
EIXOS TEMÀTICS 
RECURSOS

ENTITAT que 
ofereix el recurs

contacte

Ecologia Política - 
Icaria editorial

Icaria@icariaeditorial
.com , 
secretariado@ecolog
iapolitica.info

Entrepobles
educacio@entrepobl
es.org

Medi ambient i necessitats Joaquim Sempere UAB marti@nova.cat

Decrecimiento Carlos Taibo carlos.taibo@uam.es
 Cambio climático y contaminación 
atmosférica Christian Weber

RESPIRA-
ASPIRA.ORG.

christian@1010global 
.org

Enric Duran
CIC Cooperativa 
Integral catalana enric@enricduran.cat

Economia Ecologica e Historia Ambiental Enric Tello Aragay UB tello@ub.edu

Felicidade, Finanças Ernest García Ernest.Garcia@uv.es

Soberanía Alimentaria; impacto del 
modelo agroindustrial, monopolios en la 
producción, distribución y consumo de 
comida, la soberanía alimentaria como 
alternativa, los grupos y las cooperativas 
de consumo agroecológico. Consumo 
crítico, el impacto de los supermercados 
en el campesinado, en los derechos 
laborales, en el medio ambiente, etc.

Esther Vivas (i 
següents)

esther.vivas@pange
a.org

Decrecimiento Federico Demaria

Recerca i 
Decreixement, 
UAB 

federicodemaria@hot
m ail.com

Decrecimiento Filka Sekulova

Recerca i 
Decreixement, 
UAB 

fisekulova@gmail.co
m

Decrecimiento
Francois Diaz-
Maurin Degrowthpedia

francois@degrowth.n
et

Miquel Ortega ENT
miquel.ortega@gmail
. com

Transgénicos Miquel Vallmitjana
Som lo que 
Sembrem mikell@tinet.org

Monica Vargas

ODG 
(Observatorio de la 
Deuda en 
Globalizacion)

monica.vargas@odg.
cat

Oriol Lleira Illacrua oriolleira@ono.com
Nucleares Pep Puig UAB pep.puig@uab.cat

Ramon Ferré
Ecologistes de 
Catalunya (EdC)

ramonf1966@gmail.c
om

Sobirania Alimentària

UNIVERSITAT 15-M D'ESTIU: EIXOS I RECURSOS

Medi Ambient
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..



encreuament medi ambient i 
decreixement + economia i sistemes 
financers Stefano Puddu stefano@faino.com

ATTAC 
ACORDEM anfues@yahoo.es
ATTAC 
CATALUNYA

attac@attac-
catalunya.cat

Centre d’Estudis 
Joan Bardina jbardina@pangea.org 
Fundació 
l'Alternativa
Observatori del 
Deute en la 
Globalització observatori@odg.cat 

Economia solidària (treball cooperatiu, 
consum responsable, finances ètiques, 
monedes socials, comuns...) Jordi Garcia Jané

xarxa d'economia 
solidària jordi@apostrof.coop

Nova empresa cooperativa Jordi Via
xarxa d'economia 
solidària xavi@xes.cat

Economia social i solidaria, estratègies 
internacionals de lluita contra la pobresa i 
el desenvolupament local Jordi Estivill

xarxa d'economia 
solidària xavi@xes.cat

Setem Catalunya, 
Xarxa Economia 
Solidària

afernandez@setem.c
at

FETS, Setem 
Catalunya

xavi@fets.org , 
afernandez@setem.o
rg

Setem Catalunya
afernandez@setem.o
rg

Setem Catalunya
afernandez@setem.ir
g

Transparents.org Per una transparència 
responsable dels bancs i dels governs Martí Olivella

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Sobirania alimentària, cooperatives de 
consum

Xarxa de Consum 
solidari

secretaria@xarxacon
sum.net 

Alternatives al poder del diner: moneda 
ètica

Martí Olivella, 
autor del llibre El 
poder del Diner

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Sistema monetario y financiero: la 
herramienta para la esclavitud moderna.

