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V i a f o r a ! ! és una publicació que apareix l'hivern del 1984, fruit del treball d'equip de l'associació
cultural e n l l a ç , i des d'aleshores continua publicant-se amb una tossuda periodicitat
trimestral.
Els primers números — a m b el subtítol 'Publicació per a la gent culturalment activa'— e s
dirigeixen a totes aquelles persones que porten a terme alguna activitat de dinamització
cultural. Poc a poc, en incrementar la relació amb altres publicacions afins d'arreu del món,
Via fora!! es va convertint en una plataforma de difussió d'idees sobre noves maneres
d'entendre la societat i les seves relacions amb el medi. Així, s'hi publiquen articles
sobre temes tant diversos com ara les relacions humanes, els mecanismes del poder,
els conflictes ètnics i nacionals, els models econòmics, el coneixement del propi cos,
l'explotació nord o sud, la degradació del medi natural, els sistemes cooperatius, la
gestió dels recursos o la participació política, sempre des d'un punt de vista innovador,
amb un triple objectiu:
/ informar sobre els debats ideològics i les experiències pràctiques que s'estan duent a
terme arreu del món,
/ provocar la reflexió individual i col·lectiva al voltant d'aquests temes, i
/ apuntar possibles línies d'acció envers petits canvis dins d'una perspectiva global.

V i a f o r a ! ! is a publication which appears within the winter of 1 9 8 4 , fruit of the group work of the
cultural association e n l l a ç , and since then it continues being published with a quarterly
obstinated periodicity.
The first issues —with the subtitle 'Publicacio per a la gent culturalment activa'— were
directed to all those people who carried out some activity of cultural dynamization. Gradually,
with the increase of relationships with other similar publications all over the world Via Fora!!
is becaming a platform for the diffusion of ideas concerning new ways to undestand society
ans its relationships with the environement. Then, there are published articles about subjects
a s diverses as human relationships, mechanismes of power, ethnic and national conflicts,
economical patterns, the knowledge of the own body, North O South explotation, the
degradation of natural environement, cooperative systems, the resourcers management
or the political participation, always from an innovating point of view, with a triple objective:
/ to inform about ideological debates and practical experiences carried out all over the world.
/ to promote individual and collective reflexion concerning these subjects, and
/ to point out possible action lines towards small changes within a global prespective.

V i a f o r a ! ! e s t a s eldonaĵo kiu aperis vintre de 1 9 8 4 , kiel rezulto de la teama laboro de la kultura asocio
e n l l a ç kaj de tiam daŭre aperas kun konstanta trimonata ofteco.
La unuajn numerojn — k u n la subtitolo 'Eldonaĵo por homoj kulture aktivaj'— oni adresis al tiuj
personoj kiuj plenumis iun ajn aktivaĵon pri kultura aktivigo. lom post iom kiam plimultigas
la rilatoj kun aliaj similaj eldonaĵoj en la tuta mondo, Via fora!! iom post iom farigas kvazau
platformo por disvastigo de ideoj pri novaj manieroj kompreni la socion kaj giajn rilatojn kun
la medio. Tiel, oni aperigas en gi artikolojn pri tiel diversaj temoj kiel la homrilatojja meanismoj
de la povo, la etnaj kaj naciaj konfliktoj, la ekonomiaj modeloj, la kono de la propra korpo, la
ekspluatado nordo jt> sudo, la degenerado de la natura medio, la kooperativaj sistemoj, la
mastrumado de la rimedoj au la politika partopreno, nepre el noviga vidpunkto, kun triobla celo:
/ informi pri la ideologiaj debatoj kaj la praktikaj spertoj kiuj okazas en la tuta mondo.
/ provoki la individuan kaj kolektivan pripensadon cirkau tiuj temoj.
/ n o t i eblajn agadliniojn cele al malgrandaj sangoj ene de totala perspektivo.

NO TINDRAN PERDÓ!!!
Una de les coses que salten a la vista amb tota la seva contundència arran de la treva d'ETA
és que, per a algunes forces polítiques, la raó d'Estat està per sobre de tota altra consideració, fins i tot la de la pau. Els partits espanyols majoritaris encara no han pogut ni digerir la
treva, ni reconèixer que els ha agafat per sorpresa. No se l'esperaven, i les seves reaccions
fins i tot fan dubtar si, en el fons, la desitjaven. Si més no, amb les declaracions de les últimes setmanes no només intenten treure significat a la treva, sinó que també empastifen
l'ambient polític, talment com si cerquessin provocar a ETA per a que torni a agafar les
armes i puguin continuar justificant la seva política. Juguen amb foc i no els preocupa, perquè aquests partits viuen i sobreviuen en part gràcies a aquest foc. En el fons d'ells mateixos, desitgen que s'acabi d'apagar del tot?
Però de fet, qui no vol la pau?
En primer lloc els que han viscut ideològicament de la violència i electoralment dels
morts, ja que en això han trobat la justificació al seu immobilisme còmode. Temen que s'acabi la situació que els ha donat de viure i s'hagin de mostrar tal i com són: esquifits d'esperit, afamats de poder i destructors d'allò que és diferent de llur nació espanyola.
Tampoc desitgen la pau els qui no volen, com si d'un text sagrat i intocable es tractés,
modificar la Constitució Espanyola i acusen violentament de traïdors (no sabem ben bé a
què) a tots aquells que en preveuen i plantegen aquesta possibilitat. No volen ni sentir parlar del fet que al País Basc aquesta Constitució mai no va ser acceptada per la majoria del
poble; ni tampoc, Déu els en guardi, de que la seva elaboració i votació no fou lliure, ja que
al damunt de tothom hi penjaven els sabres de l'exèrcit espanyol.
Tampoc desitgen la pau els qui, primer, posaven IRA i ETA dins el mateix sac, però després, des de l'inici de la treva i les negociacions amb el govern de Londres, van omplir-se la
boca repetint un cop i un altre que el cas d'Irlanda i el País Basc eren totalment diferents.
Ara, per la força dels fets, es veuen obligats a acceptar (però encara no gosen fer-ho) que
són molt més semblants del que ells haurien imaginat i desitjat. La història és implacable
amb els necis.
Tampoc desitgen la pau aquells intel·lectuals orgànics de la nació espanyola (aquells
que sempre corren a dir que ells no en son de nacionalistes -Sabater dixit...) que no volen
cap tipus de negociació política perquè la consideren cedir a un xantatge. Els pobres obliden el xantatge que els militars representaren en l'elaboració de la Constitució del 78; obliden que aquest mateix exèrcit està habilitat per defensar la unidad de la patria; obliden que
aquesta Constitució impedeix que cap de les nacions de l'Estat espanyol pugui prendre el
camí que lliurement desitgi; obliden que som on som per segles d'imposició sense cap tipus
de possibilitat de discrepància; obliden moltes coses i encara tenen la barra de dir, ells, que
són on són pel fet de formar part de la nació vencedora, que tota negociació política és un
xantatge!
En definitiva, no desitgen la pau tots aquells que s'han cregut durant els darrers vint
anys amos i senyors de la vida política d'aquest estat (nación, en diuen ells) i que ara veuen
com, des del veritable diàleg, amb paciència, voluntat i fermesa, la societat civil va reprenent el protagonisme; protagonisme que ells només acceptaven quan feien sortir al carrer la
gent per reclamar la pau dels vencedors sobre els vençuts. Al País Basc moltes coses es
mouen, i en direccions convergents. Associacions cíviques i polítiques basques estan en
camí de dissenyar el seu futur en pau. A partir d'ara es començarà a veure qui posa pals a
les rodes d'aquest camí.
Tanmateix, no podran aturar el camí de la història i no haurien pas d'oblidar que si
finalment aconsegueixen que la guerra continuï, no tindran mai perdó, especialment del
poble basc!

VERITAT, UNIVERSALITAT I PLURALISME
CULTURAL (i II).
Agustí Nicolau i Coll
En aquesta segona part de l'article intentarem presentar, ni que sigui breument, alguns
elements que considerem fonamentals1 per tal de poder començar a albirar alguna
possible resposta a les preguntes que en Xavier Filella ens formulà en el seu article al
número 55 del Via Fora!!, que recordem eren:
És possible una aproximació a la veritat?
Hi ha res de comú als éssers humans?
Font: directa de l'autor.
In this second part of the article, we attempt to present, however briefly, some elements
that we consider essential1 in order to conjecture possible answers to the questions posed
by Xavier Filella in his article printed in number 55 of Via Fora!!. These were:
Is an approximation to the truth possible?
Is there anything common to all humans?
Source: Directfrom the Author.
En tiu ci dua parto de la artikolo ni klopodosprezenti, eĉ mallonge, kelkajn erojn, kiujn
ni konsiderasfundamentajn laŭcele ekvidi iun eblan respondon al la demandoj, kiujn
Xavier Filella faris al ni en sia artikolo eri la numero 55 de "Via Fora!!", kiujn ni
memoras.
Eblas alproksimiĝo al la vero?
Estas io komuna en la homoj?
Fonto: rekte el la aŭtoroj.

La identitat cultural: tots
som en una cultura donada
El primer element que ens sembla
important d'assenyalar i recordar és
que tots naixem i ens configurem en
una matriu cultural donada: ningú pot
existir fora d'una cultura donada, fins
al punt que afirmar, com ho fan certes
persones, que "hom s'ha alliberat de la
imposició de la seva cultura" ja és en
si una forma de definició cultural. Tots
posseïm una identitat cultural que ens
configura i dóna sentit a la nostra vida.
De fet, podem dir que no tenim una
cultura, sinó que som una cultura.
Només és pot pensar, sentir, creure,
fer... des d'una cultura determinada; és
a dir, des d'una visió i una vivència
particular del que és la vida, la mort,
les relacions socials, la justícia, la divinitat. ..
Certament que la identitat cultural
no és quelcom d'estàtic, fixat per sem-

pre més, sinó una realitat dinàmica
que es construeix, però que alhora
també ens construeix. Ara bé, si les
cultures no són estàtiques, tampoc són
simples convencions instrumentals
que hom pot negar i/o modificar d'un
dia a l'altre: les cultures no són camises que es poden treure i posar fàcilment. Per això, voler-se alliberar de la
pròpia cultura pot arribar a ser una
aberració tan gran com voler-se alliberar del propi cos. No voler caure en
l'essencialisme cultural (creença en la
immutabilitat d'una cultura), no ha de
pressuposar la negació de certs aspectes o valors més constants i menys
canviants que constitueixen el nucli
profund de tota cultura.
Som conscients que en el marc de
la cultura occidental moderna hi ha
hagut i hi ha encara una certa tendència a menysprear la realitat de la identitat cultural, percebent-la com a una

limitació de la llibertat individual i, per
tant, com a quelcom que cal superar,
alliberant-se'n. Però, des d'aquesta
percepció de les coses, hom no s'adona que la pròpia afirmació de la llibertat individual com un valor suprem és
una característica pròpia de la identitat
cultural occidental moderna^, la qual
cosa no li treu cap valor en si, sinó
que en relativitza l'abast i la seva pretensió de ser un valor no determinat
culturalment. Heus aquí un bon exemple de com n'és, de difícil, saltar per
sobre de l'ombra de la pròpia identitat
cultural.
Prendre consciència de la omnipresència de la cultura i de la identitat
cultural és essencial per tal de comprendre els comportaments dels altres,
no des de la meva matriu cultural,
sinó, en la mesura del possible, des de
la seva.
En relació a tota cultura i identitat
cultural, per tal de comprendre-la
millor en la seva complexitat, podem
identificar tres grups diferents d'elements:
— el que fa referència als tres
nivells d'estructuració dels elements que la conformen;
— el que fa referència a les tres
dimensions o pols entorn dels quals
s'estructuren els valors;
— el que fa referència a les tres
dimensions ontonòmiques.

Els tres nivells estructurals
de tota cultura3
Tota identitat cultural està conformada
per l'articulació d'uns valors, d'unes
institucions i d'unes pràctiques en
tots els àmbits de la realitat. És important que, quan parlem de la cultura i
de la identitat cultural, sapiguem situar
els elements que identifiquem i analitzem en el seu lloc. A mode de proposta analítica creiem que podem parlar de l'existència de tres nivells en

tota cultura, en base als quals es conformen les identitats culturals.
Seguint l'analogia de l'arbre,
podem parlar d'un primer nivell en el
qual es situen els valors, les creences,
els mites'' profunds. Són les arrels de
tota cultura, que permetent tant l'estabilitat i la solidesa com la seva alimentació. És un nivell força estable, que
no canvia fàcilment ni ràpida, sinó
amb uns ritmes de canvi força lents.
La seva visibilitat és molt reduïda,
especialment per a aquell que en
forma part
Un segon nivell el formarien les
institucions, formals o informals, mitjançant les quals aquests valors i creences prenen forma en diversos
àmbits de la realitat, estructurant els
comportaments i formes d'actuació
dels membres de la societat en qüestió, pel fet d'oferir un marc en què els
valors prenen forma en diferents
àmbits de la realitat. Anàlogament
podem dir que es tracta del tronc de
l'arbre. La seva visibilitat és major que
no pas la dels valors o creences.
Un tercer i darrer nivell el formarien les pràctiques concretes inscrites
en llur marc institucional corresponent
i que són la dimensió més visible i
evident des de l'exterior de la cultura
en qüestió. Anàlogament serien les
branques i fulles de l'arbre, que
poden experimentar canvis i modificacions força importants, molt més que a
nivell del tronc i sobretot de les branques. És el nivell que percebem primer quan entrem en contacte amb una
altra cultura.
Aquesta analogia de l'arbre, amb
totes les seves limitacions, ens serveix
per adonar-nos que, en parlar de relacions interculturals i de la integració
dels immigrants, cal saber a quin nivell
ens situem. No és el mateix el nivell
de pràctiques, el nivell institucional
o el nivell dels valors. En línies generals, podem dir que arribar a acords i

ajustaments a nivell de les pràctiques
quotidianes, fora de casos molt
extrems d'incompatibilitats, és quelcom factible i possible; fer-ho a nivell
institucional, acceptant una pluralitat
d'institucions a nivell de regulació de
la dinàmica social ja és quelcom extremadament difícil, sobretot pel fet que
l'estat-nació modern s'autoconcedeix
el dret exclusiu de la regulació de la
dinàmica social; finalment, a nivell
dels valors i de les creences és on les
incompatibilitats entre cultures poden
arribar a ser totals, malgrat el fet que a
voltes no apareguin clarament o que
no es percebin els conflictes.
Aquesta incompatibilitat a nivell
dels valors s'explica pel fet que les
creences i el mites profunds no són,
estrictament parlant, construccions
racionals, sinó el resultat de dinàmiques històriques i socials molt complexes i l'expressió del dinamisme pluralista de la Realitat en ella mateixa.

