Butlletí de Democràcia Inclusiva
Nº3 – Maig i Juny 10'
(en castellano más abajo)

En aquest butlletí podeu trobar informació sobre les novetats i les properes
activitats relacionades amb el projecte de la Democràcia Inclusiva (DI).
Temes:

1. Crònica de les conferències de Takis Fotopoulos a Barcelona
2. Presentacions “De la crisi a la transformació: cap a una Democràcia
Inclusiva”
3. Article “Democràcia Inclusiva i Decreixement”
4. Àudio-presentació “El projecte de la Democràcia Inclusiva”

Recentment...
Crònica de las conferències de Takis Fotopoulos a Barcelona
El passat 10 i 11 d'Abril Takis Fotopoulos, principal teòric del projecte de la
Democràcia Inclusiva, va realitzar dues conferències a Barcelona (veure
cartell)
La xerrada del Dissabte dia 10 estava emmarcada en el cicle “Alternatives al
capitalisme: l'autogestió a debat” , organitzat per CNT-ICEA-FELLA-FAL en
motiu de la commemoració del centenari de la CNT. Dins d'aquest cicle s'han
realitzat diverses xerrades sobre aspectes històrics, teòrics i pràctics de
l'autogestió. En aquesta xerrada es van exposar algunes claus del projecte de
la Democràcia Inclusiva en el marc d'una sessió on s'exposaven també dues
propostes més: Anarcosindicalisme (Jon Bekken) i Economia Participativa
(Robert Hanhel). Van assistir-hi més de 70 persones i cada ponència va durar
aproximadament una hora, havent-hi una estona de preguntes pels tres
ponents al final de l'acte. Durant el proper mes estarà disponible al web la
xerrada completa en vídeo i en text.
La xerrada del Diumenge dia 11 estava organitzada pel GADI (Grup d'Acció
de Democràcia Inclusiva) de Barcelona. Aquesta es centrava en el procés de
transició proposat per avançar des de la societat actual fins a l'establiment
d'una Democràcia Inclusiva. La xerrada es va realitzar a l'Espai Obert de Sants.
Van assistir-hi unes 40 persones i algunes més van poder seguir-la per Ràdio
Sants Ona Lliure que va retransmetre en directe l'acte (àudio). També podeu
llegir el text-resum de la xerrada al següent enllaç.

Properament...
Presentacions “De la crisi a la transformació: cap a una
Democràcia Inclusiva”

Durant aquest mes de maig alguns participants de l'actual GADI Barcelona
realitzaran dues presentacions sobre el projecte de la DI a Barcelona i a
Girona, que constaran de diverses xerrades-debat complementàries. A
Barcelona ho organitza l'Assemblea de la Facultat de Ciències Polítiques de la
UPF i a Girona l'Ateneu 24 de Juny.
-13 de maig, 11:30h: La crisi multidimensional i la crisi del creixement
-20 de maig, 11:30h: El projecte de la Democràcia Inclusiva
-27 de maig, 11:30: D'aquí cap allà: la transició a una Democràcia Inclusiva
-Lloc: Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona (Ramon Trias Fargas, 25-27 - Barcelona) l'aula està per confirmar,
podeu consultar l'apartat “Activitats” del web poc abans de la primera xerrada
per tenir informació actualitzada).
-28 de maig, 21h. La crisi multidimensional i el projecte de la Democràcia
Inclusiva
-4 de juny, 21h. D'aqui cap allà: la transició a una Democràcia Inclusiva
-Lloc: Ateneu 24 de Juny de Girona (CAuriga 6, al Barri Vell).
Podeu veure el cartell aqui.

Novetats!
Article “Democràcia Inclusiva i Decreixement”
S'ha traduït al català un breu article sobre Democràcia Inclusiva i
Decreixement presentat per Takis Fotopoulos pel grup de treball sobre
democràcia del Congrés Internacional de Decreixement realitzat a Barcelona
del 26 al 29 de març. L'article s'estructura en quatre preguntes que
corresponen a quatre qüestions crucials relatives al decreixement: és la
democràcia només un procediment? És el decreixement compatible amb una
economia de mercat globalitzada? Quina és la relació entre una Democràcia
Inclusiva i el Decreixement? I finalment, com anar d'aquí cap allà? Podeu
trobar l'article en el següent enllaç.

Àudio-presentació “El projecte de la Democràcia Inclusiva”

Durant el mes de febrer es va realitzar a Barcelona un seminari de quatre
sessions amb el títol “Crisi del Creixement i Democràcia Inclusiva” dins el marc
del programa de formació d'ATTAC Catalunya. Recentment s'ha penjat a
Internet la presentació gràfica i l'àudio de la segona sessió d'aquest cicle, on
s'introdueixen els fonaments del projecte de la Democràcia Inclusiva i
s'aborden els seus diversos àmbits posant especial atenció al model proposat
per a una Democràcia Econòmica. Podeu escoltar l'àudio i visualitzar
simultàniament la presentació gràfica aquí.
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En este boletín podéis encontrar información sobre las novedades y las

próximas actividades relacionadas con el proyecto de la Democracia Inclusiva
(DI) en nuestras tierras.
Temas:
1. Crónica de las conferencias de Takis Fotopoulos en Barcelona
2. Presentaciones “De la crisis a la transformación: hacia una Democracia
Inclusiva”
3. Articulo “Democracia Inclusiva y Decrecimiento”
4. Audio-presentación “El proyecto de la Democracia Inclusiva”

