
Grups d'estudi de 
Democràcia Inclusiva (DI)

Proposta de funcionament i programa

Aquesta és una proposta de funcionament i programa per als grups d'estudi sobre DI. Està concebuda per estructurar 
els continguts de forma lògica, per facilitar l'aprenentatge i la reflexió, i també per propiciar una certa coordinació 
entre els diversos grups d'estudi, per tal de que hi hagi una certa comunicació entre ells al llarg del curs i possibles 
activitats  conjuntes.  Òbviament,  però,  amb  concordança  amb  els  principis  de  la  DI,  cada  grup  és  autònom  per 
gestionar el seu propi desenvolupament i funcionament, modificant alguns aspectes d'aquesta proposta si ho troba 
escaient.

Funcionament

Periodicitat
Per tal que els participants puguin assolir una visió bastant completa de l'anàlisi i el projecte de la DI i tenir temps 
d'aprofundir i debatre sobre alguns temes específics, es proposa una periodicitat de un cop a la setmana, amb alguna 
setmana de “vacances”.  El dia i hora de reunió setmanal, serà escollit col·lectivament a la primera sessió.

Durada
Les sessions duraran al voltant de dues hores entre exposició, exercissis i debats. La formació bàsica dura 3 mesos, i 
els curs sencer, per arribar als debats i decisions pràctiques, 5 mesos. Després el grup d'estudi decidirà la seva possible 
continuïtat i actuació com a Grup de DI.

Responsable
La funció del responsable és explicar el contingut de la sessió, conduir la classe i preparar els possibles exercissis i 
dinàmiques de debat. Al principi de curs les diverses sessions es distribueixen entre els participants, de manera que en 
cada sessió hi hagi almenys un responsable. 

Metodologia
El  responsable  de cada sessió  hauria  d'estudiar  a  fons  el  contingut  en qüestió,  exposar-lo  als  demès i  proposar 
lectures, plantejar preguntes per escrit,  corregir-les conjuntament, etc. Per a la reflexió col·lectiva, es poden suggerir 
alguns temes específics i/o posar en funcionament dinàmiques per exercitar la comprensió, conversació, etc. 

Mòduls
El programa es divideix en tres mòduls. En el primer l'objectiu és aprendre les bases de la perspectiva i el projecte de 
la DI. Al llarg d'aquest primer mòdul es pot fer difusió de l'existència del grup i acceptar nous participants. En el segon, 
es tracta d'aprofundir més en alguns aspectes i suscitar la reflexió col·lectiva. En el tercer mòdul, l'objectiu és analitzar 
la nostra realitat actual i propera i pensar com es podria actuar per tal d'avançar cap a una societat basada en les 
institucions i els valors de la DI. Per tant, seria bo que les persones que facin el segon modul hagin assistit al primer 
almenys en un 50% o tinguin uns coneixements similars, doncs s'abordaran temes específics que requereixen un cert 
coneixement dels temes generals. Per realitzar el tercer mòdul cal compartir els principis bàsics de la DI estudiats en 
els mòduls anteriors ja que en aquest tercer mòdul es deliberarà sobre les estratègies que es poden dur a terme per 
fer-los realitat. 

Compromís
El curs és completament gratuït i autogestionat, però òbviament, no seria bo que això es traduís en inconstància i 
poca seriositat per part de cap dels participants. Per tant, els participants, mentre estiguin fent el curs, assumeixen el 
compromís d'assistir a la major part de les sessions i fer la major part dels exercissis, seguint el ritme d'estudi que 
proposin els responsables de les sessions, doncs aquesta serà la manera de poder reflexionar i debatre col·lectivament 
amb igual coneixement. 

Activitats relacionades (opcionals)

• Dins del marc de la jornada “El Canvi” (Girona, 19 de desembre del 2009) es realitzarà una  xerrada-debat al 
voltant de la DI, on probablement hi participarà algun membre dels grups de DI de Grècia.



• Al l'Abril, Takis Fotopoulos participarà en dues conferencies a Barcelona.

• Es realitzarà una trobada internacional de DI a Grècia durant el mes de maig, on els membres dels grups d'estudi 
d'arreu estem convidats a participar.

• Hi ha la proposta d'organitzar un viatge a Marinaleda durant la setmana santa del 2010. Aquest és un poble que 
funciona amb assemblees i cooperatives, per tant, una experiència propera al que podria ser un poble en transició 
cap a una DI. 

Programa

1er Mòdul: Formació 
L'objectiu d'aquest primer mòdul és aprendre l'anàlisi, la perspectiva i el projecte de la DI. 