Theos, Anthropos i Cosmos:
la dimensió cosmotèndrica
de tota cultura
Habitualment, quan hom parla dels
valors d'una cultura, es fa d'una manera desordenada, identificant elements
dispersos sense trobar o establir una
relació entre ells. Parlar dels valors o
creences sempre resulta quelcom de
difícil, en gran part pel fet que pertanyen, fins a un cert punt, al món de les
creences i, per tant, no es tracta d'una
realitat estrictament conscient, racional
i calculada, sinó quelcom de molt més
íntim i profund que ens sobrepassa
totalment.
Per tal de poder copsar millor i
situar el món dels valors, que és present i fonamental en tota cultura,
creiem que pot ser d'una gran ajuda
relacionar-los amb les tres dimensions
constitutives de la Realitat en tota la
seva complexitat: el diví, l'humà i el

còsmic. Dit en paraules del filòsof
Raimon Panikkar, la Realitat en ella
mateixa es cosmoteàndrica 5 , la qual
cosa fa que tota cultura posseeixi i
articuli una concepció de l'ésser
humà, una concepció de la dimensió
divina i una concepció de la dimensió còsmica, així com les relacions i
jerarquies entre elles.
No hi ha cap valor ètic, moral o
religiós que no pugui ser posat en
relació directa, implícita o explícita,
amb almenys una d'aquestes dimensions. Comprendre els valors i les creences d'una cultura, demana conèixer
i comprendre l'articulació i configuració de la seva dimensió cosmoteàndrica, tant les característiques dels elements que la conformen, com les
relacions i jerarquies entre ells.

Mythos, Logos i Misteri: la
cultura és més que simple
racionalitat
Habitualment quan hom estudia o
simplement s'interessa per una altra
cultura diferent de la pròpia té la
tendència a analitzar-la i a comprendre-la des d'un punt de vista estrictament racional. Hom cerca aleshores
explicacions lligades al materialisme
històric, al funcionalisme, a l'estructuralisme... esperant trobar una
coherència lògica i racional del conjunt. Si hom no la pot trobar, o s'accepta que no s'ha aconseguit, però
que aquesta existeix, o en el pitjor
dels casos, s'afirma que la cultura en
qüestió es troba en un estadi evolutiu inferior, sense haver assolit un
mínim de coherència racional que
expliqui i il·lumini allò que percebem. Tot element que no pot ser
equiparat a la pura i simple racionalitat, per més ampli que es faci
aquest concepte, és reduït sovint a la
irracionalitat, a la màgia, a l'imaginari... menspreant-los en tant que ele-

ments fonamentals i creadors de sentit.
Aquestes actituds són el resultat
directe de la tendència oberta amb la
Modernitat de reduir la Realitat a allò
que pot ser pensat6. El ja famós Cogito
Ergo Sum de René Descartes n'és un
exemple evident: aquesta sentència no
només redueix el meu ésser a la capacitat de pensar, sinó que redueix tota
la Realitat a allò que pot ser pensat . El
resultat és que dues altres dimensions
constitutives de la realitat acaben per
ser negades. Ens referim a la dimensió
míticosimbòlica i a la dimensió mistèrica o de misteri. Si la primera és la
capa més profunda de tota cultura, la
darrera és l'horitzó existencial vers el
qual tota la realitat apunta i es dirigeix,
més enllà del nom que hom li doni
concretament. Vegem-ho amb una
mica més de detall.7
La dimensió míticosimbòlica fa
referència, no a allò que normalment

des d'una certa mentalitat moderna
anomenem irreal, ficció, fantasia,
transcendental, imaginari..., sinó precisament a allò «(...) que ens posa en
contacte amb la realitat.°8 Es tracta
d'un nivell més profund que el que
ens ofereix l'ordre de la raó reflexiva,
conceptual i lògica, ja que si aquest és
pot definir com verbum mentis (la
paraula del pensament), l'ordre míticosimbòlic es pot definir com el verbum
entis (la paraula de l'ésser). Es tracta
d'una forma particular de la consciència, que ens serveix també per fer
intel·ligible la realitat.
La dificultat es troba en el fet que
aquesta dimensió míticosimbòlica no
pot ser definida ni explicitada en
darrera instància per la raó, ja que precisament es tracta d'allò que no és
definit, no és pensat, no és dit, però
que és tan real com allò que percebem des de la raó. Per à l'home
modern, connectar de nou amb la

seva dimensió míticosimbòlica és
quelcom molt difícil, ja que, com
assenyala amb justesa el filòsof Robert
Vachon,
"(...) l'home modern no sembla ser
conscient que la modernitat mateixa
està basada en un mite, el de la raó i
la història. Rebutja fins i tot categòricament que hom parli de la història i la
raó científica com de mites enmig d'altres, o de mites simplement. Encara
més, està tan convençut que el que és
racional, lògic i definit és real, que
rebutja com a irreal tot allò que no
compleix aquesta exigència. Això
explica la seva resistència i aversió
profundes enfront de tota consciència
mítica i de qualsevol dimensió mítica
de la realitat." 9
No entrarem a explicitar la dimensió lògica i racional de la realitat, ja
que és la dominant en els nostres dies
i tots, d'una manera o altra, en som
conscients de llurs característiques i
presència. Ara bé, sí que volem assenyalar succintament alguns elements. La
dimensió lògica comprèn tot allò que
pot ser pensat, i en ella la veritat
correspon en darrer terme a una reali
tat conceptual. A partir d'aquí podem
assenyalar quatre nivells o capes subseqüents:
I) El logos en si mateix, identificat al
pensament.
II) El concepte,/signe,/terme que
és un instrument del logos.
III) La raó, que és un vehicle del
logos.
IV) La ciència, com a expressió del
logos.
La dimensió lògica és la interpretació
de l'experiència a partir del logos,
essent tota ella un producte de
l'intel·lecte, la qual cosa no li treu
valor sinó que en delimita el terreny i
l'abast interpretatiu que fa de la
Realitat.
Finalment, si la dimensió míticosimbòlica és allò que no és pensat, ni

definit, sinó cregut i si la dimensió
lògica correspon a allò que és pensat i
definit, la dimensió mistèrica correspondria a allò que no pot ser ni pensat ni definit, que supera tota conceptualització i tota simbolització. Això no
nega que el mite pugui ser el vehicle
del misteri i el logos la seva explicitació conceptual, però en si mateix el
misteri no és ni mite ni logos, ni tan
sols un enigma que calgui resoldre,
sinó la llibertat total de la Realitat que
cal viure en tota la seva profunditat.
Certament que hom pot objectar
moltes mancances i insuficiències als
plantejaments que acabo d'exposar i
és del tot impossible tractar-los i discutir-los convenientment en aquest article. Ara bé, no em vull estar de
comentar-ne dos que em semblen
importants i cabdals i que acostumen
a ser les que són més sovint plantejades com a dubtes i crítiques a aquesta
visió de les coses.
La primera és aquella que objecta
que la gran diversitat intracultural de
tota cultura impedeix parlar de cap
nivell de coherència o homogeneïtat
mínima en qualsevol cultura, fora de
casos extrems d'aïllament i manca de
contacte amb altres cultures. En aquest
sentit, és un fet innegable que tota cultura presenta una diversitat interna
que és el motor del seu dinamisme,
canvi i evolució. Ara bé, cal anar molt
en compte en saber situar els contorns
i característiques d'aquesta diversitat,
ja que no és el mateix parlar a nivell
dels valors profunds que de les pràctiques, del mythos o del logos.... Per
dir-ho amb un exemple clar: hom
objecta que es pugui parlar de cultura
occidental moderna pel fet que en el
seu si s'hi ha desenvolupat ideologies
politícosocials i econòmiques molt
diverses: anarquisme, socialisme, liberalisme, feixisme, nazisme... Ara bé, si
afinem una mica més la nostra observació estarem forçats a admetre que

aquestes diferents ideologies comparteixen un substrat comú en llur visió
de la realitat i de l'ésser humà: antropocentrisme, historicisme, racionalisme (malgrat les proclames enganyoses
del nazisme i el feixisme), evolucionisme... 7 0
Una altra objecció que hom planteja sovint a aquesta visió de les coses
és que cadascú és diferent individualment parlant i que la cultura no deixa
de ser una entelèquia irreal que no
reflexa cap realitat concreta. Potser sí
que no reflexa cap realitat concreta,
però sí una realitat existencial que
dóna sentit i dimensió de profunditat a
les persones. Però en relació a aquesta objecció, allò que cal tenir molt clar
és que ella mateixa és plantejada des
d'una cultura particular concreta i molt
definida, l'única que ha gosat plantejar
que les cultures no existeixen, que
cada persona tan sols és un individu
que comença i acaba en ell mateix i
que ell és l'amo suprem del seu destí
per obra i gràcia de la seva llibertat,
des de la que elegeix allò que desitja
ser (ja que sense decisió de ser sembla
ser que no pot ser...).
Doncs bé, aquesta visió de la realitat humana es troba inscrita, arrelada,
determinada, condicionada, estructurada... per la cultura occidental moderna; més encara, n'és la seva expressió
més diàfana i transparent. El problema
per adonar-se'n és que ens trobem
davant d'una impossibilitat ontològica:
hom no pot saltar per sobre de la pròpia ombra (a menys que hom faci l'esforç de separar-se una mica d'ell
mateix per acostar-se a l'altre, el que
en llenguatge més tècnic s'anomena
descentrament cultural). En aquest
sentit no està de més recordar el que:
"Per conèixer una cultura, cal conèixer-ne com a mínim dues." "
Reprenent la raó que em portava a
escriure aquest article, considero que,
per respondre les dues preguntes que

ens plantejava Xavier Filella (és possible una aproximació a la veritat?; hi ha
res de comú als éssers humans?), ens
cal prendre en consideració la complexitat de tota identitat cultural, especialment la diferenciació entre mythos,
logos i misteri, ja que, en cas contrari,
caurem en l'error de voler comprendre
les altres cultures, nosaltres, occidentals moderns i racionalistes, amb les
úniques i soles eines de la raó, un
error que pot arribar a tenir conseqüències nefastes, fins i tot per a la
nostra autocomprensió de la cultura
occidental.
Aleshores unes possibles pistes per
començar a respondre les preguntes
cabdals i fonamentals que en Xavier
Filella ens plantejava podrien ser les
següents:
— Més que voler saber d'entrada si
és possible una aproximació a la
veritat, cal que d'entrada ens interroguem com la concebem i la percebem i, sobretot, com ens deixem
aproximar per ella.
— Caldria explorar seriosament la
possibilitat que l'única cosa en comú
que tinguin els humans sigui la seva
diversa manera de concebre la veritat i de viure-la, ja sigui per diversitat
de punts de vista sobre una única
veritat (pluralitat), ja sigui pel fet que
aquesta mateixa es diversa i plural
(pluralisme), o per ambdues coses
alhora.
•

*

*

Acabant aquest article de reflexió, no
puc resistir de plagiar Sant Agustí (quan
deia que si li preguntaven si sabia el que
era el temps deia que sí, però que si li
demanaven d'explicar-ho no podia)
dient: "si em demaneu si sé el que és la
cultura us diré que sí, però si em demaneu d'explicar-ho no podré pas fer-ho".
Ni tampoc la temptació de plagiar
la prou coneguda dita popular gallega,

dient: "les cultures no existeixen, però
d'haver-ne, n'hi ha".
I a c a b o preguntant-me si la pregunta per la veritat i l'interès per saber
q u e tenim de c o m ú els humans, é s a
dir d'universal, no són en ells mateixes
preguntes culturalment determinades,
que n o tenen cap interès per una part
important dels habitants d ' a q u e s t a
terra (potser la única c o s a q u e tenim
realment en c o m ú . . . ) .
Ves a saber....

notes:

1.- En aquesta segona part de l'article
reprenc amb algunes modificacions
part del text publicat amb en Rafa
Crespo darrerament. Vegi's CRESPO,
R. & NICOLAU, A. Immigració i
interculturalitat: una interpel·lació a
la societat catalana., Papers
d'Innovació Social, nQ 59,
EcoConcern, Barcelona 1998, pp.4-7.
2.- Un exemple d'aquesta sospita negativa enfront de la identitat el trobem
en J.M. Terricabres, quan oposa la
identificació cultural (acte d'elecció
lliure de l'individu) enfront de la
identitat cultural, que segons ell seria
una imposició limitadora de l'individu. Vegi's TERRICABRES, J.M. La
trampa de la identitat, a AAW Sobre
Interculturalitat, SER.GI, Girona,
1994, pp. 83-92.
3.- Aquesta concepció estructural de la
cultura ha estat desenvolupada per
Kalpana Das. Directora de l'Institut
Intercultural de Montréal. La trobem
recollida a VACHON, R. Guswenta
ou l'impératif intercuturel,
Interculture no. 127, Montréal 1995.
4.- Per mite entenem, no una història
fantàstica, sinó allò en el que hom
creu sense ser conscient de que hi
creu. És la llum que ens il·lumina la
realitat, fent-nos-la intel·ligible, però
que no podem mirar-la de front. Per
exemple, en el cas de la cultura
occidental moderna podem parlar
del mite de la història, en el sentit
que hom hi viu immers en una percepció evolucionista i de progrés

lineal cap endavant, que condiciona i
configura moltes actuacions en els
més diversos àmbits de la realitat:
economia, política, educació...
5.- PANIKKAR, R. La visió cosmoteàndrica: el sentit religiós emergent del
Tercer Mil·leni, Qüestions de Vida
Cristiana, no. 156, Montserrat, 1991.
pp. 78-102.
6.- No pretenem pas fer el procés de
René Descartes, que segurament no
pretenia pas arribar a aquest extrem
amb aquesta afirmació, tot i que el
resultat ha acabat essent en molts
casos el que assenyalem.
7.- En aquest apartat seguim la proposta
innovadora de Robert Vachon, basada en la recerca filosòfica de Raimon
Panikkar, (VACHON 1995).
8.- Vegi's PANIKKAR, R. Percées dans la
problematique interculturelle,
Monchanin, no. 50, Montréal, 1975,
p. 45.
9.- VACHON, R. Guswenta ou l'impératif
intercuturel, Interculture no. 127,
Montréal, 1995, p. 36.
10.- Cal tenir en compte que diverses
cultures "particulars", "nacionals",
"ètniques"..., poden compartir i de
fet succeeix en molts casos, un
mateix mythos, ja que formen part
d'una mateixa àrea de civilització.
Les diferents cultures particulars de
l'Europa occidental comparteixen un
mateix mythos fonamentat en la primacia del logos i la concepció històrico-evolucionista de la realitat.
11.- Cf. frase d'un tal Ardry, citat a BOTINAS, LL. Inventar interculturalment el
futur, Papers d'Innovació Social n s 21,
EcoConcern, Barcelona 1993, p. 6.

Agustí Nicolau i Coll, és geògraf i
membre d'Enllaç.

