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Passen pocs minuts de les 12 del migdia
i Joaquim Sempere, professor de Socio-
logia de la Universitat de Barcelona i
autor de llibres com Mejor con menos:
necesidades, explosión consumista y crisis eco-
lógica, és al mig de la plaça de Catalunya
de Barcelona. Les polítiques d’austeritat
s’han de gestionar de manera més justa
perquè, com afirma el sociòleg, cal dife-
renciar entre la frugalitat imposada i la
contenció per raons energètiques i eco-
lògiques. “Sí que hi ha propostes de
canvi”, argumenten enèrgicament Rai-
mundo Viejo, Jordi García Jané, Arcadi
Oliveres o Martí Olivella, entre altres.

Durant l’acte de commemoració
del tercer Fòrum Social Català, les dife-
rents expertes i ponents van posar de

relleu el paper protagonista que tenen
els moviments socials a l’hora d’articu-
lar solucions que beneficiïn el 99% de la
població, que viu una progressiva reta-
llada de drets socials. Tot i la intensitat

de la jornada, el procés d’elaboració del
FSCat 2012 va ser ben llarg. Es va ini-
ciar el mes de gener a través de diverses
sessions explicatives que van involucrar
més de 140 entitats i moviments socials,
ja que, com indica el seu lema, per fer

De la indignació a l’acció
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possible un altre món, Tothom és clau!.
Durant les fases del FSCat, s’han pre-
sentat fins a 88 propostes per exem-
plificar formes de vida alternatives,
impulsar canvis en les estructures e-
conòmiques i fiscals i organitzar la re-
sistència contra les agressions neolibe-
rals. Així, el dissabte es van mostrar
públicament moltes d’aquestes propos-
tes, agrupades sota un projecte o una
temàtica perquè la gent s’assabentés del
que s’està gestant i s’hi pogués adherir.
El camí és llarg, però ja fa mesos que
marxa i, per fer-ho palès, el 9 de juny hi
va haver temps per la presentació de
campanyes que ja fa temps que treba-
llen en l’FSCat. Una d’elles és la plata-
forma No a Eurovegas, explicada per
Eva Yus, que insistia en la lluita contra la
instal·lació del casino del Baix Llobregat
presentant el calendari d’activitats i

d’accions populars per als propers dies.
Després d’ella, va arribar el torn de
Pepe Beúnza, que suggeria la mobilit-
zació ciutadana per “retallar la despesa
militar i els negocis ocults” i pressionar
els partits polítics de cara a modificar els
pressupostos de 2013.

A continuació, veurem quines són
les noves línies d’acció proposades pel
fòrum en una edició que, lluny de que-
dar tancada, rebrota, fruit del suport de
les persones que, el dissabte passat, es
van adherir als diferents projectes.

+INFO
forumsocialcatala.cat
fscat.blog.pangea.org

-
Fins a 88 propostes d’alternatives i de
canvis en les estructures econòmiques i
fiscals per organitzar la resistència
contra les agressions neoliberals
-

L’objectiu de la
jornada era
visibilitzar
propostes i
aconseguir
adhesions
-
Robert Bonet

Fa poc més d’un any, persones de tot el món van sortir al carrer,
cansades de la injustícia, la corrupció, el saqueig i la manca
d’alternatives que ofereixen els poders polítics i financers. Molt
abans d’això, l’any 2008, va néixer el Fòrum Social Català com
la primera activitat unitària, de ressò i amb un paper articula-
dor entre els moviments i les organitzacions socials. El dissabte

9 de juny, la plaça de Catalunya de Barcelona va acollir la ter-
cera edició del FSCat, que enguany s’ha plantejat l’objectiu de
canalitzar la indignació de la ciutadania cap a projectes, cam-
panyes i iniciatives que, des de fa anys, ofereixen solucions con-
cretes als greuges socials. Ara bé, com poden contribuir a crear
una democràcia per i per a les persones?

El primer Fòrum Social Mundial va
tenir lloc a Porto Alegre l’any 2001
com a contrapunt al capitalisme global
representat pel Fòrum Econòmic
Mundial, que es reunia periòdicament
a la ciutat Suïssa de Davos. Era l’època
d’eclosió del moviment antiglobalitza-
ció, que havia anat guanyant incidèn-

cia a partir de les contracimeres que es
van iniciar a Seattle (1999). El poder de
mobilització d’aquestes convocatòries
va anar creixent fins al punt que el
Banc Mundial es va veure obligat a
cancel·lar la reunió sobre Economia
del Desenvolupament que tenia pre-
vista celebrar a Barcelona (2001).

