Cicles de Formació de Democràcia Inclusiva
Introducció
Els Cicles de Formació de Democràcia Inclusiva són una proposta adreçada a persones interessades
en conèixer, reflexionar i aprendre sobre els principals aspectes d'aquest projecte, amb mires a
impulsar processos per a la creació d'un nou moviment alliberador a la seva zona. Aquest
document és la proposta de funcionament i programa pels cicles que es duguin a terme durant el
curs 2011-2012.
Objectius
Participar en un Cicle de Formació sobre Democràcia Inclusiva dóna l'oportunitat d'assolir els
següents objectius:
•

•

Adquirir una perspectiva general de l'anàlisi, el projecte i l'estratègia de transició de la
Democràcia Inclusiva, aprenent i reflexionant col·lectivament. Després del cicle hi ha la
possibilitat de continuar estudiant el projecte de la DI a través de Grups d'Estudi de
Democràcia Inclusiva (GEDIs).
Contribuir activament a la transició cap a una democràcia inclusiva participant al Grup
d'Acció de Democràcia Inclusiva (GADI) de Catalunya. A tal efecte, un cop finalitzat el
cicle, es realitzaran un conjunt de sessions d'aprofundiment per a les persones
interessades.

Metodologia
Les sessions s'estructuren en dues parts:
•
•

Primera part: exposició del contingut de la sessió per part de membres de la Comissió
Xerrades del GADI Catalunya.
Segona part: exercicis, dinàmiques participatives, plantejament de dubtes i qüestions,
debat entre els participants, etc.

Programa
Sessió Títol
0

1

Contingut

PRESENTACIÓ I LOGÍSTICA
Programa, funcionament, participants i
metodologia del Cicle

Es presenten els participants. S'exposa una
presentació dels continguts del Cicle de
Formació. En cas escaient, es decideixen els
dies i llocs de reunió.

HISTÒRIA DEL SISTEMA ACTUAL
L'economia de mercat i la “democràcia”
representativa

S'estudia el sorgiment i l'evolució de les
institucions principals del sistema actual, la
“democràcia” representativa i l'economia de
mercat capitalista, així com les diverses
etapes històriques de la modernitat: l'etapa
liberal, la estatista i la neoliberal.
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LA CRISI MULTIDIMENSIONAL
Les arrels sistèmiques de la crisi
econòmica, social, política i ecològica

S'analitzen les dinàmiques de concentració de
poder i creixement inherents a les institucions
principals del sistema actual i es detallen els
diversos aspectes de la crisi del món
contemporani provocada per aquestes
institucions i els valors que s'hi relacionen.
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EL PROJECTE DE LA DEMOCRÀCIA
INCLUSIVA
Fonaments i estructura d'una nova forma
d'organització social

S'aborden els principals aspectes del projecte
de la Democràcia Inclusiva: el seus fonaments
filosòfics; el significat de democràcia; la
democràcia política, la democràcia
econòmica, la democràcia en l'àmbit social i la
democràcia ecològica.

4

ESBÒS D'UN MODEL DE
DEMOCRÀCIA ECONÒMICA
Més enllà de l'economia de mercat i la
planificació estatal

Es fa un repàs dels sistemes econòmics
experimentats al segle XX i s'esbossa el model
de democràcia econòmica proposat per la DI:
funcionament del consum, de la producció,
del treball, etc.
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ESTRATÈGIES DE TRANSICIÓ
Com podem efectuar el canvi social?

Es fa un anàlisi crític de les diverses
estratègies pel canvi social suggerides o
practicades en el passat i en el present i
s'introdueixen els elements fonamentals de la
nova estratègia de transició proposada per la
DI.
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TÀCTIQUES DE TRANSICIÓ
Articulant lluites i projectes per
l'empoderament popular

Es parla de la necessitat de construir una
organització que catalitzi un moviment de
transició i s'aborden els diversos elements de
la transició cap a una DI en diversos àmbits:
grups d'estudi, eleccions locals, empreses
demòtiques, monedes i banca demòtica,
assemblees de barri confederades, etc.
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PROPOSTES PER ACTUAR
Organitzant-nos per a una democràcia
inclusiva

Es fa un breu repàs de l'evolució del projecte
de la DI a Catalunya i a nivell internacional. Es
parla de la creació d'una Organització per la
Democràcia Inclusiva a Catalunya i del seu
possible funcionament, objectius i estratègia.
Es suggereixen formes de continuar
reflexionant i actuant per impulsar la transició
cap a una DI en el nostre entorn proper i més
enllà.
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SÍNTESI DEL CICLE
Visió general dels continguts i reflexions

Cada participant al Cicle prepara (en grup o
individualment) una síntesi del contingut de
una de les sessions i en fa una exposició.
S'aborda la interrelació entre tots els temes
tractats i la globalitat de la proposta.

Periodicitat i durada
La periodicitat proposada per a la realització de les sessions és d'un cop per setmana o d'un cop
cada 15 dies, en cap de setmana o entre setmana. Hi ha dos possibles formes d'estructurar el cicle:
•
•

Format ordinari: 8 sessions de 2 hores
Format intensiu: 4 sessions de 4 hores

Compromís
El cicle és completament gratuït i autogestionat, però òbviament, no seria bo que això es traduís
en inconstància o poca seriositat per part de cap dels participants. Per tant, mentre aquests
estiguin fent el cicle, assumeixen el compromís d'assistir a la major part de les sessions i fer la
major part dels exercicis proposats, doncs aquesta serà la manera de poder aprofitar les sessions
reflexionant, debatent i aprenent col·lectivament.
Com muntar un Cicle?
Les assemblees, col·lectius, grups d'afinitat o individus que vulguin fomentar el coneixement i la
reflexió sobre la Democràcia Inclusiva als seus barris, comarques, universitats, centres socials,
pobles, etc. poden muntar un Cicle de Formació. Aquest es podrà dur a terme quan hi hagi un
mínim de 12 persones interessades en participar-hi. Una manera de trobar persones interessades
en realitzar el Cicle és organitzant actes previs com ara xerrades-debat i/o difonent informació
sobre el projecte.
Més informació:
www.democraciainclusiva.org
info@democraciainclusiva.org