FENOMEN SIDA: UNA ALTRA APROXIMACIÓ.
Elements per replantejar-se el "tema de la
SIDA"
Lluís Botinas
No és la primera vegada que en Lluís Botinas escriu per a Via Fora!!
El seu treball en la línia del replantejament del tema de la SIDA ens ha fet demanarli quin és l'estat actual de les medicines i visions alternatives a la SIDA, cosa que ens
descriu en l'article que reproduïm, tot farcint-lo amb les seves vivències i amb l'exposició
del procés que ha realitzat i que l'ha portat a ser molt crític amb les versions "oficials"
sobre la SIDA.
Com ell mateix ens comenta, "cal assessorar-se amb qui sigui, però assumir la
responsabilitat del camí que es decideixi seguir".
Font: directa de l'autor.
It's not the first time that Lluís Botinas has written for Via Fora!!
His work to rethink the subject ofAIDS has led us to ask him about the current status
of alternative medicines and visions for AIDS, something which he describes in the article
reprinted in its entirety here. He fills it with his own experiences and a presentation of
the process he followed, a process that has ultimately motivated him to criticize the
"official" versions ofAIDS.
As he himself comments, "Get help from anyone, but assume the responsibilityfor the
path that you decide to follow."
Source: Direct from the Author.
Ne unuafoje Lluís Botinas skibaspor Via Fora!!
Lia verko en la kriterio pri rekonsidero de la aids-temo devigas nin demandi al li, kiu
estas la nuntempa stato de la medikamentoj kaj alternativaj vidpunktoj al la AIDS, kiun
li priskribas al ni en la artikolo kiun ni reproduktasplenigante ĝin per liaj travivafoj kaj
per la ekspozicio de la proceso kiun liplenumis kajfaris lin tre kritikemanje la
"oficialaj" versiojpri la AIDS.
Kiel li men komentarias al ni "oni necesas konsiliĝi kun iu ajn, sed alpreni la
respondecon de la vojo kiun oni decidas sekvi".
Fonto: rekte el la aŭtoro.

El camí del meu
Qiiestionament
El 29 de juny de 1990 em vaig implicar
en el 'tema SIDA' en prendre contacte
amb l'Associació C.O.B.RA.. 1 Des de
l"'aparició" de la 'SIDA' el 1981 fins a
aquella data, jo sols havia conegut la
versió oficial. Aleshores em vaig assabentar que el tractament hospitalari
amb AZT-Retrovir-Zidovudina és mortal de necessitat a mitjà termini i de
que existien tractaments concebuts
contra el 'virus VIH' presentat com a
causa de la 'malaltia SIDA' molt més

eficaços i gens tòxics, però que eren
marginats per raons de poder, prestigi,
diners... Per la resta, acceptava plenament l'explicació oficial de la 'SIDA'.
Però que hi hagués possibles bons
tractaments anti 'VIH' silenciats, quan
el millor que es deia de l'AZT és que
"allarga una mica la vida dels malalts" i
finalment tots 2 els tractats acabaven
morint 'víctimes del VIH', em va semblar suficient com per implicar-me en
l'esmentada associació.
La pròpia experiència ens va fer
posar el primer interrogant sobre l'explicació oficial. Als pocs mesos vàrem

començar a comentar en l'Associació:
"Que estrany! En la majoria de parelles estables que venen a consultarnos, tant heterosexuals -àdhuc amb
fills de cinc o set anys- com homosexuals, un membre és seropositiu però
l'altre no. Utilitzen preservatiu des del
dia en què va donar positiu als tests fa
uns mesos, però abans han tingut
relacions "no protegides" durant anys.
Estranya malaltia de transmissió
sexual aquesta en la que pots tenir
una gran quantitat de contactes
sexuals amb la mateixa parella sense
contagiar-la!".
El següent interrogant important va
trigar més d'un any en formar-se. Es
referia a la tan repetida i suposada
'epidèmia de SIDA'. Primer vàrem
començar a comparar dades amb
morts de càncer, de cor, de fetge, en
accidents de trànsit... Després ens
vàrem adonar de que és una trampa
donar el número de casos acumulats,
ja que la corba sempre creix malgrat
que el nombre de nous casos disminueixi. Finalment, el definitiu va ser
elaborar la corba del ritme de creixement corresponent a Espanya, segons
havíem vist fer a uns dissidents amb
les dades oficials corresponents als
Estats Units. Consisteix en calcular el
tant per cent d'augment dels nous
'casos de SIDA' registrats en un any
respecte als nous 'casos' registrats en
l'any anterior. Naturalment, el primer
punt que es pot calcular correspon al
1982 i resulta que, exceptuant una
petita pujada el 1985, la corba descendeix constantment, la qual cosa és
suficient per afirmar amb tota rigorositat matemàtica que no hi ha ni hi ha
hagut mai una 'epidèmia de SIDA' a
Espanya (ni als Estats Units... ni enlloc
més).
Després els qüestionaments es
varen accelerar en prendre contacte
amb els corrents formats per més de
cinc-cents científics crítics.

Tres corrents principals de
crítics
Llegint sobretot els articles elaborats
des del 1987 pel Dr Peter Duesberg,
membre de l'Acadèmia Americana de
Ciències, vàrem comprendre que està
totalment
mancada
de
base
l'afirmació3 'VIH'='SIDA', és a dir, que
la causa d"això' anomenat 'SIDA' sigui
'això' anomenat 'VIH'. Aquest corrent
és encara majoritari dins dels qui
rebutgen els plantejaments oficials.
Considera que el 'VIH' va ser aïllat, i
per tant existeix, però que no és responsable de la 'SIDA'.
És clar,
dedueix que els tractaments 'anti VIH'
hospitalaris no tenen sentit. És més,
conclou que l'AZT primer i els 'còctels'
actualment administrats són causants
de 'SIDA' i de mort i que han d'ésser
prohibits immediatament. Aquesta
conclusió és plenament compartida
pels altres dos corrents.
Amb els treballs realitzats des del
1988 per la Dra Eleni Papadopulos i
els seu equip australià, vàrem entendre que els mal anomenats 'tests de la
SIDA' estan mancats totalment de habilitat4 i llur utilització ha de ser prohibida immediatament. A més a més,
representen un corrent més petit que
argumenta de manera molt rigorosa
que el 'VIH' no ha estat aïllat en tant
que 'retrovirus', és a dir, en cap
moment s'han complert ni tan sols les
condicions que varen establir els propis 'retroviròlegs' en una reunió celebrada a l'Institut Pasteur el 1973.
I amb les investigacions dels membres de l'Associació REGIMED5 vàrem
entendre (entre moltes altres coses
importants del funcionament del nostre cos i de la vida) el següent:
— Gràcies al viròleg alemany Dr
Stefan Lanka, que el 'VIH' mai no ha
estat aïllat en tant que virus, i per
tant ningú no pot ni ha d'afirmar 'el
VIH existeix' i menys encara 'el VIH
és causa de SIDA'. Ni pel 'VIH' (ni

per a cap altre suposat 'retrovirus')
s'han complert els quatre requisits
preceptius 6 per poder afirmar que
un virus ha estat aïllat i que s' s'han
complert en canvi per a qualsevol
dels virus realment existents. Són
els següents:
1 ) Presentar quatre fotografies (del
virus dins de la cèl·lula, del virus
sol, de les proteïnes de l'embolcall
del virus, i de la informació genètica
que el virus conté en el seu interior).
2) Caracteritzar exactament tant les
proteïnes com la informació genètica tot seqüenciant-les, és a dir,
veient quins són els seus components i en quin ordre estan.
3) Fer repetits assaigs de control
per tal d'evitar qualsevulla contaminació ni amb les proteïnes ni amb la
informació genètica de la cèl·lula
que conté el virus.
4) Publicar en revistes científiques
les condicions tècniques de l'experiment, així com els resultats obtinguts, per tal que altres investigadors
puguin reproduir-los i arribar als
mateixos resultats. Només aleshores
es pot convocar una roda de premsa i comunicar que s'ha trobat el
causant d'una malaltia. Quan el 23
d'abril de 1984 el Dr Gallo va comunicar al món que havia trobat el res-

ponsable de la 'SIDA', res d'això
s'havia realitzat per al 'VIH'. Ni s'ha
realitzat després. 7
— Gràcies a l'immunòleg suís Dr
Alfred Hassig, que els 'tests de la SIDA'
detecten anticossos que són autoanticossos (és a dir, anticossos davant de
proteïnes humanes, com l'actina i la
miosina), generats en una situació d'estrés crònic i que tots tenim en quantitats diferents i variables. Els mal anomenats 'test de la SIDA' no són uns
tests "sí-no" (és a dir, que indiquin si es
té o no es té uns determinats anticossos 'específics per a les proteïnes de
l'embolcall del 'VIH") sinó uns test
"més-menys" (és a dir, que marquen si
es té major o menor quantitat del
mateix tipus d'anticossos). Això explica
que s'obtinguin més o menys casos de
'seropositius' segons se situï el llindar,
més baix o més alt; que puguin donar
positiu en persones absolutament
sanes i santes8; que donin més fàcilment 'positiu' les persones sotmeses a
un estrès persistent per intoxicació
(drogues, metadona, poppers9, hemoderivats. medicaments químics...), per
raons psico-emotives, per malnutrició,
per infeccions repetides, etc. Conclusió:
també aquests 'tests de la SIDA' han de
ser immediatament prohibits.
— Gràcies al metge alemany Dr
Heinrich Kremer, vàrem saber que

l'energiadeficiència que precedeix a la
immunodefïciència és provocada pels
danys que concretament produeixen
antibiòtics i 'antivirals' en els mitocondris10 de les nostres cèl·lules. En ser
danyats i fins i tot morts aquests mitocondris, la persona estarà cada cop més
dèbil per manca d'energia, per la qual
cosa no podrà reproduir particularment
les cèl·lules immunitàries i resultarà víctima d'infeccions bacterianes secundàries. A més a més, el seu coneixement
de la Biologia de l'Evolució permet
entendre com s'arriben a reproduir en
el cos humà les condicions d'etapes
anteriors que permeten que puguin
proliferar en ell els diferents tipus de
microorganismes. Tot això obre vies a
nous tractaments bioregeneradors eficaços, no tòxics i econòmics11.

De què moren els qui són
presentats com a 'morts de
SIDA'?
Quan es comencen a conèixer aquests
plantejaments alternatius, la pregunta

que lògicament ve al cap i al cor de
tota persona és: "Però... bé hi ha persones que moren de SIDA! Si no les
mata el VIH, de què moren?"
No parlo de malalts ni d'afectats,
sinó d'etiquetats. Etiquetats com a
'seropositius' en donar positiu als
tramposos 'tests de la SIDA'; etiquetats
com a 'SIDA' si apareix alguna de les
malalties 12 que, en nombre creixent,
estan englobades sota el rètol 'SIDA'; o
etiquetats com a 'mort de SIDA'.
Aleshores, la pregunta queda reformulada així: de què moren les persones
que ens són presentades amb l'etiqueta 'mortes de SIDA'?
L'experiència viscuda i acumulada
al llarg d'aquests vuit anys amb centenars de casos indica que de la combinació, en graus diversos, dels següents
vuit factors de mort:
1 ) La por. Probablement en totes les
llengües del món existeix l'expressió
"mort de por". Condensa l'experiència de tota col·lectivitat humana
segons la qual la por és suficient per
matar una persona. Que cadascú s'i-

magini com reaccionaria si li diguessin "estàs infectat pel VIH" o bé
"tens la SIDA".
2 ) Els problemes psicològics (sentiment de culpa, d'autorebuig, d'indignitat, d'autodestrucció, de brutícia,
de suïcidi, de por a contagiar, de por
a ésser rebutjat...), emotius (novament, por a contagiar i por a ésser
rebutjat; endemés, no explicar-ho a
ningú durant mesos o anys, ruptura
de parelles, de famílies, d'amistats...), socials (marginació...), laborals, de guarderia, etc. Tots aquests
problemes (així com la por) es
posen en marxa no ja el dia en què
a algú li col·loquen l'etiqueta, sinó el
dia en què algú comença a témer
que se la puguin posar.
3 ) Morir-se és l'única solució que
queda. En la majoria de casos (no
en tots, sortosament!) hi ha rebuig
fins i tot de les persones més properes, que s'afegeix a la marginació
social. Quina sortida queda en
aquesta situació, sinó morir-se? La
mort social i familiar prepara i obliga
a la mort física. A més a més, morirse és el darrer acte d'amor i l'últim
servei que la persona etiquetada pot
fer pels qui estima: desaparèixer per
a que puguin respirar tranquils i
prosseguir llur vida.
4) Els tractaments suposadament
antivirals. Els nucleòsids anàlegs
(AZT-Retrovir-Zidovudina, etc.) impedeixen la divisió nuclear. Els inhibidors de proteases (CrixivanIndinavir,
etc.)
trenquen
el
complexíssim equilibri entre proteases, inhibidors de proteases i activadors de proteases naturals, amb la
qual cosa bloquegen el funcionament cel·lular i orgànic. Cada grup
de medicaments per si mateix és
incompatible amb la vida a mitjà termini. Els tan promocionats 'còctels'
estan constituïts normalment per la
suma de dos medicaments del pri-

mer grup més un del segon, i en
conseqüència també són mortals a
mitjà termini. Han de ser immediatament prohibits.
5 ) Els tractaments suposadament
preventius (antibiòtics -en especial
Septrin-, ansiolítics, antidrepressius,
corticoides... són immunosupresors).
També són tendencialment mortals a
mitjà termini. I també han de ser
immediatament prohibits en tant
que preventius.
6) Les vint-i-nou malalties avui
cobertes sota el nom 'SIDA', totes
elles existents abans de 1981 i que ja
a vegades mataven 13 , la gravetat de
les quals s'ha vist incrementada en
quedar ara submergida en la sentència 'SIDA'.
7 ) Els mals hàbits de vida (consum
de drogues, metadona, poppers,
medicaments, malnutrició, etc), que
les anomenades 'campanyes de prevenció' no ajuden a deixar i que ja
mataven abans (veure nota 13).
8) Rebre transfusions de sang o
d'hemoderivats, com és el cas dels
hemofílies, que han tingut l'esperança de vida menor que els no
hemofílies (veure nota 13).
De què varen morir Rock Hudson,
Anthony Perkins, Nurejev, Freddy
Mercury i altres rics i famosos que
varen ser utilitzats per estendre la por
a la 'SIDA' al conjunt de la població
mundial? En realitat, de prendre drogues, de malalts, de medicamentats,
de vida caòtica, d'anys malviscuts des
del punt de vista de la salut... Però
varen ser presentats de manera interessada com a morts per un 'virus VIH'
del que no hi ha prova científica de
cap mena de la seva existència.