Susana M. 
Belmonte. 
Economista

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

economia alternativa, 
ecoxarxes i moneda social

Dídac Sanchez-
Costa CIC

didacscosta@gmail.c
om

ecoviles i vida en comunitat
Dídac Sanchez-
Costa CIC

didacscosta@gmail.c
om

Banca Ètica

Consum responsable, comerç just
Comerç internacional i generació de pobresa, Inequitats del 
sistema econòmic actual i els seus impactes diferencials en 

projectes alternatius polítics, econòmics i socials

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

Economia Social i Solidària

Economia i sistemes financers
Charlas sobre Mercados financieros, impuesto a las 
transacciones financieras, deuda Europea y crisis, Paraísos 



cooperativa integral catalana, 
colonia ecoindustrial postcapitalista 
collectivitzada

Dídac Sanchez-
Costa CIC

didacscosta@gmail.c
om

Centre d'Estudis 
sobre Moviments 
Socials

centre.moviments@u
pf.edu 

Educar x Transformar Aurora Rincón
Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Educació y racisme. Rosa Cañadell

Professora, 
portaveu 
d'USTEC·STEs i 
participant de la 
Plataforma Unitat 
contra el feixisme i 
el racisme. rcanadel@xtec.cat

Centre d’Estudis 
Joan Bardina jbardina@pangea.org 

Les crisis són globals i cal organitzar-nos 
per actuar globalment.

 Josep 
Xercavins.UPC

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat
Institut dels Drets 
Humans de 
Catalunya

comunicacio@idhc.or
g 

Memòria històrica i cultura eco llibertària
Dídac Sanchez-
Costa CIC

didacscosta@gmail.c
om

Nuevos modelos de organización social Jordi García
Apostrof 
Cooperativas jordi@apostrof.coop

Anàlisi geopolític de la Mediterrània en 
relació al context mundial. Revoltes àrabs 
i mediterrànies. Palestina la gènesi d'un 
llarg conflicte. Els drets humans, i les 
iniciatives en favor seu a la Mediterrània.  
Què és l'islamisme polític? El paper 
d'Israel i la seva construcció com a Estat 
en el panorama geopolític mediterrani. 
Què és el sionisme, i la seva influència en 
el catalanisme polític., etc........

Josep Maria 
Navarro  "Pepe 
Nieto" 
<cooperacio.magri
b@sodepau.org>; 
"Aritz Nafarroa" 
<aritznafarroa@gm
ail.com>; "Jorge 
Sanchez" 
<jorjol14@yahoo.e
s>; "Txell Bragulat" 
<sodepau@sodepa
u.org>; "Blanca 
Camps Febrer" 
<mediterrani.dh@s
odepau.org>  Sodepau

 
<jmnavarro@fdc.cat
> 

 Derecho a la Información y la 
Comunicación de la Ciudadanía.

Dardo Gomez. 
Federació 
Sindicats de 
Periodistes

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Cultura

Universitat Pública i l'educació

Societat i política

projectes alternatius polítics, econòmics i socials

Educació



Entrepobles
educacio@entrepobl
es.org

HOMES 
IGUALITARIS 
(AHIGE 
Catalunya); 
HOMES EN 
BUSCA.

jjcompaire@gmail.co
m; 
norman@artofnow.or
g; 
hombreconsciente@
hotmail.com]

Género y no violencia en Palestina Àngels

mujeres contra la 
violencia de 
género AMAL

redes-
iu@yahoogroups.co
m

Noviolència i desarmament
Pepe Beunza, 
primer objector

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Forces de Pau noviolentes

Simonetta 
Costanzo, co 
presidenta de 
Nonviolent 
Peaceforce

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Com afrontem els conflicte en els grups 
humans

Josep Redorta, 
expert en mediació

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat
Centre d'Estudis 
per la Pau J.M. 
Delàs, de Justícia i 
Pau

jcalvo@centredelas.o
rg

'Satyagraha ('amor a la verdad') y la no 
violencia: ¿acto de conciencia o 
estrategia política?  Una reflexión y 
profundizar en lo que Gandhi concebía 
como la 'no-violencia' y sus implicaciones 
para el movimiento de resistencia actual.

Andri W. Stahel
Catedra UNESCO 
UPC - Tecnología 
y Sociedad

stahel@catunesco.up
c .edu

Xerrada "Construir una societat no-
violenta". Les formes de violència del 
sistema com a fenòmen integral i no com 
a anècdotes aïllades. La no-violència com 
a estructura alternativa de vida i de 
relacions. La transformació personal i 
social Carles Martín

Iniciatives per la 
No-Violència / Món 
sense Guerres

carles@iniciatives.inf
o

Taller: La no-violència, a partir de la 
coherència personal

Equip Iniciatives 
per la No-Violència

Iniciatives per la 
no-violència / Món 
sense Guerres

iniciatives@iniciative
s.info

Diversos tallers sobre la violència i la no-
violència, a partir de la reflexió i la 
vivència interna.