Sessió Titol Data Contingut Responsabl
e(s)

0 Presentació Nov. Presentació dels participants, del curs, 
metodologies, decisions pràctiques i breu 
introducció a la DI.

1 El procés de mercantilització Nov. L'emergència de l'economia de mercat i les 
diverses fases del procés de mercantilització: 
liberal, estatista i neoliberal

2 La crisi multidimensional Nov. La crisi general (econòmica, política, social, 
ecològica) del món contemporani i les seves 
arrels

3 La  necessitat  d'un  nou  projecte 
alliberador

Nov. La necessitat d'un canvi sistèmic. El declivi 
dels vells moviments anti-sistemics, les 
insuficiències i limitacions dels partidaris de 
la “societat civil”, de les estratègies d'estil de 
vida...

4 Cap  a  una  nova  concepció  de  la 
Democràcia

Des Conceptes  d'autonomia,  democràcia, 
comunitat,  llibertat,  individualisme, 
col·lectivisme.  Les  concepcions   de  la 
democràcia al llarg de la història.

5 Democràcia  política,  social  i 
ecològica

Des. Organització en assemblees demòtiques 
confederades. Autogestió en els llocs de 
treball. Les condicions necessàries i 
suficients per a la reintegració de la societat i 
la  natura.

6 Democràcia Econòmica Des. Funcionament  econòmic amb  vals  bàsics i 
no-bàsics. Assignació confederal de recursos. 

7 La transició política Ge Creació d'un espai públic local i confederació 
regional. Funcionament assembleari.

8 La transició econòmica ge Traspàs de recursos econòmics (treball, 
terra, habitatge) de l'economia de mercat a 
l'economia demòtica. Banca demòtica, 
moneda demòtica, LETS, etc.

9 La  transició  social,  cultural  i 
ecològica

ge Emergència d'una nova cultura democràtica. 
Funcionament de les cooperatives de treball 
en relació al moviment de transició. Re-
integració amb la natura.

2on Mòdul: Aprofundiment i debat
L'objectiu d'aquest segon mòdul és aprofundir sobre alguns temes específics i animar el debat i la reflexió col·lectiva. 
Els continguts de les sessions d'aquest segon mòdul poden ser escollits entre una gran diversitat de temes, diàlegs i 



articles que han estat desenvolupats des de la perspectiva de la DI. Els que hi ha a continuació són suggerencies 
d'algunes possibilitats. 

Sessió Títol Dates Continguts Respons
able(s)

10 Educació i ètica democràtica Feb La paideia democràtica.

11 Les limitacions de les estratègies 
d'estil de vida

Feb Diàlegs de Fotopoulos amb Ted Trainer 
entron al “moviment” de les Ecoaldees

12 Els postmodernisme com a 
conformisme

Feb La superació del modernisme i el 
postmodernisme. Més enllà del 
relativisme, l'irracionalisme i 
l'objectivisme: el racionalisme 
democràtic.

13 Delineant i contrastant la DI amb 
altres projectes radicals

Fe Semblances, diferències i crítiques 
respecte al comunisme llibertari, el 
marxisme, la Parecon (Michel Albert), el 
projecte d'autonomia (Castoriadis), el 
projecte de decreixement (Latouche), 
etc.

3er Mòdul: Anàlisi de la situació actual i configuració d'estratègies d'acció
L'objectiu d'aquest tercer mòdul és analitzar la situació actual i deliberar sobre les tàctiques, estratègies i formes 
d'organització que podem dur a terme per avançar cap a una DI.

Sessió Títol Data Continguts Respon
sable(s)

Anàlisi Març Quina és la situació actual de la societat i 
dels moviments socials?

Deliberació Març Què podem fer aquí i ara per avançar cap 
a una DI?

Elaboració Març Elaborem propostes o valorem les que 
ens arriben d'altres grups d'estudi de DI

Cloenda de curs. Decisió Març Formem un Grup de DI confederat amb 
els altres? Quines accions fem en els 
propers mesos? Anem a la trobada 
Internacional de DI?

Logística

Grup d'estudi Lloc Dia i hora de la 
primera reunió

Coordinador/
a

Contacte

Barcelona Rimaia Universitat 
Lliure. C/ Casanova 17

Dijous 5 de 
Novembre, 19h

Valèria valeria@moviments.net

Girona Centre Social 
La Màquia.

Dimarts 27 
d'Octubre, 19h

Laia laieta@moviments.net

Lleida A determinar A determinar Rosa info@democraciainclusiva.org

Tarragona A determinar A determinar Oscar camidelcargol@yahoo.es

+ info: www.democraciaincluisva.org / info@democraciainclusiva.org 

http://www.democraciaincluisva.org/
mailto:info@democraciainclusiva.org