Què fer si em posen una
etiqueta?
De tot el dit fins ara se'n deriven consells per a una persona etiquetada

com a 'seropositiva': Estudiar rigorosament i crítica la informació alternativa
i contrastar-la a fons amb l'oficial,
incorporant i valorant, és clar, llur pròpia experiència. Si arriba a la conclusió que el 'VIH' no existeix, o que,
suposant encara que existeixi, no és la
causa de la 'SIDA', o que els tests són
un nyap sense cap valor diagnòstic...
felicitats! Comprendrà que és una persona sana que ha tingut la mala sort
d'entrar en la macabra roda de la
'SIDA' per haver donat positiu. Sols li
quedarà treure's l'etiqueta, trencar-la a
trossets, llençar-los al cubell de les
escombraries i portar una vida sana,
concebre fills si desitja tenir-los... i
procurar que la vida normal no l'aclapari gaire. La maduresa que haurà
adquirit amb l'experiència viscuda l'ajudarà i permetrà que ajudi altres persones que inicien el calvari d'estar etiquetades.
Un consell extra: no deixar-se atrapar en els nous protocols que estan
posant constantment en marxa els
laboratoris. Hi ha més medicaments en
espera de conillets d'índies humans
que voluntaris, per la qual cosa els
hospitals pressionen per deixar-s'hi
ficar...
I també se'n deriven consells per a
persones etiquetades com a 'SIDA', fins i
tot com a 'terminals': Igual que el cas
anterior fins al felicitats! Aleshores comprendrà que els problemes de salut que
pugui patir no tenen res a veure amb l'explicació 'VIH=SIDA' que li han donat els
metges hospitalaris, als quals els resulta
molt còmode culpar de tot al 'VIH'. Cal
tractar-los al marge de tota al història i de
tota la histèria de la 'SIDA'. I fer-ho de la
manera menys agressiva possible que
coneixi. Si busca amb cautela (també en
el món alternatiu hi ha fantasmes!), trobarà terapeutes, amb o sense títol, que
podran oferir-li consells bons i eficaços.
En el cas de 'terminals de SIDA', és
decisiu que no tirin la tovallola ni ells

ni els que en tenen cura. Que sàpiguen que hi ha nombrosos casos que
s'han recuperat, sempre deixant l'hospital 14 . Molts han sortit de les cases
d'acollida de terminals per llurs propis
peus i no pas amb els peus per endavant, que és al que els havien enviat
des dels hospitals. Però la primera
condició és tornar a tenir esperança i
lluitar per viure. Aleshores es posen
en marxa 'el metge i el laboratori interiors', que són els més potents que
existeixen. És clau que es facin torns
de 24 hores per estar constantment al
costat del 'terminal', agafant-lo de la
mà, acariciant-lo, abraçant-lo, donant-li
ànims, netejant els draps bruts acumulats, perdonant-se mútuament els
greuges existents, fent plans...
Resum per a tothom: No intoxicarse ni psicològicament (és a dir, no
creure's la versió oficial sobre la
'SIDA'), ni fisiològicament (és a dir, no
ficar-se dins el cos els verins que estan
donant els hospitals). Evitar els vuit
factors de mort esmentats. Assessorarse amb qui sigui, però assumir la responsabilitat del camí que es decideixi
seguir. Ajudar d'altres. I tenir ganes de
viure!

Les regles de joc de la
'SIDA'
Un cop assimilat que la 'SIDA' no té
cap entitat biològica-patològica pròpia,
resulta clar que ha de ser una construcció humana amb múltiples facetes.
En efecte, la 'SIDA' és una invenció
sòcio-política-econòmica-científicamèdica-religiosa-moralística-mediàticaracista destructiva. Es tracta d'un nefast
joc posat en marxa intencionadament
als Estats Units15. I com tot joc, té les
seves regles. Són les següents:
1 ) Es fa creure que ha sorgit una
nova malaltia i se la presenta com
inevitablement mortal: Invenció de
la 'SIDA' el 1981.

2) S'hi inclou malalts d'un nombre
creixent (de 2 a 29) de malalties ja
existents: Invenció de la suposada
'epidèmia de SIDA'.
3) S'inventa una suposada causa de
la suposada malaltia: Invenció de l'existència de l'inexistent 'VIH' el 1984.
4) S'inventen unes proves que suposadament indiquen si es té o no el
'VIH': Invenció dels 'tests de la SIDA'
el 1984-85.
5) S'inventen uns indicadors falsos i
erronis que permeten presentar com a
beneficiosos els medicaments que en
realitat maten: Invenció del 'recompte
de linfòcits T4' i de 'càrrega viral'.
6) S'inventen uns tractaments social
(marginació...) i mèdic (vudú científico-mèdic, AZT-Retrovir, 'còctels',
'preventius'...) que efectivament
maten, amb la qual cosa es fa complir l'autoprofecia de que la 'nova
malaltia' descoberta és mortal.
Però un joc funciona mentre es respecten les seves regles. Quan es

comenci a qüestionar pràcticament i
àmplia qualsevulla de les regles establertes per a la 'SIDA', el nefast invent
s'enfonsarà en pocs mesos.
Especialment important és demanar les proves científiques de que el
suposat 'VIH' fou aïllat, ja que l'invent
'SIDA' es basa des de 1984 en la suposada existència de l'igualment inventat
'VIH'. Però també és decisiu demanar
com i a on s'ha demostrat la validesa
dels 'tests de la SIDA', ja que si ningú
es fes o es deixés fer els 'tests de la
SIDA', deixaria d'haver nous 'casos de
SIDA' ja que el que a Europa converteix a un malalt en un 'cas de SIDA' (i
a un sa en un 'seropositiu') és donar
positiu en els 'test de SIDA'. I és
important exigir que es demostri el
significat biològic i clínic del 'recompte de T4' o de la 'càrrega viral'. O les
proves dels suposats beneficis quant a
una millor salut d'uns 'còctels' que són
mortals a mitjà termini. O, fins i tot, les
dades que demostrin científicament

que existeixi o que alguna vegada
hagi existit una 'epidèmia de SIDA' en
algun lloc del món. O simplement
demanar explicacions del per què es
va afirmar des dels inicis que 'la SIDA
és necessàriament mortal1 quan no hi
havia experiència que permetés fonamentar tal afirmació i menys encara
l'extensió de l'esmentada sentència de
mort de qualsevol suposat 'infectat pel
VIH', així com a on hi ha algun article
que intenti demostrar-la. O del per
què s'ha canviat diverses vegades la
definició de 'SIDA', amb la qual cosa
es tracta d'una suposada malaltia que
es té o no d'un dia per l'altre i segons
en quin continent o país s'habiti (a
més de segons quin 'test' s'hagi utilitzat). Ridícul... si no fos perquè massa
persones han mort en aquest joc
macabre o pateixen les conseqüències
d'haver-se vist arrossegades a participar en ell.

Els vencedors de la 'SIDA'
Un dels aspectes més vergonyosos del
muntatge 'SIDA' és que, per primera
vegada en la història de la medicina,
els metges, en aquest cas els 'especialistes de la SIDA', s'han dedicat sistemàticament fins al 1996 a treure tota
esperança als qui eren arrossegats per
l'engranatge destructor, i ara estan fent
creure que els 'còctels' verinosos que

administren poden 'cronificar la SIDA',
amb la qual cosa estan matant els qui
confien en ells. 16 En particular han
silenciat dues bones notícies:
a — Tenen casos de persones etiquetades el 'recompte de T4' de les quals
és 10, 7, 5, 3, 2, 1 o fins i tot 0, i que
es troben bé. Com que això sol ja desmunta tota l'explicació oficial sobre la
'SIDA', prefereixen amagar-ho malgrat
que donaria una gran alegria als qui
han caigut en l'engany d'obsessionarse amb el seu 'recompte de linfòcits
T4' i tremolen si tenen la mala sort de
que els doni per sota de 200.
b — Hi ha vencedors de la 'SIDA',
però sols ens parlen dels vençuts. Se'n
poden distingir sis grups:
1 ) Terminals recuperats: etiquetats als
que fa anys se'ls donava dies de vida
i que ara estan plenament recuperats
(és clar, deixant l'hospital).
2) Etiquetats com 'SIDA' que han
aconseguit treure's de sobre aquesta
etiqueta, normalment amb tractaments no agressius i que fa anys porten una vida normal, malgrat continuar sent oficialment 'seropositius'.
3) Etiquetats com a 'seropositius'
que porten cinc, deu, catorze o,
segons la versió oficial, més anys des de la darrera vegada que es
varen punxar o que tingueren una
relació sexual no protegida- amb l'etiqueta posada, i que, superades les

crisis i depressions inicials, es troben
perfectament bé... perquè no prenen
els tractaments hospitalaris.
4) 'Seropositives' embarassades que
es negaren a avortar, es negaren a
prendre AZT, es negaren a donar
AZT als seus nadons, ara tenen fills
d'una desena d'anys i estan ambdós
perfectament bé. 17
5) 'Seropositives' que buscaren l'embaràs essent 'seropositives', han
infantat i tant elles c o m els seus
nadons estan perfectament bé.
6 ) Més de les dues terceres parts
dels nadons nascuts 'seropositius' i
que s'han seronegativitzat espontàniament dins dels primers divuit
mesos. 18
Quan canviïn les condicions, abundaran els testimonis de vencedors de la
'SIDA'. Ara per ara, la majoria prefereixen portar una vida normal en la clandestinitat, ja que saben que és d'alt
risc social aparèixer a cara descoberta
explicant llur experiència. Tanmateix,
hi ha excepcions. Una és l'anglès Mark
Griffiths, que dóna conferències amb
el títol 'Dono gràcies a la SIDA', ja que
considera que gràcies a la 'SIDA' la
seva vida ha deixat de ser el caos que
era ara fa una dotzena d'anys, i que ha
après a comprendre el món, la gent i a
si mateix d'una manera molt més profunda. Per al Mark, les sigles 'SIDA'
signifiquen: 'Sistema Interior de
Desenvolupament Anímic', és a dir, res
de perillós sinó tot el contrari. Llàstima
que això no sigui contagiós!

Desmuntar la 'SIDA'
J a el 1994 vaig formular: "'SIDA': una
malaltia a tractar o un invent a desmuntar?". Sumar-se a les múltiples activitats per desmuntar la 'SIDA' és la
invitació que formulo a qui es comenci a qüestionar la versió oficial de la
'SIDA'. Després de la recent actuació
dels crítics a "Ginebra-98" 1 9 ("XII

Conferència Internacional de la SIDA"
oficial i "Congrés Pont Alternatiu"), les
etapes principals d'aquest desmuntatge són "Barcelona-99" ("II Trobada
Internacional
d'Analítics
i
de
Vencedors de la 'SIDA'"), el proper
Congrés Internacional de Virologia,
"Barcelona-2000" (III Trobada) i
"Durban-2000". La 'SIDA' va ser inventada per nordamericans però presentant-la com originària d'Àfrica. Doncs
bé: que la 'SIDA' sigui un boomerang
que, llançat per estadounidencs sortí
d'Àfrica el 1981 i que a l'any 2000
(casualitat?) retorna a l'Àfrica (una altra
casualitat?) per a ésser definitivament
enterrat en la "XIII (més casualitats?)
Conferència Internacional de la SIDA".
I podem actuar per a que
Catalunya sigui el primer país del món
lliure de 'SIDA'. El primer pas és aconseguir obrir el DEBAT SIDA que portem anys demanant, convençuts que
això permetria salvar moltes vides i
acabar en poc de temps amb l'invent
'SIDA', però que la censura imperant 20
bloqueja ara per ara. Tant de b o que
les/els lectors de Via Fora!! hi contribueixin!
Barcelona, 8 de setembre de 1998
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Notes:

1.- Sigles que aleshores significaven
Centre Oncològic i Biològic de
Recerca Aplicada i que avui signifiquen Centre Orientatiu de BioRegeneració Aplicada.
2.- De nou formulo la pregunta mai contestada: On són les estadístiques oficials dels tractaments administrats als
hospitals? Quants supervivents hi ha
a l'AZT, donat des del 1987? I a la
combinació de dos o més nucleòsits
anàlegs (AZT, ddl, ddc, 3TC, D4T...)
utilitzada des del 1993? I als 'còctels'
aplicats des del 1996?
3.- Ni tan sols és rigorós anomenar-la
hipòtesi, ja que els oficialistes no
intenten demostrar-la.
4.- No estan estandaritzats (s'apliquen
amb criteris diferents d'un país a un
altre, d'una zona a una altra, d'una
institució a una altra, d'un laboratori
a un altre...), no són reproduïbles
(sang de la mateixa persona pot
donar resultats diferents en laboratoris diferents i fins i tot en el mateix
laboratori), no són específics (els
anticossos que detecten són universals, és a dir, estan presents -en
quantitats diferents- en totes les persones), donen nombroses reaccions
creuades (més de setanta estats de
salut -hemofília, hepatitis, grip, herpes, tuberculosi, linfoma...- o condicions -estar embarassada, haver estat
vacunat d'hepatitis o de grip, rebre
transfusions, transplantaments...poden fer-los donar positiu), mai no
han estat validats, etc.
5.- Research Group in Investigative
Medicine and journalism, amb base a
Alemanya.