La primera edició del fòrum va
reunir milers de persones vinculades
als moviments socials, que van res-
pondre a la crida d’organitzacions com
ATTAC o el Partit dels Treballadors
del Brasil (PT). L’objectiu era articular
una proposta global alternativa al neo-
liberalisme, que es plasmava en punts

que encara formen part del que es
podria considerar l’agenda bàsica de la
justícia global, com l’aplicació de taxes
a les transaccions financeres especula-
tives i la condonació del deute extern
dels països més empobrits del planeta,
sense oblidar el rebuig a l’Àrea de
Lliure Comerç a les Amèriques (ALCA).

Del Fòrum Mundial a les trobades descentralitzades
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Presentació de
projectes al FSCat

d’enguany
-

Robert Bonet

Davant la impossibilitat que el poder que estableix la
Constitució actual pugui resoldre la crisi que estem
patint, l’FSCat 2012 busca activar la ciutadania per pro-
moure una democràcia més participativa i directa i crear
una nova Constitució. Així doncs, una de les propostes
recollides a les sessions de treball consisteix a oferir eines
i procediments de consulta, deliberació i autoorganitza-
ció ciutadanes. Amb aquest propòsit, un grup de treball
integrat per membres de col·lectius com Assemblees
Ciutadanes Constituents, Consulta Popular i Reforma
del Sistema Electoral 15-M i ciutadania individual es van
posar a recollir i a comparar plataformes de participació
ciutadana com OpenFSM o Participa 4.0. A través de la
campanya Cerquem voluntaris informàtics per canviar el món,
el grup de l’FSCat treballa per desenvolupar la plataforma
virtual World in progress, una xarxa de gestió de projec-
tes i de coneixement que ha de posar en contacte dife-
rents col·lectius i promoure la informació i la presa de
decisions per part de la ciutadania. Per aquest motiu, el
projecte cerca gent experta en informàtica, telecomunica-
ció, dret i gestió que contribueixi a desenvolupar l’eina.

Amb aquest mateix sentit, l’Assemblea Social de
Catalunya, vinculada a les taules ciutadanes per a la con-
vergència i l’acció, va proposar la mobilització ciutadana
per repensar una altra Europa, tot impulsant les iniciati-
ves que posin en qüestió els tractats i els instruments d’a-
plicació de les polítiques de la Unió Europea, que estan
agreujant la crisi per al 99% de la població i estan assen-
tant les bases per a una contrarevolució conservadora.

Una nova política

Davant la crisi, l’atur i la pobresa creixents i la retallada del
PIRMI per part del govern de la Generalitat, l’FSCat2012
ha engegat un procés d’informació, educació i pressió
popular per dur a terme una Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) que aprovi el projecte de Llei de Renda Ciuta-
dana Garantida al Parlament de Catalunya. Per aquest
motiu, la Comissió Promotora ILP Renda Ciutadana
–que agrupa un ventall molt ampli d’organitzacions
socials, cíviques i polítiques– està duent a terme, des del
mes de maig, la precampanya a través de presentacions
i sensibilitzacions ciutadanes. L’objectiu de la Comissió
Promotora és presentar la ILP a la taula del Parlament
durant els mesos de setembre i octubre i fer la recollida
de més de 50.000 signatures. Un altre dels objectius de la
proposta i de l’Assemblea d’aturats i aturades de Barce-
lona és vehicular la tercera marxa contra l’atur, que ha de
permetre l’explicació i l’extensió de la ILP i fer visibles les
reivindicacions de les persones aturades.

Una altra conseqüència de les retallades econòmiques
i socials és la pèrdua dels drets fonamentals. Per aquest
motiu, en el marc de l’FSCat, l’associació contra l’exclu-
sió jurídica Èdip Rei, Respolis, els grups de treball d’Au-
ditoria ciutadana del deute i Reforma del sistema electo-
ral 15-M han encapçalat un projecte per analitzar quins
són els drets vulnerats, no reconeguts o ignorats, tot fent
denúncies i mobilitzacions sistemàtiques en contra de les
institucions que trepitgen aquests drets.

Defensa ciutadana 
davant les retallades

Davant l’ofensiva global del neoli-
beralisme, Research & Degrowth, la
subcomissió Decreixement Acam-
pada Barcelona, Nova-Innovació
Social, Respolis, Ciutadania Activa i
les plataformes Menja Just i Aigua és
vida s’han marcat l’objectiu d’apor-
tar propostes per fer una consulta
internacional que pugui inspirar
accions per fer el proper 15 d’octubre.