Equip Iniciatives 
per la No-Violència

Iniciatives per la 
no-violència / Món 
sense Guerres

iniciatives@iniciative
s.info

Educacion para la Paz, Derechos 
Humanos, Ciudadania y Democracia 

Alicia Cabezudo, 
Vice Presidenta

International 
Peace Bureau - 
IPB Geneva
www.ipb.org

alicia.cabezudo@ipb.
org

 Tècniques mentals no-violentes front 
atacs violents

Jordi Palou. 
Mediador en 
conflictes

AEQUITAS, 
Centre de 
Mediació. marti@nova.cat

No violència

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.

Desenvolupament, Ciència i Tecnològia

Gènere

La desconstrucció de la masculinitat: el treball en grups 
d'homes com a part per al canvi de paradigma. La superació 
dels gèneres en una futura societat igualitària.



Andri W. Stahel
Catedra UNESCO 
UPC - Tecnología 
y Sociedad

stahel@catunesco.up
c .edu

Un model integrador per viure bé més 
enllà dels insostenibles capitalismes de 
mercat i d'estat

Martí Olivella, 
sintetitzador de 
models 
socioeconòmics

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Un model socicoeconómic cooperatiu 
alternatiu 

Jordi Garcia Jané, 
Xarxa d'Economia 
Solidària

xarxa d'economia 
solidària  jordi@apostrof.coop

Setem Catalunya asales@setem.org

ACAT Catalunya / 
España (Acció dels 
Cristians per 
l’Abolició de la 
Tortura) acat@pangea.org 

Plataforma per una Assemblea 
Constituent Martí Olivella

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Plans locals de transició

Martí Olivella 
(Consens de 
Barcelona)

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Consultes sobre Accions Comunes 
Transformadores

Martí Olivella 
(Consens de 
Barcelona)

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Setem Catalunya
afernandez@setem.o
rg

Deliberació i construcció de consensus on-
line

Martí Olivella. 
Promotor de la 
plataforma 
www.deliberaweb.c
om

Nova - Innovació 
Social marti@nova.cat

Facilitació de diàlegs i democràcia

Jordi Palou. 
Mediador en 
conflictes

 AEQUITAS, 
Centre de 
Mediació. marti@nova.cat

Dinàmiques assembleàries, autoorganització, participació i Democràcia.

Metodologies participatives

SEMINARIS ESPECÍFICS TRANSVERSALS
Moviment 15M (estratègies, coordinació,...)

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

Habitatge

Món laboral

Immigració

Models d’organització social

Mitjans de comunicació
El mercat laboral global i l'explotació

Sanitat



L'experiència de la "teràpia comunitària" 
al Brasil i altres països com a forma 
participativa, comunitària i horitzontal de 
resoldre conflictes a nivell local, aprofitant 
els sabers de tota la gent.

Adriano Beiras, 
formador brasileny 
de teràpìa 
comunitària.

HOMES 
IGUALITARIS 
(Ahige Catalunya)

adrianobe@gmail.co
m

Noves tecnologies i guerrilla de la comunicació.



Observacions Les Corts Sant Martí Hospitalet

Tots els dies
Interesado, intentará estar 
algunos días
Sí. Propone introducir arte en 
las actividades!

Interesado, podrá algunos días

Sí, algunos días.

SÍ

SÍ

SÍ, a partir del 6 sep

SÍ

SÍ, excepto 5 sep am

SÍ

SI Y CONVOCA A OTROS

A PARTIR 5/9, limitación hora 
max 21h

UNIVERSITAT 15-M D'ESTIU: EIXOS I RECURSOS
BARRIS: marcar amb una X la temàtica que us interessi i ESPECIFICAR si ho gestioneu 
autònomament o necessiteu SUPORT en GE



A PARTIR 5/9

1 al 7

1 al 7

1 al 7

* del 8 al 10 de setembre 
estem coorganitzant a Bcn un 
congrès europeu d'Economia 
Solidària: podriem comptar 
amb experiències d'arreu.

tots els dies

tots els dies

tots els dies

dia 1

dia 1



dia 1

dia 1

millor de l'1 al 4 si ha de 
participar JM.Navarro. Per la 
resta de persones d'entrada bé 
les dates proposades



Tots els dies: laborables a 
partir de les 16; diss. i dium. 
tot el dia

tots els dies

1,2,5,6,7,8,9

disponible el 6 o el 8 de 
setembre

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible



tots els dies

tots els dies

tots els dies

tots els dies

tots els dies



tots els dies



Sant Andreu
Casc Antic-Ciutat 
Vella

afegir tants barris 
com es vagin 
animant...

BARRIS: marcar amb una X la temàtica que us interessi i ESPECIFICAR si ho gestioneu 
autònomament o necessiteu SUPORT en GESTIÓ (contacte, organització...) i en la LOGÍSTICA 


