
FÒRUM SOCIAL CATALÀ (Girona 16, abril 2016) 
TÍTOL DE L'ACTE SALA I HORARI PONENTS DESCRIPCIÓ ORGANITZA 
Marxa reivindicativa pels carrers 

de girona 
10h Plaça Independència 

Inauguració del FSCat 2016 11:00h Auditori Xavier Diez Lectura del manifest inaugural de la jornada 

Ponència d'Obertura del FSCat. 

Espai de debat sobre 

alternatives al capitalisme 

11:30h Auditori

Ponents: Miren Etxezarreta (Economista, membre del 

seminari Taifa) - Sandra Ezquerra (Sociologa. 

Economia Feminista). Modera: Ure Comas

Taula de debat sobre alternatives al capitalisme i la capacitat 

transformadora d'entitats i moviments socials.  

Comissió organitzadora del Fòrum Social Català a 

Girona 2016

El veritable repte del segle: el 

canvi climàtic i els seus 

impactes socio-ambientals

13:00 Auditori

Amb la participació d'Enric Cortiñas i Sergi Nuus 

(Associació Naturalistes de Girona). Alfons Pérez 

(Observatori del Deute en la Globalització). Bàrbasa 

Scmitt (IADEN-Salvem l'Empordà i Grup Nord-Est de 

la Xarxa per a la Sobirania Energètica) Modera: 

Lourdes Berdié (Xarxa per la Sobirania Energètica).

Xerrada-debat: La sessió parlarà de la situació actual i escenaris de 

futur sobre el canvi climàtic després de la Cimera de París 2015. 

S'exposarà l'actual model energètic i de mega-infraestructures i les 

repercussions d'aquests sobre el canvi climàtic i els impactes socials. 

Es parlarà del Midcat, un projecte amb forts impactes ambientals a 

comarques gironines que perpetua el model energètic actual. 

Finalment es reflexionarà del cavi de paradigma necessari cap a la 

sobirania energètica per eradicar part dels impactes socials.                

  

Entitats: Observatori del Deute en la Globalització, 

Associació de Naturalistes de Girona, IADEN - 

Salvem l'Empordà, Xarxa per la Sobirania 

Energètica, Som Energia, Plataforma Gasoducte 

Martorell-Figueres, Moviment per la Justícia 

Climàtica, 350BCN

L'escàndol de les desigualtats 13:00 Auditori Petit 

Patrícia Cantarell i Rocamora (Responsable de 

mobilització social. Seu de Barcelona, Oxfam 

Intermón. Moderadora: Carme Vinyoles. 

Taller-debat-conversa sobre els diferents fronts actuals de

desigualtats i les possibles propostes d’actuació per revertir-les. Es

convida a les entitats i persones participar a portar propostes

d'actuació. 

Entitats: Justícia i Pau, Oxfam Intermón, Càritas 

Diocesana de Girona, Xarxa de Dones de Girona, 

Fundació Utopia, Fundació Ser.Gi. , Fundació 

Talibés



Vermut amb l'Economia 

Solidària i de Cures
13:00 Sala de formació

Gloria Sanz (Xarxa Economia Solidaria) dinamitzadora

Merce Botella (Eticom-SomConnexió)

Albert Gasch (Responsable cultural de Fiare Banca 

Etica)

Albert Quintana (del Grup d’Iniciativa Territorial de 

Girona de Fiare Banca Etica)

Espai de debat horitzontal entre entitats, public i administracions 

locals sensibles, per a compartir coneixement i tambe dubtes sobre 

economia social i solidària. A l'entrada i des de 15 dies abans a les 

Xarxes socials, el públic podrà aportar els seus dubtes o propostes. 

Entitats: SETEM, Fiare 

Informar, per a què? El dret a la 

informació
16:00 Auditori

David Fernández (periodista col·laborador del 

Setmanari la Directa); Laia Altarriba(periodista, 

col·laboradora a Xarxa Penedès, el Crític entre altres); 

Representant de l'Ariet. Manel Mesquita (periodista i 

editor del dimoni.com) 

Ponència d’obertura d’en David Fernández sobre abast dels mitjans 

de comunicació alternatius i/o locals a l’hora de generar opinió i 

contrarestar la veu dels mitjans tradicionals i dels grans monopolis 

mediàtics. Posteriorment, debat entre periodistes de diferents mitjans 

alternatiu i locals. 

Organitza: Coordinadora d'ONG Solidàries, 

Eldimoni.com, Comissió Organització FSCAT. 

Col·labora: Delegació de Girona

del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

La gestió tèrbola de l'aigua a 

Catalunya 
18:00 Auditori

Amb la participació de Miquel Garriga (Aigua és Vida), 

Dani Boix (Aigua és Vida i Naturalistes de Girona), 

Sergi Solà Grup de defensa del Ter i Enginyeria sense 

fronteres.  

En format de taula rodona es parlarà de diversos aspectes de la 

gestió de l'aigua a casa nostra: el model de gestió (privat vs. públic) 

tant des del punt general de tot Catalunya com del cas concret de 

l'àrea metropolitana Girona-Salt-Sarrià; els cabals de manteniment i 

quines propostes fa l'encara no aprovat Pla de Gestió de l'aigua 

(2016-2021); i la problemàtica de la qualitat de l'aigua, especialment 

dels efectes que suposa l'actual gestió del purins.

Entitats: Associació de Naturalistes de Girona, 

Plataforma Aigua és Vida, Enginyeria sense 

fronteres, Grup de Defensa del Ter 

L'acollida de refugiats, de la 

sensibilització a la denúncia
18:00 Auditori Petit 

Representants de les diferents iniciatives actuals de 

Figueres, Salt, Banyoles, Llagostera, Sant Feliu de 

Guíxols, ACAPS-Girona

Taula d’experiències sobre les diferents iniciatives a comarques 

gironines a favor de les persones refugiades:accions de 

sensibilització, recollida de material i accions de denúncia. 

Organitza: #GironaAcull (Comissió de suport a les 

persones refugiades) 

Autogestió i cogestió d'espais i 

ateneus populars. Un model de 

culturització i participació 

ciutadana

18:00h Sala de 

formació 

Exposició d'experiències d'autogestió i cogestió d'espais i Ateneus 

Populars, del funcionament i objectius d'aquests espais, i posterior 

debat sobre els models exposats i la necessitat dels mateixos en 

benefici de la participació ciutadana, la facilitació del dia a dia dels 

diversos Col.lectius i la dinamització del teixit Associatiu.

Organitza: Associació Escudella Solidària 

Col·labora: Ateneu Popular Salvadora Catà, 

Ateneu Coma Cros, Ateneu Eugenienc. 