Recientemente...
Crónica de les conferencias de Takis Fotopoulos en
Barcelona
El pasado 10 y 11 de Abril Takis Fotopoulos, principal teórico del proyecto de la
Democracia Inclusiva, realizó dos conferencias en Barcelona (Ver cartel)
La charla del sábado día 10 estaba enmarcada en el ciclo “Alternativas al
capitalismo: la autogestión a debate” , organizado por CNT-ICEA-FELLA-FAL en
motivo de la conmemoración del centenario de la CNT. En éste ciclo se han
realizado diversas charlas sobre aspectos históricos, teóricos y prácticos de la
autogestión. En esta charla se expusieron algunas de las claves del proyecto
de la Democracia Inclusiva en el marco de una sesión dónde se exponían
también dos propuestas más: Anarcosindicalismo (Jon Bekken) y Economía
Participativa (Robert Hanhel). Asistieron más de 70 personas y cada ponencia
duro alrededor de una hora, dejando un rato de preguntas para los tres al final
del acto. A lo largo del próximo mes estará disponible en la web la charla
completa en vídeo y en texto.
La charla del Domingo día 11 estaba organizada por el GADI (Grupo de Acción
de Democracia Incluisva) de Barcelona. Ésta se centraba en el proceso de
transición propuesto por avanzar des de la sociedad actual hasta el
establecimiento de una Democracia Inclusiva. La charla se realizó en el Espai
Obert de Sants. Asistieron unas 40 personas y algunas más la pudieron seguir
por la Ràdio Sants Ona Lliure que la retransmitió en directo (audio en inglés y
catalan). También podéis leer el texto-resumen de la charla en el siguiente
enlace. (en catalan)

Próximamente...
Presentaciones “De la crisis a la transformación: hacia una
Democracia Inclusiva”
A lo largo del mes de mayo algunos miembros del actual GADI Barcelona
realizarán dos presentaciones sobre el proyecto de la DI en Barcelona y en
Girona, que constarán de diversas charlas-debate complementarias. En
Barcelona lo organiza la Assemblea de la Facultad de Ciencias Políticas de la
UPF y en Girona el Ateneu 24 de Juny.

-13 de mayo, 11:30h: La crisis multidimensional y la crisis del crecimiento
-20 de mayo, 11:30h: El proyecto de la Democracia Inclusiva
-27 de mayo, 11:30: Desde aquí hasta allá: la transición a una Democracia
Inclusiva
-Lugar: Facultad de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona ( Ramon Trias Fargas, 25-27 - Barcelona) el aula está aún por
confirmar, podéis consultar el apartado “Actividades” de la web poco antes de
la primera charla para tener información actualizada).
-28 de mayo, 21h. La crisis multidimensional y el proyecto de la Democracia
Inclusiva
-4 de junio, 21h. De aquí hacía allá: la transición a una Democracia Inclusiva
-Lugar: Ateneu 24 de Juny de Girona (CAuriga 6, al Barri Vell).
Podéis ver el cartel aquí.

Novedades!
Artículo “Democracia Inclusiva y Decrecimiento”
Se ha traducido al catalán un breve artículo sobre Democracia Inclusiva y
Decrecimiento presentado por Takis Fotopoulos para el grupo de trabajo sobre
democracia del Congreso Internacional de Decrecimiento realizado en
Barcelona del 26 al 29 de marzo. El artículo se estructura en cuatro preguntas
que corresponden a cuatro cuestiones cruciales relativas al decrecimiento: ¿Es
la democracia solo un procedimiento? ¿Es el decrecimiento compatible con una
economía de mercado globalizada? ¿Cual es la relación entre una Democracia
Inclusiva y el Decrecimiento? y finalmente, ¿como ir de aquí hacia allá? Podéis
encontrar el articulo en el siguiente enlace. (en catalan)

Audio-presentación “El proyecto de la Democracia Inclusiva”
A lo largo del mes de febrero se realizó en Barcelona un seminario de cuatro
sesiones con el título “Crisis del Crecimiento y Democracia Inclusiva” en el
marco del programa de formación de ATTAC Catalunya. Recientemente se ha
colgado en Internet la presentación gráfica y el audio de la segunda sesión de
éste ciclo, dónde se introducen los fundamentos del proyecto de la Democracia
Inclusiva y se abordan sus diversos ámbitos poniendo especial atención en el
modelo propuesto para una Democracia Económica. Podéis escuchar el audio y
visualizar simultaniamente la presentación gráfica aquí. (en catalan)
-Per donar-te de baixa respón amb l'assumpte “baixa”
Per a noves altes pots anar a www.democraciainclusiva.org/phplist
Per qualsevol comentari escriu a info@democraciainclusiva.org

