap a
la Sobirania Ecoalimentària

Indústries químiques i farmacèutiques han estat a l’origen de la destrucció alternatives
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.

agroecologia; Consum; democràcia i
participació; globalització econòmica; Salut;
sobirania alimentària

Entrepobles,

Taller o seminari al voltant dels temes plantejats en el llibre

agroecologia; Dones i feminisme; sobirania
alimentària; territori; treball
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causa
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ElClimaNoEstàE De lo Global a lo Local: El Canvi Creiem que moltes iniciatives socials que ja porten anys actuant al territori alternatives
nVenda
Climàtic i la Defensa del 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.

clima; economia dominant; món rural;
moviments socials; territori

ElClimaNoEstàE La lluita contra la crisi ambiental: Creiem que una proposta d’aquest tipus pot permetre un debat força
alternatives
nVenda
són les accions individuals una
interessant i intens ja que hi ha divergències ideològiques dins els
solució al canvi climàtic?
moviments socials que aposten per a una millora del medi. També pot ser
cabdal per fer veure la necessitat de participar en una campanya com la
nostra, on la força col·lectiva pot ser decisiva per guanyar batalles com la
de una canvi en el paradigma econòmic i de la nostra manera de
relacionar-nos amb el medi. Es pretén dur ponents que plantegin diferents
perspectives sobre les estratègies i tàctiques de lluita contra el canvi
climàtic per oferir debat i argumentacions on el públic participi activament.

anticapitalisme; clima; ideologies;
transformació personal; transformació social

CGB

sexe, sexualitat i gènere
taller d'genera't

INTERMON
Fundació Randa- eines de la democràcia
Lluís Maria
participativa
Xirinacs

Introducció a un sistema organitzatiu basat en les comunitats naturals on
tothom pugui participar de manera no massificada generant així un
sistema democràtic que. Complementari al vot, permet la deliberació i el
consens mitjançant un diàleg obert i constructiu per a una nova societat
justa i equilibrada
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alternatives

alliberament nacional ,antirepressió,
democràcia participativa, espais socials
alliberats, transformació social
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Fundació Josep Crisi de la democràcia i defensa
Irla, Universitat de la política
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)

l’ OBJECTIU ÉS ANALITZAR LES CAUSES DE LEA DESAFECCIÓ
alternatives
ENVERS EL SISTEMA DEMOCRÀTIC; ESTUDIAR LES DIFERENTS
PROPOSTES RELACIONACDES AMB LA DEMOCRÀCIA
PARTICIPATIVA; REIVINDICAR L'ACCIÓ POLÍTICA COM A EINA DE
TRANSFORMACIÓ. L'ACTIVITAT TINDRA 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

democràcia participativa, transformació
social

Fundació per la
Pau

Fent passes cap al desarmament Preveiem fer-lo amb altres organitzacions catalanes per la pau i abordar
les diverses lluites i campanyes actives a favor del control del comerç
d'armes i del desarmament

alternatives

antimilitarisme i pau

Comitè de
Nicaragua de
Setem

Estratègies nicas per combatre la Es vol veure com afecta la crisi a un país en crisi perenne, i quines
crisi global
estratègies per combatre-la s'han anat desenvolupant al llarg dels anys.
Què en podem aprendre i aplicar aquí i per transformar el nostre entorn,
d'experiències com la de Nicaragua? Experiències de solidaritat entre
països com l'Alba, com ajuden a combatre i minimitzar la crisi?

alternatives

alliberament nacional; democràcia i
participació; educació; sobirania alimentària;
transformació social

Grup de
Periodistes
Ramon Barnils.

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
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Espai de
taller
Dinamització del
FSCom

Realitzarem entre 4 i 8 tallers, el contingut dels quals respon a les
conseqüències
prioritzacions de problemes de fons, concloses al llarg de 2 anys per
l'Espai de Dinamització del FSCom, o sigui, les persones que han anat
donant continuítat al projecte FSCom (Fòrum Social de la Comunicació),
fill del FSCat 2008.
La forma dels tallers conté una breu presentació de 10 min., la resta de la
primera hora de treball personal escrit, i la segona i última hora de lectura
conjunta i intercanvi per grups de número operatiu. Posteriorment se'n
farien resums generals.

Autoritarismes,, comunicació, coneixement,
construcció de contrapoder, democracia i
participació

Iniciatives per la La No-Violència com a proposta
No-Violència i
de canvi social i personal
Món sense
Guerres

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.

antiracisme, coneixement, construcció de
contrapoder, espiritualitat, intercanvis,
pensament crític,, transformació personal,
transformació social

Centre Unesco
de Catalunya,
Institut de
Gobernabilitat i
Polítiques
Publiques,
Centre per la
Sostenibilitat
Territorial,
Fundació Nous
Horitzons.

CONTINGUT: Tot i l'acceptació de la participació ciutadana en la
alternatives
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.

SALVEN LA DEMOCRÀCIA.
Per un debat públic al voltant de
l'aprofundiment democràtic en
la planificació del territori
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democracia i participació, Drets humans,
ecologia, moviments socials, territori

Hoja1
COMPLEMENT Emprenedoria social, iniciatives
UM
per una economia íntegra
CONSULTORIA

Exposició d'exemples d'iniciatives que des de la integritat aporten a
alternatives
l'economia local noves fórmules de generació de riquesa social, ambiental
i cultural. Es comptarà amb la col'·laboració d'ASHOKA i de persones
emprenedores que han fet de les seves motivacions socials el seu modus
vivendi, tot millorant l'economia del seu territori.

ecologia, economia solidària, estratègia,
món rural, moviments socials, recursos i
eines, transformació social, treball

Xarxa Consum
Solidari

debat sobre els models de consum actual. és necessari un canvi
individual o estructural? models de cooperatives de consum
agroecològic, objectius, reptes de futur.

consum, agroecologia

Un altre consum és possible i
necessari: canvi individual o
canvi estructural
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