6.- Aquests requisits també han de ser
complerts pels dissidents que afirmen
que el 'VIH' sí que existeix i que és el
resultat de 'guerra biològica' o
d"experiments especials que s'escaparen de les mans' o d'altres suposats
orígens "exòtics" per l'estil.
7.- Està ja en la seva vuitena convocatòria
pública, per vuit associacions de sis
països, el Premi Internacional
"Existeix el 'VIH'?", iniciat el novembre de 1996. Oferim més de quatre
milions de pessetes a qui presenti
"les proves científiques que puguin
ésser citades com a referències originals en les que es demostri que el
'VIH' ha estat aïllat", ja sigui en tant
que virus, ja sigui en tant que 'retrovirus'.
8.- Hi ha casos de nadons 'seropositius'
nascuts de pares ambdós seronegatius. I també de parelles els dos 'seropositius' quan resulta que es varen
casar verges, mai han estat amb terceres persones, no s'han drogat ni
han rebut transfusions de sang.
9.- Poppers: excitants químics utilitzats
sobretot per homosexuals promiscus.
10.- Els mitocondris són bacteris endosimbiòtics encarregats d'obtenir energia en forma d'ATP (Adenosin TriPhosfat, la molècula energètica bàsica
en la que es troba més del noranta
per cent de l'energia que necessita el
nostre cos) al final d'una cadena respiratòria de l'oxigen.
11.- No tractaments pròpiament en contra de la 'SIDA', ja que 'això' manca
de base biològica-patològica pròpia,
sinó tractaments per a les 29 malalties
i per a l'energiadeficiència i subsegüent immunodeficiència que han
estat englobades sota l'etiqueta
'SIDA'.
12.- L'invent 'SIDA' arranca el 1981 en
torn a la PCP (neumònia per
Pneumocistis Carinii) i al Sarcoma de
Kaposi. La primera definició oficial a
l'any següent ja engloba 12 malalties.
El 1985 es canvia la definició de
'SIDA' i passa a 18. El 1987 s'hi afegeixen 8 més: 26. I el 1993, tres més:
29. El que mai s'ha vist!
13.- Ara, si el qui es mor és una persona
que ha tingut la mala sort d'haver

aquesta millora és i només pot ser
transitòria. En efecte, estaven en una
situació catabòlica, la qual cosa implica que es destruïen moltes més
cèl·lules que les que es formaven, i
per tant les seves proteases estaven
molt actives tallant les proteïnes
cel·lulars a eliminar. En començar a
prendre els inhibidors de proteases
químics artificials, les tisores enzimàtiques que són les proteases queden
bloquejades i s'atura el procés de
destrucció; a més a més, els 'còctels'
es comencen a prendre amb una
gran il·lusió i aquest efecte placebo
és molt important, entre d'altres raons
perquè fa baixar el nivell de stress i
amb ell l'hipercortisolisme en la sang,
amb el que una altra vegada es
poden formar proteïnes noves. El
malalt guanyarà quilos i energia, i pot
recuperar-se. Però si segueix prenent
més 'còctels', la concentració cada
cop més gran d'inhibidors de proteasa químics que el cos no pot eliminar
farà que es vagi establint el bloqueig
cel·lular i orgànic esmentat en el text.
La persona mor i els 'especialistes' ho
expliquen culpant -evidentment!- l'inexistent 'VIH' tot dient que "ha
mutat i s'ha tornat resistent"... El consell per aquells a qui els 'còctels' els
han anat bé és: "Aprofiteu la casualitat (els laboratoris no s'esperaven
això), informeu-vos dels plantejaments alternatius i canvieu de tren...
Si es segueix prenen els 'còctels', la
catàstrofe és inevitable, com no es
pot seguir amagant des de fa més
d'un any als Estats Units, primer país
que els va aplicar (New York Times
del 22.08.97, Examiner del
29.09.97...).

donat positiu a uns test-nyap, serà
considerada com a morta a conseqüència d'estar 'infectada pel 'VIH" i
anirà a parar a les estadístiques de
'morts de SIDA1.
1 4 . - Probablement els metges hospitalaris
mai no han vist un 'terminal' que es
recuperi, ja que tot l'ambient i el que
li administren contribueix a que es
compleixi la sentència de mort que
ells mateixos han dictat. I si n'han
vist algun, no en parlen, ja que trencaria el quadre que s'han muntat.
1 5 . - Queda per a una altra ocasió abordar com, per què i per qui. Deixar-lo
per a un altre text n o és sols una
qüestió d'espai. També ho és de
metodologia. Cal separar el que
segur que no és del que probablement sípugui ser. Tota persona que
se senti molesta pel que va descobrint, hauria d'ajudar a precisar quina
cosa és realment 'això' anomenat
'SIDA'. I a acabar amb ella.
1 6 . - A més, hi ha dades que permeten
pensar que s'està aplicant, no només
un enverinament actiu, sinó una
eutanàsia passiva, en n o aplicar les
mesures d'emergència i de cures
intensives que s'aplicarien a una persona que no estigués etiquetada com
a 'cas de SIDA'. Això és degut a que
els metges consideren que aquests
esforços s—n inútils, perquè els que
sí tenen l'etiqueta estan inevitablement condemnats a morir 'víctimes
del VIH'...
1 7 . - El Washington Post del 15-9-1998
informa que un jutge de Maine
(EE.UU.) ha reconegut a la Sra Valeria
Emerson, seropositiva que es nega a
pendre els 'còctels', el dret a que al
seu fill Nikolas de 4 anys tampoc se li
administrin i a que pugui continuar
tenint la seva custòdia. La Sra
Emerson argumentava la seva decisió
en que ja havia vist morir a una filleta
de 3 anys prenen els tractaments oficials i no volia veure que el seu fill
seguís el mateix procés mortal.
1 8 . - Desgraciadament, entre els vencedors de la 'SIDA' n o es podran comptar els casos de malalts molt avançats
àdhuc 'terminals' que s'han recuperat
amb els 'còctels' hospitalaris, ja que

IS.-

Veure article en la revista Mas allà
de setembre-98. Se'm pot demanar
un informe més complert.
20.- Al periodista Mikimoto li va costar
el seu programa "Solvència contrastada" el fet d'entrevistar-me a TV3 el
06.10.96.
Lluís Botinas é s director d e
l'Associació C . O . B . R . A .
Telf. 93 4 5 0 1 3 0 0 Fax 9 3 4 5 6 4 8 2 5

PLATAFORMA DE L'ASSOCIACIÓ ATTAC
Adoptada per l'Assemblea constitutiva del 3
de juny de 1998
Reproduïm una breu presentació d'una iniciativa internacional encaminada a gravar
les transaccions financeres especulatives en favor d'una acció solidària i humana.
Creiem que la divulgació d'aquest tipus d'iniciatives ens pot ajudar a replantejar-nos la
realitat actual i a tenir una presència concreta i activa en la mateixa.
Font: directa dels autors.
We are reprinting a briefpresentation of an international initiative aimed at taxing
speculative financial transactions in favor of solidarity and humanitarian action. We
believe that the publication of initiatives such as this one can help us to reconsider our
present reality and maintain a concrete and active presence.
Source: Directfrom the Authors.
Ni reproduktas koncizan prezenton de internacia iniciato kiu celas imposti la spekulajn
financajn transakciojn favore al humana kaj solidara agado. Ni kredas ke la diskonigo
de tiaj iniciatojpovas nin helpi rekonsideri la nunan realon kaj afektivigi konkretan kaj
aktivan ĉeeston.
Fonto: rekte el la aŭtoroj.

La mundialització financera agreuja la
inseguretat econòmica i les desigualtats socials. Deforma i rebaixa les
opcions dels pobles, les institucions
democràtiques i els estats sobirans que
s'encarreguen de l'interès general. [Ho
substitueix] 1 per lògiques estrictament
especulatives que expressen els únics
interessos de les empreses transnacionals i dels mercats financers.
En nom d'una transformació del
món presentada com una fatalitat, els
ciutadans i llurs representants veuen
com se'ls disputa el poder de decidir
el seu destí. Una tal humiliació i
impotència nodreix el desenvolupament dels partits antidemocràtics.
Urgeix de parar aquest procés creant
nous instruments de regulació i de
control, a nivell nacional, europeu i
internacional. Tanmateix, l'experiència
indica que els governs no li faran front
sense que hom els encoratgi. Afrontar
el doble repte d'una imposició social i
d'una desemparança política exigeix
doncs una reacció cívica i militant.

La total llibertat de circulació de
capitals, els paradisos fiscals i l'explosió del volum de les transaccions
especulatives aboquen als estats a una
cursa perduda en favor dels grans
inversors. En nom de la modernitat,
un bilió i mig de dòlars van i venen
cada dia entre els mercats de canvi a
la recerca d'un profit instantani, sense
relació amb l'estat de la producció ni
del comerç de béns i de serveis.
Aquesta evolució té per conseqüència
el creixement permanent dels guanys
del capital en detriment dels del treball, la generalització de la precarietat
i l'extensió de la pobresa.
A partir d'ara, amb l'aparença de
seguretat, els assalariats són convidats
a canviar els seus sistemes de jubilació
a favor d'un mecanisme de fons de
pensions que arribi [a sotmetre una
mica més les seves pròpies empreses
als seus imperatius del profit immed i a t , a agreujar les condicions de treball, a estendre la zona d'influència de
l'esfera financera i a persuadir els ciu-

tadans de la inutilitat de les relacions
solidàries entre nacions, pobles i generacions.
Amb el pretext del desenvolupament econòmic i de l'ocupació, els
països membres de l'OCDE no han
renunciat
a
signar
un
Acord
Multilateral sobre les Inversions (AMI)
que donaria tots els drets als inversors
i imposaria tots els deures als estats. Al
mateix temps, la Comissió Europea i
certs governs [entenen perseguir]3 llur
creuada lliurecanvista per la posada en
comú d'un Nou Mercat Transatlàntic
(NTM) amb el clar objectiu d'assegurar
l'hegemonia dels Estats Units en l'audiovisual i de desmantellar la política
agrícola comuna.
La major part dels engranatges d'aquesta màquina desigualitària, entre
Nord i Sud com en el cors dels mateixos països desenvolupats, encara
poden estar parats.
Massa sovint l'argument de la fatalitat es nodreix de la censura de la
informació sobre les alternatives. Tant
és així, que les institucions financeres
internacionals i els grans mitjans de
comunicació (on els beneficiaris de la
mundialització en són tot sovint els

mateixos propietaris) han callat sobre
la proposició de l'economista americà
[Jame]4 Tobin, premi Nobel d'economia, de taxar les transaccions especulatives sobre els mercats de divises.
Malgrat que es fixi una taxa particularment baixa del 0,05%, la taxa Tobin
generaria prop de cent mil milions de
dòlars cada any. Recollits essencialment pels països industrialitzats, on
estan localitzades les grans places
financeres, aquesta suma podria revertir en organitzacions internacionals per
a les seves accions de lluita en contra
de les desigualtats, per la promoció de
l'educació i de la salut pública en els
països pobres, per la seguretat alimentària i el desenvolupament durable. Un dispositiu així provocaria problemes
als
engranatges
de
l'especulació. I alimentaria les lògiques
de resistència, donant marges de
maniobra als ciutadans i als estat i,
sobretot, significaria que la política
reprèn el seu protagonisme.
Per això, els signataris es proposen
crear l'Associació ATTC (Acció per una
Taxa Tobin d'ajuda als Ciutadans) que
permetrà produir i difondre la informació per actuar en comú, tant en els

països respectius com a nivell europeu
i internacional, amb l'objectiu d'impedir l'especulació internacional, de
taxar les rendes del capital, de sancionar els paradisos fiscals, d'impedir la
generalització dels fons de pensions i,
d'una manera general, de reconquerir
els espais perduts per la democràcia
en profit de l'esfera financera i d'oposar-se a tot nou "abandonament de la
sobirania dels estats amb el pretext del
"dret" dels inversors i dels mercats. Es

tracta, senzillament, de reapropiar-se
plegats del futur del nostre món.

Contacte:Valerie Peugeot. Europe 99,
Polítiques de Civilization, 18 rue Etienne
Dolet. F-93 400 St. Ouen.
Telf. 33 (0)1 40 11 97 76 - Fax 33 (0) 1 40 11 52 36,
Pàgina Web:
http://www.globenet.org/europe99

Una t>r0D0sta va! més que mil queixes
UNA PROPOSTA VAL MES QUE MIL QUEIXES
Centre per a la Innovació Social
Patronat Flor de Maig, Apartat 145, 08290 Cerdanyola del Vallès
Telf. 93 586 60 19 - Fax 93 586 60 01
Correu-e: cis@ http://www.troc.es/repensar

El Fòrum Català per Repensar la Societat és un projecte
de l'ASSOCIACIÓ E C O C O N C E R N

Mare de Déu del Pilar 15, pral 08003 Barcelona
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Crònica de 9 mesos de gestació
Fa 9 mesos presentàvem el Fòrum Català per Repensar la Societat.
Ara comptem amb 90 persones convocadores, 80 entitats col·laboradores, 230 inscrits i
366 propostes.
Com sabeu, el passat 30 de setembre vàrem tancar el termini per a la presentació de propostes.
En funció del nombre d'inscrits i de les propostes rebudes els 15 Fòrums temàtics han
quedat reestructurats en 12:
Repensar
Repensar
Repensar
Repensar
Repensar
Repensar

la Comunicació i l'Art
l'Economia
l'Educació
la Política
les relacions Masculí-Femení
la Interculturalitat

Repensar
Repensar
Repensar
Repensar
Repensar
Repensar

l'Experiència Religiosa
la Resolució de Conflictes
la Salut
els Sistemes Socials
la Societat Civil
la Sostenibilitat

I els Fòrums transversals, passen de 3 a 4:

Repensar les experiències
Repensar els valors

Repensar les regles de joc
Repensar els models d'organització social (nou)

Un cop recollides totes les propostes hem fet una darrera revisió i ara estem a punt d'editar-les i fer-les arribar a les persones que s'han inscrit perquè les valorin.
El lliurament de les propostes el farem a la "Reunió general d'inscrits" que celebrarem
el dissabte 21 de novembre al Patronat Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès) actual seu del
Centre per a la Innovació Social.
Volem conèixer els diferents participants del Fòrum i alhora que ells es puguin també
conèixer. Aprofitarem aquesta reunió general per presentar el sistema de valoració de propostes. Entrem, així, en la nova etapa del Fòrum Català.
Aquesta nova etapa prevista per a la valoració de propostes durarà fins el 30 de gener
del 1999.
Seguim duent a terme presentacions públiques del Fòrum i això ens permet conèixer
noves institucions i persones interessades en aquest procés.
Les darreres presentacions les hem fet a Palma de Mallorca, Lleida, Castelló, Prada
(Universitat Catalana d'Estiu), Alacant i Girona. La nostra presència als mitjans de comunicació s'intensifica: El Temps, La Vanguardia, El Periódico, Avui, C O M Ràdio...
Degut a aquesta visibilitat que poc a poc va prenent el Fòrum ens veiem obligats a anar
allargant els terminis d'inscripció per tal que tothom que ens acaba de conèixer i tingui ganes
de participar, pugui fer-ho.
Si coneixeu algú que vol inscriure's al F ò r u m , encara té temps fins el dia 14
adreçant-se a:
Suport Serveis: 93/201.75.71 o bé enviant un mail a: suport@deinfo.es
Recordar-vos que si és una persona associada a alguna de les 80 entitats col·laboradores
té una reducció del 3 0 % . I si és sòcia d'EcoConcern, la seva contribució és de 6.000 ptes participar en tot el procés del Fòrum.
Si teniu accés a internet, podeu consultar la pàgina: www.troc.es/repensar, hi trobareu
tota la informació actualitzada, i, especialment podreu consultar el conjunt de propostes del
Banc Interactiu de Propostes, per fòrum temàtic, per fòrum transversal, per paraula clau o
autor.
A mig camí del Fòrum, encara som a temps d'incorporar-hi les nostres amistats. Ara
comença la segona part que és molt més interessant: llegir, valorar, triar les propostes socialment més suggeridores i innovadores. Esperem la vostra participació.

