Segona llista d'organitzacions del Fòrum Social Català que recolzem el moviment dels indignats i oferim recursos (versió del 07/06/2011)
Organització

Ciutat / Barri

Recursos que oferim

Web

Correu-e de contacte

ACAT Catalunya / España (Acció dels
Cristians per l’Abolició de la Tortura)

Àmbit Catalunya i Estat
Espanyol, afiliada a
Federació internacional

Realitat i acció sobre: tortura, pena mort, violació
DDHH, impunitat, immigrants-Ceuta. Seguiment
sobre tot sobre de l’Estat Espanyol, Mèxic,
Colòmbia, Hondures, Sahara...

http://acat.pangea.org

acat@pangea.org

Associació Cultural Roig

Barcelona

Difusió virtual (Web i xarxes socials) i
cessió d'espais (local amb una sala
principal per unes 60-70 persones a més de
sales de reunions a la Vila de Gràcia i un
altre local a Badalona a 5 minuts del metro
de la Salut al barri de Llefià. Aviat podrem
disposar d'un petit estudi de radio per
gravar programes i penjar-ho en postcast
als webs.

http://www.roigcultura.cat/ info@roigcultura.cat

Veure recursos en la pàgina web

www.socialismo21.net

manifiesto@socialismo21.ne
t

Associació Socialisme 21
ATTAC - Catalunya

Plaça Catalunya, Clot,
Gràcia, Sants i Sant
Cugat

Xerrades de tota mena, recursos humans,
logistics, sanitat, etc.

www.attac-catalunya.cat

attac@attac-catalunya.cat

ATTAC ACORDEM

Barcelona

Charlas sobre Mercados financieros, impuesto a
las transacciones financieras, deuda Europea y
crisis, Paraísos fiscales

www.acordem.org

anfues@yahoo.es

CASAL - Centre Autogestionari de
Solidaritat Àrea Llatina

Catalunya i Estat
Espanyol

Espais de la Casa de la Solidaritat. Sempre que es
compleixin les normes autogestionades de la Casa
de la Soli.

www.casalitos.org

coordinacion@casalitos.org

Casals de Joves de Catalunya

Entitat nacional/seu BCN
- Barri Gòtic

Fotocòpies, retoladors...material fungible,

www.casaldejoves.org

casaldejoves@casaldejoves.
org

Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs,
de Justícia i Pau

Arreu de Catalunya

Xerrades sobre: Militarisme, Banca i armes,
Despesa militar, Desarmament, Complex
militar-industrial, Comerç d'armament,
Missions espanyoles a l'exterior
(Afganistan, Líban, Somàlia, Líbia), Pau i
noviolència.

www.centredelas.org

jcalvo@centredelas.org

Web:

centre.moviments@upf.edu

Centre d'Estudis sobre Moviments Socials Barcelona

Participació en l'organització d'activitats, trobades,
accions, etc.; suport a iniciatives, campanyes i

www.upf.edu/moviments

mobilitzacions convocades; participació a diferents
comissions, subcomissions i assemblees de barri; Blog:
presència a les plataformes relacionades amb la
http://cemsenmoviment.w
Universitat Pública i l'educació; col·laboració en la
ordpress.com/
organització d'activitats, seminaris i xerrades a la
UPF.
Centre d’Estudis Joan Bardina

Barcelona

Veure a la web documents de projectes alternatius
polítics, econòmics i socials

www.bardina.org

jbardina@pangea.org

Ecologia Política - Icaria editorial

Barcelona / Ciutat vella
Santa Caterina

Contactes amb conferenciants sobre temes
publicats per EP i Icaria: pesca, decreixement;
participació democràtica, ecologia, economia
solidària; consum responsable, banca ètica;
democràcia econòmica, deuta ecològica etc..
Llibres per conèixer idees transformadores.

www.icariaeditorial.com
www.ecologiapolitica.info

Icaria@icariaeditorial.com
secretariado@ecologiapolitic
a.info

Entrepobles

Barcelona

Veure recursos en la pàgina web

Fundació Akwaba

L’Hospitalet de Llobregat

- Recursos pedagògics sobre Drets Humans i
Cultura de Pau
- Cursos de català i castellà
- Aula d’Acollida per les persones nouvingudes
- Sala Òmnia (amb punt obert d’informàtica)
- Eines i recursos per les persones migrants
- Xerrades sobre immigració

www.fundacioakwaba.cat

Fundació L'Alternativa

Barcelona / La
Barceloneta

Veure recursos en la pàgina web

www.fundacioalternativa.c info@fundacioalternativa.ca
at
t

Fundació Pere Ardiaca

Barcelona

Local a Portal de l'Àngel 42 2on A

www.fpereardiaca.cat

fpereardiaca@fpereardiaca.
org

Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs

Barcelona

Veure recursos en la pàgina web. Difusió.

www.xirinacs.cat

germanies@germanie
s.org

difusió / activitats solidàries i de
cooperació/ estudis / organització de
jornades.

http://fundacionsocialismo fundasocialismosinfronteras@gmai
sinfronteras.wordpress.co l.com
m/

Veure recursos en la pàgina web

www.imagobarcelona.org

Fundació Socialisme sense Fronteres

IMAGO Barcelona

Barcelona

educacio@entrepobles.org
akwaba@fundacioakwaba.cat

Inflexió

Barcelona

Veure recursos en la pàgina web

http://inflexio.wordpress.c inflexiocoordinacio@gmail.c
om/
om

Institut dels Drets Humans de Catalunya

Barcelona

Comissió Medi Ambient

Www.idhc.org

comunicacio@idhc.org

Nova – Centre per a la Innovació Social

Barcelona (Poblenou),
Terrassa, Cerdanyola.

Espai per a reunions i de treball a convenir,
biblioteca d'alternatives, traduccions al portuguès i
francès, xerrades i formació en noviolència i
deliberació, en elaboració de propostes i de
models alternatius. Plataforma online per a
deliberacions a distància multilingüe. Accés a
propostes interculturals i estratègies de transició
del Barcelona Consensus.

www.nova.cat

info@nova.cat

www.nova.cat/bancnoviol
encia
www.deliberaweb.com
www.barcelonaconsensus
.org

Observatori del Deute en la Globalització

Barcelona

Xerrades de sobre 'crisi del deute i retallades
socials' / 'deute extern del Sud i del Nord' /
'arquitectura financera internacional' /
'multinacionals i poders públics' / 'democràcia real i
poders fàctics' / 'lobbies'...

www.odg.cat

observatori@odg.cat

Pangea, Comunicació per a la Cooperació

Barcelona

Allotjament de pàgines web, blogs, correus
electrònic o llistes de correus

www.pangea.org

suport@pangea.org

SETEM Catalunya

Barcelona, Girona,
Tarragona, Badalona

Xerrades sobre Banca Ètica, Drets laborals
i tèxtil, tractats de lliure comerç,
desigualtats Nord-Sud, Consum
responsable, comerç just, Formacions en
Cooperació Internacional i Metodologies
participatives... Veure més a la web

www.setem.cat

catalunya@setem.cat

Xarxa de Consum Solidari

Arreu de Catalunya

Veure recursos en la pàgina web

www.xarxaconsum.net

secretaria@xarxaconsum.ne
t

