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Projectes de Solidaritat
Part de la nostra afiliació dóna suport a diferents 

projectes educatius a països del sud mitjançant 
la “campanya 0’7 i +”. Bàsicament participem en 
iniciatives educatives de comunitats rurals locals 
autoorganitzades. En l’actualitat col·laborem en dos 
projectes:
lBeques d’estudi d’ensenyaments superiors i tècnics amb 

la “Comunitat Primavera” d’El Ixcán a Guatemala, amb 
la qual tenim un agermanament des de 1993.

lBeques d’estudi d’ensenyaments superiors i tècnics 
amb la “Comunitat Nueva Esperanza” d’Usulután 
a El Salvador. 

lTambé, com a Intersindical Alternativa  de Catalunya 
–IAC-, participem en el projecte “Vacances per la 
Pau” acollint nenes i nens de Palestina (Cisjordània) 
a Catalunya durant l’estiu, per tal que puguin fugir 
temporalment de l’ocupació i l’estrès que viuen 
diàriament als camps de refugiats/des.

Educació per a la pau
lEdició d’una Eina monogràfica, cada gener, amb 

propostes didàctiques i altres activitats sobre pau, 
resolució de conflictes i noviolència per treballar amb 
el nostre alumnat. Aprofitem per commemorar el Dia 
Escolar de la Noviolència i la Pau –DENIP- el 30 de 
gener, tot i que aquesta Eina es pot treballar durat tot 
el curs escolar. 

lCampanya “Desmilitaritzem l’Educació” és 
una iniciativa nascuda el 2008 des de diverses 
organitzacions de pau, desenvolupament i drets 
humans, així com també de sindicats, per sensibilitzar 
la comunitat educativa sobre la contínua presència 
dels cossos armats (exèrcit i mossos d’esquadra) 
als espais educatius, tant dins els centres com en 
fires i salons sobre educació. Promovem accions 
de denúncia i no-participació en aquestes activitats 
militars.

lMés info: h�p://desmilitaritzem.blog.pangea.org/

Des de la Secretaria de Moviments Socials d’USTEC·STEs iniciem aquest nou espai d’informació sobre les activitats i 
campanyes les quals hi som presents per tal que hi pugueu participar. 

lA USTEC·STEs apostem per l’educació per a la pau i la noviolència, que incorpora la regulació dels conflictes amb la visió de 
gènere a totes les etapes educatives per tal d’eradicar la violència en totes les seves manifestacions.

lTreballem en favor dels drets humans, tot impulsant la solidaritat i la cooperació tant en els nostres projectes com en els 
currículums escolars i en els diferents àmbits de tota la comunitat educativa, mitjançant xerrades, actes i elaboració de 
materials didàctics per difondre.

l  Fomentem l’educació per al consum just i responsable.
lPromovem una veritable educació intercultural per a la convivència amb igualtat d’oportunitats i drets per a tothom.
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Si voleu contactar amb nosaltres ens trobareu a: movisocials@sindicat.net
• Barcelona: Rda. Universitat, 29, 5è. Telèfon: 933027606 (Llum Pellicer)
• Girona: Eiximenis, 14, 2n 2a. Telèfon 972202034 (Albert Batlle)
• Lleida: Pg. Ronda, 2, 1r 4a. Telèfon 973272507 (Jaume Añé)
• Tarragona: August, 21 entl. 1a. Telèfon 977235263 (Núria Torrelladona)
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Fòrum Social Català 
FSCat 2010

Des del primer Fòrum Social Mundial 
celebrat a Porto Alegre el 2001, passant 
pels fòrums socials europeus i els 
fòrums socials locals, aquestes trobades 
d’activistes d’arreu del món s’han 
establert com una cita ineludible per 
debatre i teixir estratègies per al canvi 
social.

A Catalunya, al gener de 2008, es va celebrar el primer 
Fòrum Social Català, que va ser un èxit de participació i un pas 
endavant per a la confluència de diferents lluites.

USTEC·STEs/IAC participem de forma activa en diferents 
seminaris i activitats del Fòrum Social Català 2010. Us animem 
a participar-hi!

Contra la seva crisi, les nostres solucions.
Combatem la crisi canviant el sistema!
 

FÒRUM SOCIAL CATALÀ 2010
29 a 31 de gener 2010 
Universitat de Barcelona (edifici central)

Tallers, seminaris, conferències i moltes més activitats

Aquesta és una crida a tothom que vulgui combatre la crisi 
canviant el sistema i construir un món just, solidari, no violent 
i respectuós amb el medi ambient i els seus pobles. 

Més informació: www.forumsocialcatala.cat  

Desganas 
Si cuarenta mil niños sucumben diaramente 
en el purgatorio del hambre y de la sed 
si la tortura de los pobres cuerpos 
envilece una a una a las almas 
y si el poder se ufana de sus cuarentenas 
o si los pobres de solemnidad 
son cada vez menos solemnes y más pobres 
ya es bastante grave 
que un solo hombre 
o una sola mujer 
contemplen distraídos el horizonte neutro 
pero en cambio es atroz 
sencillamente atroz 
si es la humanidad la que se encoge de hombros. 

Mario Benede�i