CALENDARI DEL FÒRUM
Tres dates a retenir:
21 novembre: reunió general d'inscrits
30 gener: límit recepció valoració propostes
16-18 abril: Trobada general del Fòrum
Novembre' 98
14
14
21

Termini per confirmar assistència a Reunió d'inscrits.
Termini d'inscripció per qui vulgui assistir a la Reunió d'inscrits
Reunió general d'inscrits: lliurement de propostes i sistema de valoració

Comencen els dos mesos, fins el 30 de gener'99, per fer arribar les valoracions de
les propostes
Desembre'98
14
Termini d'inscripció per qui vulgui participar activament a la Trobada
general de l'Abril
Gener 1999
30
Termini límit de recepció de les valoracions de propostes, condició imprescindible per participar activament en les reunions de la
Trobada General del Fòrum 16-18 abril
Març 1999
Tramesa a tots els inscrits dels resultats de les valoracions i del programa
de la Trobada
Abril 1999
16
Assemblea inaugural de la Trobada General del Fòrum Català per
Repensar la Societat
17
Reunions per Fòrums temàtics: triar les propostes més innovadores
18
Reunions per Fòrums transversals: conèixer més a fons les propostes més
interessants
Assemblea final: conclusions i nous passos (estudis viabilitat, contrastació
intercultural, edicions i Assemblea internacional 2001)
Maig - Juliol 1999
Tramesa conclusions i acords del Fòrum
Pla d'estudis de viabilitat de les propostes seleccionades
Pla de traducció de les propostes seleccionades
Pla de contrastació intercultural com aportació a l'Assemblea internacional del 2001
Pla d'edicions multimèdia pel 2001
Recordeu que totes les propostes presentades al Fòrum, el resultat de les
valoracions i la preparació de la Trobada General les podeu seguir per
internet: www.troc.es/repensar.

COMPTES CLARS.

Gener-Abril 1998

Pressupost anual

Pressupost gener-agost

Comptabilitzat gener-agost

1.802.000

1.500.000

1.167.000

9.000.000

7.800.000

7.745.000

950.000

950.000

450.000

400.000

400.000

411.346

9.500.000

4.000.000

*300.000

Entrades
Inscripcions al Fòrum
Fundacions privades: Grup FUS (F. Jaume Bofill)
i Fondation pour le Progrés de l'Homme

Fundacions entitats financeres:
Fundacions Caixa i Banc de Sabadell...

Entitats col·laboradores:
Institucions oficials:
Generalitat, Diputacions, Ajuntaments...
I. Estudis llerdencs

Altres aportacions
Total entrades

2.500.000

1.900.000

1.834.000

24.152.000

16.550.000

11.907.346

1.280.000

800.000

185.600

Sortides
Compres: mobiliari, equipaments...
Serveis: local, comunicacions, connexions,
publicacions, subministraments...

Sous i seguretat social: equip 5/6 persones
Total sortides

8.262.000

5.161.000

4.754.829

14.610.000

9.970.000

8.374.000

24.152.000

15.931.000

13.314.429

* L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat 2.000.000 i Acció Cívica de la Generalitat 300.000, però que encara no s'han fet efectives.

Repensar
el medi ambient

Guia per valorar les propostes
Després del termini de presentació de propostes entrem en la fase de valoració.
Per facilitar la valoració de les propostes cada persona inscrita rebrà un Dossier del Fòrum
Temàtic i un Dossier del Fòrum Transversal (en el cas que s'hi hagi inscrit).
Els Dossiers tenen diversos documents:
Dossier de valoració propostes del Fòrum temàtic (paper blanc)

Temàtic
Temàtic
Temàtic
Temàtic

1.
2.
3.
4.

Presentació de cada Fòrum temàtic i llista de persones inscrites
Edició de les propostes del Fòrum temàtic
Qüestionari de Valoració Detallada de les propostes del Fòrum temàtic
Qüestionari de Valoració Conjunta de les propostes del Fòrum temàtic

Dossier de valoració de propostes del Fòrum transversal (paper color)

Transversal 1.
Transversal 2.
Transversal 3.

Presentació del Fòrum transversal i llista de persones inscrites
Edició de les propostes del Fòrum Transversal (en fitxes per ordre Temàtic)
Qüestionari de Valoració de les 10 propostes més interessants del Fòrum
Transversal

En la Trobada general del Fòrum Català a celebrar el 16-18 d'abril de 1999 hi haurà dos tipus de
reunions, per:

• Fòrums temàtics: perquè una persona inscrita a un Fòrum temàtic pugui participar
activament en la seva reunió, amb l'objecte de destriar les propostes més innovadores, és imprescindible que valori ara, prèviament, totes les propostes del seu

Fòrum. D'aquesta manera assegurem que tots els participants hauran contribuït a seleccionar les propostes i evitarem la pèrdua de temps i la manca de respecte que es produeix quan hi ha algú que vol intervenir sense haver-se preparat abans la reunió.
• Fòrums transversals: En canvi, les reunions per Fòrum transversal reuniran les persones que vulguin conèixer més a fons les propostes que els hi hagin interessat més

(d'entre les més triades en cada Fòrum transversal).
Per fer la valoració de les propostes del Fòrum temàtic, cal, seguir els següents passos:

1.
2.
3.
4.

Llegir la presentació (Temàtic 1)
Llegir cada proposta (Temàtic 2)
Anotar les vostres valoracions en el Qüestionari de Valoració Detallada (Temàtic 3)
Traspassar les puntuacions al Qüestionari de Valoració Conjunta (Temàtic 4)

Per fer la valoració de les propostes del Fòrum Transversal, cal seguir els següents passos:

1.
2.
3.

Llegir la presentació (Transversal 1)
Llegir cada proposta (Transversal 2)
Marcar les 10 propostes que més us interessen al Qüestionari de Valoració (Transversal 3)

Acabades les dues valoracions cal que ens feu arribar els formularis: Temàtic 3 + Temàtic 4 +
Transversal 3 (en un sobre amb l'adreça del CIS que s'adjunta amb els Dossiers).

Seria desitjable tenir les valoracions, quan abans millor, abans de finals d'any. En qualsevol cas
no podrem acceptar les valoracions que arribin més tard del 30 de gener de 1999 (data límit

per poder processar els resultats i enviar-los a tothom abans de l'abril).
Amb totes les valoracions rebudes prepararem la Trobada del Fòrum (16-18 abril) perquè puguem
destriar les propostes més interessants de cara a ser sotmeses a estudis de viabilitat econòmica,
ecològica, política... i, un cop traduïdes, contrastar-les amb les generades en altres cultures d'arreu
del món per tal de contribuir a "l'Assemblea de pobles i ciutadans de la Terra" (procés mundial
que va del 1999 al 2001). (Vegeu més endavant: pàg. 21)
L'objectiu de tot aquest procés és obrir el ventall d'opcions d'organització social front el pensament únic dominant i fer-les conèixer al gran públic mitjançant un conjunt d'esdeveniments

mundials i d'edicions l'any 2001.
Recordeu que la resposta al qüestionari del Fòrum Temàtic és imprescindible perquè pugueu
participar amb veu i vot a la reunió del vostre Fòrum temàtic en la Trobada General del Fòrum

Català per Repensar la Societat del 16-18 d'abril 1999.1 que en marcar les 10 propostes que us

interessa conèixer més a fons podreu assistir a les sessions informatives de les més triades.

Com omplir els Qüestionaris dels Fòrum Temàtics
La feina de valorar propostes no és fàcil. Hem d'intentar resoldre vàries dificultats:
1.
2.
3.

Si la proposta no és gaire clara, no està ben redactada o no expressa la idea de l'autor, poca cosa hi
podrem fer a aquestes alçades.
En canvi, per evitar que la valoració de cadascú es faci amb criteris massa diferents oferim un
Qüestionari de Valoració Detallada de Propostes.
Per ajudar a la valoració conjunta de tots els inscrits, el sistema proposat permet saber quines són les
propostes amb consens favorable (que ja quedaran acceptades) o consens desfavorable (que quedaran rebutjades) i centrar, així, el diàleg sobre les propostes més controvertides.

TEMÀTIC 3.
Qüestionari de valoració detallada de les propostes del F ò r u m Temàtic per
repensar x x x x x x x x x x x x x x x x

El qüestionari detallat vol ajudar valorar les propostes amb un certs criteris comuns.
Són criteris que, a títol indicatiu i amb ponderacions diverses, poden fer considerar una
proposta com a més o menys interessant.
Un cop acabada la lectura de cada proposta, encercleu amb llapis la puntuació que considereu
més adient a cada criteri i, al final, sumeu el total.
Segons l'escala adjunta marqueu amb una X el color corresponent en el Formulari de
Valoració Conjunta.
De 100 a 80: Molt interessant
De 79 a 60:
Interessant
De 59 a 40:
Acceptable
De 39 a 20:
Poc interessant
De 19 a 00:
Gens interessant
No ho sé (si, malgrat l'esforç d'intentar-ho, no sabeu què dir)
Indesitjable (si, malgrat altres virtuts, creieu que és una proposta
èticament inacceptable)
En full apart podeu afegir breus comentaris sobre cada proposta. Feu-ho amb lletra clara, a màquina o amb ordinador. En aquest cas, adjuntar disquet o enviar fitxer per e-mail: cis@troc.es
Féu atenció a l'ordre dels qüestionaris conjunt i detallat. Assegureu-vos que la proposta valorada té el mateix número en el formulari detallat (001, 002,...) que el número central del formulari de valoració conjunta:
XXX.001.ZZZ
Les tres primers lletres són el codi del Fòrum Temàtic
El número del mig indica l'ordre de la proposta en el Qüestionari del Fòrum Temàtic.
Les tres darreres són el codi del Fòrum Transversal

El Qüestionari de valoració detallada suggereix una puntuació dels criteris amb diferent ponderació: els
aspectes formals de la proposta (títol, resum diagnòstic, objectius, instruments...) puntuen un màxim del
2 5 % del total. Amb el 75% restant es pot puntuar si la proposta sembla aplicable, si és tècnicament possible, si és suggeridora i si és socialment desitjable.
X X X . Fòrum temàtic per repensar.
Poc

Gens

La proposta 001 és interessant per ser estudiada més a fons i traduïda perquè:

Molt

El títol i el resum són clars i suggeridors

5

4

3

2

0

El diagnòstic del problema està ben argumentat

5

4

3

2

0

Els objectius són concrets i adequats al diagnòstic

5

4

3

2

0

Els mitjans i instruments són adequats per concretar els objectius

10

8

6

4

0

Sembla socialment i políticament aplicable abans de 30 anys

10

8

6

4

0

Sembla "tècnicament" (ecològica, econòmica, cultural...) possible

15

12

7

5

0

És suggeridora, original, encertada, fa pensar, obre noves perspectives...

20

15

10

5

0

És socialment desitjable per a un món responsable i solidari

30

25

15

10

0

La suma de punts per decidir el grau d'interès de la proposta és (màxim100)

TEMÀTIC 4.
Per a la valoració conjunta de propostes utilitzem un sistema d'origen francès anomenat "Abaque de
Regnier" que permet als participants d'un grup començar un diàleg "votant" cada "ítem" - en aquest cas proposta- segons una escala de 7 colors (que va del verd al vermell, i que permet també votar blanc o negre).
En el nostre cas, després de la valoració, els participants rebrem una taula les propostes ordenades de
més a menys grau de consens. Això permetrà descartar de la discussió tant les propostes que tinguin més
consens favorable comJes que en tinguin menys. Així cada Fòrum temàtic podrà centrar el diàleg en
aquelles propostes que hagin suscitat més diversitat d'opinions.
Qüestionari de Valoració Conjunta d e les propostes del Fòrum
per Repensar X X X X X X X X X X X X
Després d'estudiar cada proposta presentada al Fòrum temàtic ( X X X ) per Repensar
XXXXXXX i tenint en compte la puntuació del Qüestionari de Valoració Detallada (Temàtic 3)
indico amb una X quines són les propostes que considero més interessants per ser sotmeses a
estudis de viabilitat tècnica i per ser traduïdes per a la seva contrastació internacional de cara a
contribuir a una assemblea de ciutadans de la Terra.
Molt interessant
Interessant
Acceptable
Poc interessant
Gens interessant
No ho sé
Indesitjable
Items
XXX.OOl.MOD
XXX.002.EXP

Xarxa per la coordinació dels grups culturals alternatius
Societat Transparent [02] La Factura-xec

XXX.OO3.JOC.

Decàleg del telespectador madur

XXX.004.MOD.

Estatut constitucional pels mitjans de comunicació

C o m o m p l i r ei Q ü e s t i o n a r i d e l s F ò r u m s T r a n s v e r s a l s
A diferència dels Fòrums Temàtics, la valoració dels Fòrums Transversals té un altre objectiu: afavorir
que cada participant a un Fòrum temàtic conegui, descobreixi, s'interessi... per propostes que no són del
seu "tema". La transversalitat absoluta demanaria una cosa quasi impossible: que tots els inscrits haguéssim de llegir i valorar totes les propostes. El fet d'haver aplegat les propostes per Fòrums transversals
segons si són: valors, experiències, regles de joc i models, facilita que cadascú pugui triar aquelles que li
interessa conèixer més a fons.
Així, cal llegir les propostes, al nivell que cadascú pugui i desitgi (el resum o tota sencera) i marcar quines són les 10 que li agradaria tenir la oportunitat de conèixer més a fons.
Les propostes de cada Fòrum Transversal que hagin suscitat més interès es podran tractar i conèixer
més a fons en reunions simultànies durant la Trobada general del Fòrum (16-18 d'abril), reunions en
què hi podran participar els inscrits al Fòrum transversal corresponent.

Transversal 3. Qüestionari de selecció de les 10 propostes
a conèixer més a fons del Fòrum Transversal per Repensar
XXXXXXXXXXXXXX
D'entre les propostes presentades al Fòrum Transversal per Repensar xxxxxxxx indico amb
una X quines són les 10 propostes que m'agradaria conèixer més a fons en la Trobada General
del Fòrum (16-18 d'abril)
( ) XXX.003.ZZZ
Cambios en el mercado laboral: Nuevas Oportunidades.
( ) XXX.012.ZZZ
Economia Ponderada
( ) YYY.008.ZZZ
Frederkk Soddy: crítica a la teoria del creixement econòmic
( ) AAA.014.ZZZ
Inconvenients de taxació de les externalitats ambientals negatives
Proyecto Sanarvaj:mesures pel desenvolupament dels països del Sud

La reorganització dels Fòrums:
12 fòrums temàtics i 4 transversals
Una de les principals dificultats per organitzar el Fòrum Català per Repensar la Societat va ser la de
definir els Fòrums temàtics i els Fòrums Transversals. Com repensar tots els temes bàsics que permeten
repensar la societat?
Després de moltes proves i criteris optàrem per 15 fòrums temàtics i 3 de transversals. Amb menys
era difícil no oblidar-se res important i amb més era difícil aconseguir gestionar-los. Ja anunciàrem que,
en funció dels inscrits a cada fòrum i de les propostes que arribessin hauríem, si calia, de reorganitzar-los.
Els fòrums temàtics amb menys inscrits i amb menys propostes han estat "Relacions entre generacions", "Ciència i tècnica" i "Territori". Això ens ha obligat a reubicar les propostes dels dos primers en
diversos fòrums i a incorporar les de "Territori" a "Sostenibilitat". Passant, així, de 15 a 12 Fòrum
Temàtics.
Pel que fa als Fòrums transversals, el nombre elevat de propostes ubicades a "regles de joc" i la presentació de 6 models d'organització social, cadascun amb unes quantes propostes lligades entre elles, ens
ha portat a crear un nou Fòrum Transversal que anomenem "Models".
La conseqüència pràctica més important d'aquesta reorganització és que els inscrits que vulguin
poden apuntar-se al nou Fòrum Transversal per Repensar els "Models d'Organització Social". (Qui
vulgui fer aquest canvi i pensi assistir a la Trobada d'inscrits del 21 de novembre que el comuniqui abans
del 14 de novembre).