Les accions presentades són: una vaga
de consum a les transnacionals perquè
la ciutadania assumeixi la responsabi-
litat dels efectes no conscients dels
seus hàbits de consum, amb especial
atenció a la indústria alimentària; qui
paga mana: una acció d’obediència
civil sobre l’aigua, que busca denun-
ciar la privatització dels serveis públics
de l’aigua a través d’una campanya

d’insubmissió al pagament de la tarifa
d’Agbar, o desqualificar les agències
de qualificació, que vol posar en relleu
la implicació en escàndols, imprevi-
sions i mentides de les tres principals
agències de qualificació novaiorqueses
(Fitch, Moody i Standard & Poor’s)
identificant les oficines més properes
a cada població i desacreditant oberta-
ment la feina que fan.

Una acció comuna transformadora pel 15 d’octubre

Davant del dèficit democràtic i cultu-
ral causat per la dictadura que exer-
ceix la banca sobre la política i les
societats, l’FSCat 2012 s’ha marcat
l’objectiu d’impulsar una economia
que respongui a les necessitats reals
de les persones a través d’accions le-
gislatives i tribunals populars contra
els criminals econòmics. En aquesta
línia, ATTAC Acordem va presentar
la proposta de web Carta al banquero,
web ciudadana contra la dictadura de
la banca. L’eina permet recollir opi-
nions i queixes de la població, denún-
cies d’individus i col·lectius a entitats
bancàries concretes, treballs d’inves-
tigació sobre el funcionament del sis-
tema financer per part d’associacions i
membres del món acadèmica i pro-
postes alternatives de banca pública.
Aquest portal pretén fer pedagogia

sobre les necessitats humanes i esta-
blir els fonaments de l’economia al
servei de les persones.

Amb la idea de treballar per a la
transparència i lluitar contra la cor-
rupció i el frau fiscal de bancs i de
governs, els col·lectius Ciutadania
Activa, Respolis i Nova-Innovació
Social han impulsat la web transpa-
rents.org. A més, durant la campanya
de l’IRPF, s’està promovent la cam-
panya Penyora fiscal per la transpa-
rència pública, amb l’objectiu de
saber què es fa amb els diners de la
gent i d’on surten i com es gestionen
les ajudes governamentals als bancs i
les caixes. Les accions no acaben amb
la plataforma virtual, sinó que es vo-
len presentar esmenes a l’Avantpro-
jecte de llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i

llançar les campanyes Okupa els bit-
llets, Bitllets de 500 euros, no gràcies,
i Règim de Transparència.

Amb una mà protegir i amb l’altra
construir. Amb aquesta idea, la Xarxa
d’Economia Solidària i el Centre Au-
togestionat de Solidaritat entre l’Àrea
Llatina van presentar propostes per al
desenvolupament de pautes per en-
caminar-nos cap a un sistema polític
postcapitalista des del cooperativisme
i l’economia solidària, l’ecodemocrà-
cia cooperativa. Entre les idees del
grup de treball, es va proposar la cre-
ació de grups locals per a la promoció
de les finances ètiques, la creació de
la Fira d’Economia Solidària de Cata-
lunya o el desenvolupament d’un
segell de balanç social per a la visua-
lització de la pràctica socio- econò-
mica ètica.

Un nou sistema econòmic i financer

En el rerefons, hi havia l’exemple de
creació de contrapoders, simbolitzats
pels exemples de Chiapas o el movi-
ment bolivarià.

El format de les cites anuals multi-
tudinàries es va repetir a la mateixa
ciutat brasilera els anys 2002, 2003 i
2005 i a Bombai (2004), Veneçuela

(2006) i Nairobi (2007). De mica en
mica, però, l’èxit d’aquest format es va
anar diluint (tot i que també es van fer
reunions a Belém el 2009 i a Dakar el
2010) i es va veure la necessitat de bus-
car noves maneres de donar continuï-
tat i dinamisme al gran nombre de
propostes que havien anat sorgint.

L’any 2008, els col·lectius
que s’agrupaven sota el parai-
gua del fòrum van fer una
crida per organitzar una jor-
nada de mobilització global,
que va tenir repercussió a 75
estats del món. A Catalunya,
centenars d’entitats i movi-

ments es van aglutinar al vol-
tant del primer Fòrum Social
Català (FSCat) a la UB i al-
tres poblacions, on es van ce-
lebrar seminaris i tallers cen-
trats en grans eixos de treball,
com ara els drets socials i la
defensa del territori.