Repensar
l'educació

Llista actualitzada de propostes per Fòrums temàtics i transversals
Aquesta és la llista, que sofrirà petits canvis, de les propostes presentades al Fòrum. Alguns dels títols
han estat lleugerament modificats per reforçar el caràcter de "proposta" i no sols de "diagnòstic" del problema a tractar. Sobre les persones "autores" cal recordar que no sempre les propostes les han presentat elles mateixes, sinó que moltes han estat redactades per persones que han trobat interessant un conferència, un llibre o un article de l'autor. En la "fitxa" sencera consta, òbviament, el nom
de la persona redactora. També, degut a la reorganització dels Fòrums, algunes propostes han estat reubicades en un Fòrum temàtic o transversal diferent al que originalment havien marcat la persona autora o
redactora.

R e p e n s a r la C o m u n i c a c i ó i l'Art
Experiències
Arxiu de la memòria popular Marzocchi

Giovanni Marzocchi

Gremi d'Artistes per alliberar-se del domini de les galeries d'art contemporani

Quim Pons i Estrada

L'esperanto: una llengua per assolir i garantir una justícia lingüística

Llibert Puig Gandia

Revista d'inter-relació personal pel reforç del suport social i la riquesa cultural

Melcior Puigcerver, Albert Garau i Serras

Sistema d'escriptura universal

Mn. Josep Mas i Bayés

Telespectadors Associats de Catalunya (TAC)

Telespectadors Associats de Catalunya
Associació cultural "La Teranyina"

Xarxa per la coordinació dels grups culturals alternatius

Models
Societat Transparent [02] La Factura-xec

Agustí Chalaux de Subirà
Segles de joc
Cristianisme i Justícia

Decàleg del telespectador madur
Estatut constitucional pels mitjans de comunicació

Pau Avenir

Legislació i formació per fer possible la gestió de projectes culturals des de les associacions participatives i no lucratives.

Xavier Pérez Sànchez Bidó de Nou Barris

Medidas para impulsar una nueva democracia en la Sociedad de la informacion

Joan Majó

Repensar l'Economia
Experiències
Akoop, sistema per a l'autogestió de cooperatives

Marcel·lí Ferrer Garriga

Asociación ciudadana para forzar las inversiones éticas en las Cajas de Ahorros

Pedró Manrique Miranda

Bancs dels pobres

Infomundi

Canvi del sistema de categories salarials

Factoria Font Vella

Grups informals de crèdit

Carme Vila Rovira

Iniciativa legislativa popular contra el paro y la pobreza

Iniciativa legislativa popular contra el paro

Mesures orientades a reduir i millor el consum per fer viable el futur i viure millor

Alicia Arrizabalaga, Daniel Wagman

Taller formatiu 'Consumir menys per viure millor"

Pere Subirana i Samitier

Un mercat sense diners

Josep Ma. Martínez Amis

Models
Camí a la democràcia [02] Renda Individual Universal (RIU)

Antoni Ricart Virials

Camí a la democràcia [03] Autoritat monetària i creació de diner

Antoni Ricart Virials

Camí a la democràcia [04] La moneda telemàtica de l'Unió Europea

Antoni Ricart Virials

Camí a la democràcia [05] El lliure mercat de béns transferibles

Antoni Ricart Virials

Camí a la democràcia [06] Impost sobre els béns i privilegis transferibles per fer lliure el çercat

Antoni Ricart Virials

Desarrollo Integral Sostenible [02] Por una globalización justa a partir de un nuevo sistema monetario internacional

Mario Eduardo Firmenich

Desarrollo Integral sostenible [04] Un sistema monetario nacional (regional) alternativo

Mario Eduardo Firmenich

Desarrollo Integral sostenible [05] Un sistema bancario nacional (regional) alternativo

Mario Eduardo Firmenich

Desarrollo Integral sostenible [06] Un sistema nacional (regional) de creación de dinero y crédito alternativo

Mario Eduardo Firmenich

Desarrollo Integral Sostenible [08] Políticas monetaria y fiscal alternativas

Mario Eduardo Firmenich

Desarrollo Integral Sostenible [091 La Renta no Laboral para corregir la falla del mercado de trabajo

Mario Eduardo Firmenich

Desarrollo Integral Sostenible [10] Integrar la previsión social en la familia intergenaracional

Mario Eduardo Firmenich

Economia Distributiva [02] L'empresa'distributiva

M. Louise Duboin

Economia Distributiva [03] Contracte cívic i renda social: nova organització del treball

M. Louise Duboin

Economia Distributiva [04] La moneda distributiva

M. Louise Duboin

El Estado estético [05] El trabajo una necesidad de las personas

Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [06] La naturaleza y los medios de producción

Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [07] Las unidades de producción

Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [08] Estructura y organización del sistema de producción

Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [09] Un mundo sin dinero: bienes, repartos y sorteos

Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [10] Los sectores productivos

Andreu Junoy Pujol

Factor cuatro: doblar el bienestar, usar la mitad de recursos

Ernst Ulrich von Weizsàcker

La Societat Transparent [06] Mercat llibertari i responsable

Agustí Chalaux de Subirà

Medidas sociales alternarivas al tratado de Maastricht

Miren Etxezarreta

Model Sòlid [02] El Títol sòlid i el Banc de la terra

Joan N. Casals

Model Sòlid [051 Impostos a la passivitat

Joan N. Casals

Model Sòlid [06] Les empreses generals

Joan N. Casals

Propietat col·lectiva i reasignació ecològica dels recursos naturals per avançar vers un model econòmic sostenible

Roberto Bermejo

Societat Transparent [03] Sous socials i crèdits comunitaris

Agustí Chalaux de Subirà

Societat Transparent [05] Finançament dels serveis de l'estatut comunitari-liberal

Agustí Chalaux de Subirà

Regles de joc
Aportació parcial de l'impost sobre la renda a comunitats locals

Jordi Borja Sebastià

Cambios legislativos y en las políticas sociales para combatir la pobreza y la precarización del trabajo en el àrea

Institut d'estudis metropolitans de Barcelona

metropolitana de Barcelona.
Canvis organitzatius per una empresa més solidària

Carles Rovira

Democracia económica para un socialismo eficaz

David Schweickart

El dret d'herència universal

Fermí Sidera i Riera

El Pla Aubry: ocupació social contra l'atur juvenil

Martine Aubry

El Salari Ciutadà: un mitjà per contribuir 3 la supressió de l'atur

JosepCusidòiMuhoz

El salari del lleure

Col·lectiu Antiesklavista

El Subsidi Universal Garantit (0 Renda Bàsica 0 Renda de Ciutadania)

Daniel Raventós i Panelfa

Fusión progresiva de países en Unidades Territoriales

Hèctor Izquierdo Campos

Impost sobre transaccions financeres (Tobin tax)

Josep M. Muntaner i Pascual

La Cistella Bàsica Ampliada (CBA): un programa sòcio-económic per a Nicaragua

José Iglesias Fernàndez

La empresa de calidad humana para un mundo responsable y solidario

Equip Ecoval

La Renda Bàsica: un programa d'implantació.

José Iglesias Fernàndez

La renda individualitzada universal

Oscar Colom i Canillas

U s políticas económicas medioambientales para un desarrollo sostenible

Marc Pintor i Gonzalez

Modificar el patrón de cambio tecnológico y el concepto sobre el trabajo para combatir el paro a nivel europeo

Joan Majó

Òrgan independent de control de la gestió de l'administració.

M a . Àngels Pi Mallarch

Reforma del sistema de protecció social a través de l'augment dels seus ingressos

Josep Gonzàlez iCalvet.

Salari Ciutadà Bàsic

André Ledercq

J n lloc de treball per a dos treballadors

André Ledercq

Una política econòmica alternativa per a la plena ocupació a Europa

Grup d'Economistes Europeus

Valors
Cambios en el mercado laboral: Nuevas Oportunidades.

Pere Calvino

Economia Ponderada

Andri Werner Stahel

Frederick Soddy: crítica a la teoria del creixement econòmic

Joan Martínez Alier

Inconvenients de taxació de les externalitats ambientals negatives

Joan Martínez Alier

Proyecto Sanarvajmesures pel desenvolupament dels països del Sud

Conrado Sanchez Rodenas

Repensar l'Educació
Experiències
Curso de formación de los sepultureros sobre el respeto a la sensibilidad y los sentimientos

Ramón Rosal Cortes

Educaciòn para adultos en el lugar de trabajo

Marta Soler, Montserrat Fisas Ollé,

El grup de treball personal: una eina al servei d'alguns alumnes de l'ESO

M". Isabel Valverde Ferreiro

El refrany i la frase feta: espècies a protegir

Alexandre Agulló i Guerra

Espacio de formación integral de las personas

Xavier Pons Frutos

Esplais para adultos

Ana Gimeno-Bayon Cobos

Establecer espacios i formar expertos para celebrar ritos de paso para

Ramón Rosal Cortes

teístas, panteístas, agnósticos y ateos no vinculados a una cosmovisión religiosa específica
La Casita: una experiencia educativa en Barcelona

Begona Gonzàlez Minguillón

La Comprensió Musical Conscient per aprendre de la Música

Josep Margarit Dalmau, Glòria Sol Beltran,

La lectura engendra cultura: els Grups de Tertúlia Literària

Grup de Tertúlia Literària

Randa, Escola d'Estudis Polítics

Randa, Escola d'Estudis Polítics

Models
Model Sòlid [03] Els crèdits-estudi

Joan N. Casals

Regles de joc
Autonomia institucional del sistema educatiu

Martín Rodríguez Rojo

Elements per a la construcció d'una escola utòpica

Miquel Tribó i Salmons

Mesures per a un sistema educatiu del segle XXI

Warren Wagar

Un pas més enllà després de la reforma a secundària

John Mackay

Valors
Consum i producció de deixalles en un programa d'Educació Ambiental

Rosa Costa-Pau Garriga

Educació en tècniques de gestió de conflictes i mediació a les escoles

Mercedes Monjo Larranaga

Educaciòn Ecològica Integral: un método para la transformación personal

Andri Werner Stahel

El Pensament Complex: Educar en la complexitat i per la complexitat

Josep Margarit Dalmau

Els Estudis Universitaris Acumulatius

Rafael Egea i Soldevila

Els Mediadors Culturals i la Pedagogia Crítica Intercultural: dos mecanismes de canvi social.

Mercè Gil Vinas

Estratègies per a l'aprenentatge evolutiu d'organitzacions i persones

Rosa Maria Laffitte Figueras

Investigar el nou fracàs escolar dels nois
L'Educació en Valors per un Desenvolupament Integral de la Persona

Pilar Quera Associació Espiritual

Mesures de promoció d'una Educació Integral i Mediambiental

Carles Redondo Molins

Nova consciència i nova organització d'una ciutadania mundial

Josep M. Casas-Huguet

Potencial humà i vida quotidiana

Josep Maria Sans Serafini

Psicologia preventiva: educaciòn para la tolerancia y el equilibrio personal

Ana Gimeno-Bayon Cobos

Mundial Brahma Kumaris

R e p e n s a r les r e l a c i o n s M a s d c u l í - F e m e n í
Experiències
Mujeres sin tierra, educaciòn y matemàticas

Gelsa Knijnik

Sobre el vacío de la maternidad, la igualdad y la diferencia

Victòria Sau Sànchez

Círculos de Seguridad para repensar las relaciones entre masculino y femenino

Marita Viscarro

Lograr la equidad hombre/mujer desde la diferencia

Conxa Martínez Jabaloyes

Manual i Assemblea Familiar Permanent per repartir i compartir les feines de la llar

Carlota Gimenez Compte

Models
El Estado estético [12] Hombres y mujeres, ninos y adultos

Andreu Junoy Pujol
fiegles de joc

Contabilizar el trabajo no asalariado de las mujeres

Selma James

Denunciar la inconstitucionalitat del servei obligatori

Antoni Colom, Xavier Lumbiarres

Destinar part dels pressupostos militars a la formació de la dona al Magrib

Fatima Mernissi

Medidas para defender los derechos de la mujer y apoyar a la familia como vehículo sociaiízador de los hijos

Angelina Hurios Calcerrada

Medidas para lograr una Sociedad igualitària entre hombres y mujeres

Marisa Méndez Vigo

Mesures socials i polítiques de protecció de les dones i els infants

Angelina Hurios Calcerrada

Moratòria dels drets electorals masculins

David Gómez i Fontanills

Política de Igualdad de Oportunidades para favorecer la situación laboral de las mujeres en las empresas

Marisa Méndez Vigo

Valors
Desvelar l'enigma de l'home i demanar la igualtat.

EdipRei

El contracte social entre dones i homes a la família i institucions

Juan Miquel Ortiz Reparaz

El rol protagonista de la mujer en el desarrollo sostenible

Ramón Folch

Feminitzar la societat

Isidre Rebenaque Cruz

La autoridad femenina: lushar contra el poder y por la libertad

Fina Birulés

La lucha de las mujeres en Amèrica Latina por una igualdad en la diferencia

Lola G. Luna

La Masculinidad como género

Felipe L. Aranguren

Les nocions de rol masculí i de rol femení: una eina conceptual per superar la divisió per sexes o per gènere.

Salvador Guasch i Figueres

Medidas para superar los limites de las actuales democracias occidentales en relación a los derechos de la mujer

Rosa Cobo

Noves relacions entre sexes

Sex Futura

Rescatar lo femenino para reanimar la tierra

Maria José Arana

Un enfoque feminista y holístico de la salud para luchar contra la dependencia y la exdusión sanitaria de las mujeres

Conxa Martínez Jabaloyes

Xarxes amoroses

Ramón Montón i Lara

R e p e n s a r la P o l í t i c a
Experiències
El Centre Internacional Pierre Mendès Fran

Centre International Pierre Mendes France

El Partit Radical Transnacional

Rafael Villaró

La polítiques del món real: un informe sobre polítiques d'acció responsable

Michael Jacobs

Projecte Infoville: implantación de tecnologías telemàticas en la localidad alicantina de Villena

Pla Estratègic de Modernització

Vot blanc o nul

Jaume Rodri

Models
Camí a la democràcia [07] Democràcia directa i representativa

Antoni Ricart Virials

Desarrollo Integral Sostenible [07! Control popular de calidad de la gestión

Mario Eduardo Firmenich

pública con poder destitutivo para una democracia real
El Estado estético [02] La Política: por una Democracia Pura

Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [03] Elección periòdica por sufragio universal del Plan programa

Andreu Junoy Pujol

Model Sòlid [07] El senat de vigilància

Joan N. Casals

Societat Transparent [07] Democràcia responsabilitzadora i

Agustí Chalaux de Sobirà

Societat Transparent [08] Pla anticorrupció. L'EuroPass cap a un règim de transparència.

Agustí Chalaux de Subirà

Un nou ordre mundial: constitucionalisme global i participació política

Gemma Rodríguez Villanueva

Regles de joc
Ciutadania europea i nacionalitat: opcions per a fer efectiva la lliure circulació de persones

Jordi Borja Sebastià

Consell de Cent (Senat de Catalunya)

Lluís Costa Pujol

Constitució Catalana

Oriol Espona Andreu

Desdoblamiento del presupuesto estatal e implantación del ímpuesto a

Francisco Gutiérrez, Guilllermo Robledo,

destino fijo: una respuesta al ajuste económico permanente
Eficàcia i agilitat en la gestió de l'administració pública

Pau Avenir

El nou estadi de l'autogovern de Catalunya: el federalisme asimètric

Jordi Sànchez

Medidas para profundizar la participación democràtica desde el àmbito local

Àngel Merino Benito

Mesures de control del poder financer per assegurar el progrés de l'home.

Ignacio Ramonet

Mesures per a l'aprofundiment democràtic

Grup d'Aprofundiment Democràtic (Mesa Cívica

Mesures per al foment de la participació ciutadana en l'àmbit polític i administratiu

Jordi Borja Sebastià

Mesures per la renovació del procés democràtic

André Ledercq

Mesures per posar a l'abast del públic els estudis encarregats per les administracions públiques

Marc Dueiias Sucrana

Mesures per reforçar la sobirania de la nació catalana

Associació per a les noves Bases de Manresa

Plataforma d'Opinió Política Global i Plataforma d'Intervenció Política Global

Josep Xercavins Valls

per assegurar la participació de la societat civil a les decisions sobre problemes mundials
Programa polític per a un nou ordre internacional

Marcel Lloberas Ribal TUTMONDE

Propostes per millorar la democràcia actual a l'Estat Espanyol

JavierTusell

Protecció social per a tothom i democràcia participativa

Jordi Pujol Moix

Recuperar la política y la capacidad de intervención por un estado social mas justo y democràtico

Juan Berga

Reforma del sistema electoral per assolir una democràcia participativa la innovació social

EcoConcern, associació per a

Reforma institucional de la Unió Europea

Jordi Borja Sebastià

Tres mesures per garantir públicament la plena ocupació: repartir la feina,

Antoni Ferret Soler

implantar nous treballs i gravar els capitals financers.
Un model alternatiu al Tractat de Maastricht

Miren Etxezarreta

Un nou model per a els eleccions al Parlament de Catalunya

Agustí Bosch

Valors
Control social de la innovació tecnològica

Steven L Goldman

Democràcia + directa per a augmentar la participació ciutadana en la presa de decisions

Manel Pons i Romero

Mesures per qualificar la participació ciutadana en política

Albert Martín i Ballesta

Nucli de pensadors per crear un nou Far Ideològic

Albert Martín i Ballesta

R e p e n s a r la Interculturalitat
Raimon Panikkar Fundació Vivàrium

La interculturalitat un repte social i filosòfic per al nostre temps

Rafa Crespo Ubero

Per un drets humans interculturals

Experiències
Luz Marina Estupinàn Cardona

Espacios comunes para el dialogo de culturas

Martí Terés i Bonet

Xarxa Catalana de Coordinació de Centres de Recursos Solidaris i Interculturals

Models
Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [13j Las relaciones interculturales
Estatut del pobles nòmades

David Gómez i Fontanills

Projectes recípocs: interculturalitzar la cooperació internacional

Agustí Nicolau
Rafa Crespo Ubero

Una noció de ciutadania separada de nacionalitat

Valors
Antropofagia, cooperación y solidaridad

Helena Torres Sbarbati

Cambios en els sitema educativo para lograr una educación intercultural

Luisa Fernàndez Antònia de la Flor Heredia

Cooperació intercultural per alliberar-nos del desenvolupament, associació per a la innovació social

Pau Avenir

Dotze propostes contra la llei d'estrangeria

S.O.S. Racisme

Els drets humans col·lectius, repte per al futur

Aureli Argemí Roca

La invenció social i la construcció intercultural del futur

Lluís Botinas

L'obra de Raimon Panikka: elements per a una alternativa a la crisi del món contemporani.

Fundació Vivàrium

Medidas para que los Inmigrantes de segunda sean catalanes de primera

Dolores Julià no

Propostes per treballar al Nord pel desenvolupament del Sud

Sheila Vilaseca i Baró, Rosa Puigpinós

Propuesta para descubrir el sentido de la vida y tomar conciencia de que vivimos con la tierra

Raimon Panikkar

Redefinir Cultura i Identitat Cultural en una societat oberta

Xavier Filella Pla

Xarxa per a l'educació i la solidaritat intgerculturals a al Mediterrània

Josep Suarez Ferrer

Repensar l'Experiència Religiosa
Experiències
Aprenent a consultar

Montserrat Carbonell Moncho Comunitat Bahà'í

Creación de un banco de datos de recursos del àmbito religioso

Ana Gimeno-Bayon Cobos

Estades temporals en comunitat per facilitar l'acostament a l'espai del religiós i del transcendent

Lluís Vila Janer

Experimentació i difusió de la secularitat sagrada com a estil de vida.

Ma Assumpta García Renau
Ana Gimeno-Bayon Cobos

Templos interconfesionales

Models
Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [11 ] La religión

Regles de joc
Anna Griera i Morgu Col·lectiu Dones en l'Esglesia

Llibertat d'expressió i opinió (Art.19 del Drets Humans) també en les esglésies

Valors
Canviar el concepte alienant de la dona que elaboren els interessos de poder en les religions

Maria Teresa Relat Tarrats

Centro de asesoramiento en sensibilidad artística y comunicación para dirigentes religiosos

Ana Gimeno-Bayon Cobos

Diàleg interreligiòs per contribuir a la pau, la justícia i la integritat de la Creació

Joan Botam i Casals

Espais comunitaris de creixement personal i espiritual

Jordi Costa Domènech

Experiència religiosa, experiència individual: cap a una construcció responsable de l'ànima humana

Myriam

Fet religiós i educació

Teresa Guardans

Formación para una vivència psicológicamente madura de la pròpia tradición religiosa, agnóstica o atea

Ramón Rosal Cortes

Fundació per una escola de les religions

Rafa Carmona

L'ecumenisme, un valor de pau i tolerància

Anna Griera i Morgui

Mesures per afavorir el sorgiment de noves comunitats religioses contemplatives

Rosa Cuatrecasas i Barrot

Mesures per assegurar l'aportació de les religions a la tolerància i a la pau

Centre UNESCO de Catalunya

Organització dels sistemes religiosos en les societats dinàmiques

Marià Corbí Quinonero

R e p e n s a r la R e s o l u c i ó d e C o n f l i c t e s
Experiències
Castell per la Pau: Centre intercultural per a la resolució de conflictes

Pau Avenir Centre per a la Innovació Social

Creación de una ONG para evitar abusos empresariales

Ana Gimeno-Bayon Cobos

Denunciar la militarització subtil per a una societat confosa

Arcadi Oliveres i Boadella

Escuchaos los unos a los otros

Eneko Landàburu

Guerrers de Pau

Eduard Vinyamata

Insumisos en los cuarteles, por un debate sobre el militarismo
Mediación y democracia: la aportaciòn de la mediación en la transformación de la Sociedad

Maria Cristina Recouso Franco

Moviment Polític per a la Resolució Pacífica dels Conflictes

Eduard Vinyamata

Objeción fiscal a los gastos militares

Servicio de Información de la Objección Fiscal

Resolució de conflictes, un nou horitzó

Eduard Vinyamata

Rwanda: per un poble reconciliat en un estat de dret

Joan Carreró, Joan Casóliva

Un model d'universitat popular i globalista per a la presó "Model"

Pau Avenir

Models
El Estado estético [14] La resolución de conflictos

Andreu Junoy Pujol

Reivindicación y solidaridad con Chiapas para poner los limites al neoliberalismo

James Petras

Regles de joc
Creació de serveis de suport per a conflictes en les organitzacions socials

Josep Redorta Lorente

Criterios para autorizar o restringir las exportaciones de arma mento

Vicenç Fisas Armengol

Defensa 2001: per unes forces armades exclusivament defensives

Vicenç Fisas Armengol Centre UNESCO

Introduint la mediació als centres educatius

Núria Villanueva Rey

L'abolicionisme penal i la resolució autònoma dels conflictes.

Maria Teresa Concheiro ICOPA

La reforma de Nacions Unides: una proposta de democratització dels seus òrgans de govern

Vicenç Fisas Armengol

Ley de opción por la paz

Gonzalo Arias

Medidas para terminar con el secreto del comercio internacional de armas

Vicenç Fisas Armengol

Mesures alternatives a la pena de privació de llibertat

Associació Catalana de Dones Carreres Jurídiques

Mesures de prevenció i control de les guerres a Europa

Raül Romeva Rueda Centre UNESCO

Transformar las càrceles para una Sociedad democràtica

José Sesma, Maria Luisa Pascual,

Un dia de guerra para la paz el primer ano.. (2 el seguno ario,4,8,16,32,64,128 dias en 8 anos)

Pepe Beunza Vazquez

Valors
Aplicación de la no-violencia en la resolución del conflicto vasco

Joan Carreró Fundació s'Olivar d'Estellencs

Benaurats els creadors de Pau

Maria Teresa Solé Margalejo

Crear espais de diàleg per a l'acceptació i prevenció de conflictes

Jordi Giró París

La tercera opció. Integració de contraris aparents en nous nivells de realitat

Basarab Nicolescu

Utopia: vivint més enllà del 2000

Luis Parera Cusi

R e p e n s a r la Salut
experiències
El desig particular com alternativa a la ètica enganyosa de la satisfacció i la universalització

Centre de psicoteràpia Esquerra de l'Eixample

Experiencia de Grup Gran per conèixer i millorar les dificultats en la comunicació i les relacions interpersonals

Miquel Sunyer

La enfermería y los cuidados basados en el yoga: un programa de educación para la salud

José Francisco Jimeno Salgado

Medidas para facilitar el acceso a las técnicas con imàgenes y fantasia en el tratamiento

Ramón Rosal Cortes

de enfermedades por dèficit del sistema inmunitario y de trastornos psicopatológico
Medidas para impulsar la ensenanza y el ejercicio de las medicinas alternativas

Ramón Rosal Cortes

Projecte d'animació per gent gran

Animació de Gent Gran

Tallers de percepció vivencial de la pròpia mort com a forma de creixement i d'alliberament profund

Josep Ma Fericgla

Regles de joc
Educación para la salud

M'. Dolores Dapia Conde

Legislació i formació per facilitar el Morir dignament a casa

Carme Tarrida Bonet

Mesures per assolir la lliure elecció dels tipus de medicina a la sanitat pública

Maria Dolors Muntané (FIC)

Mesures per evitar el contagi del SIDA a les presons i garantir la qualitat de vida dels portadors del VIH

Gemma Calvet

Programa integral de suport a persones amb malalties greus

M'Encarnación Sàez Prieto

Seguretat Social: millors visites, tractaments adequats i més metges

Maria Teresa Solé Margalejo

Valors
La Creativitat i l'humor com a font de Salut

Maria Dolors Muntané (FIC)

Medidas para introducir las corrientes de psicologia humanista e integradoras en las facultades de psicologia

Ramón Rosal Cortes

Programa de formación psicològica para los médicos (y otros profesionales de la relaciòn de ayuda)

Ramón Rosal Cortes

Propuestas médicas i sanitarias para una sanidad màs humana y ecològica

Eneko Landàburu

Repensar la Vida y la Muerte para lograr una vida plena i liberada

Magda Català

Repensar
la ciutadania

R e p e n s a r els S i s t e m e s Socials
Experiències
Acción comunal para un mundo diverso y sostenible

Vandana Shiva

Els estats generals de l'ecologia política

États Généraux de l'Ecologie Politique

La experiencia cooperativa de Mondragón

Mondragón Grupo Cooperativo
E.F. Schumacher Schumacher College

Tecnologia adecuada

Models
Camí a la democràcia [01] Nova economia del benestar

Antoni RicartVinals

Desarrollo Integral Sostenible [01] Un modelo alternativo para el desarrollo integralmente sostenible

Mario Eduardo Firmenich

Economia Distributiva [01]

M. Louise Duboin

El Estado estético [01] La alternativa global que podria ser y no es

Andreu Junoy Pujol

El Estado estético [15] Estratègia a seguir

Andreu Junoy Pujol

L'estat del benestar

Manel Pons i Romero

Mentalitat i models globals

Lluís M. Xirinacs i Damians

Model Sòlid [01]

Joan N. Casals
Agustí Chalaux de Subirà

Societat transparent [01]

Valors
Medidas para lograr una Sociedad de la información socialmente justa y ecológicamente sostenible

Joan Majó

Modelo Orgànico de Sociedad

Christian Jiménez Moreno

Taller de reflexió i acció sobre el pensament col·lectiu

Associació L'Era

R e p e n s a r la S o c i e t a t Civil
Experiències
Aliança per un món Responsable i Solidari

Aliança per a un Món Responsable i Solidari
Asamblea de parados franceses por un verdadero reparto del trabajo y la riqueza

Movimiento de parados en Francia

Associacions d'autogestió veïnal i fòrums d'intercanvi d'experiències

Gemma Rodríguez Villanueva,

Comerç just i Xarxa de Consum solidari

Setem Catalunya

Dejuni setmanal solidari

José IgnacioGonzàlezFaus

Disset serveis i seixanta propostes per a la vostra associació

Agència Municipal Associacions de Barcelona

El Casal Autogestionari del Clot

Casal Autogestionari del Clot

Intercanvis de feines: un mitjà per millorar el coneixement de la feina dels altres i la pròpia capacitació laboral

Francisco M. Galàn

Invents i inventors sense fronteres: solidaris i ecològics.

Melcior Puigcerver i Canyelles

Les empreses d'inserció, una alternativa a l'exclusió social

Coordinadora Catalana empreses inserció social

Mètodes d'avaluació del treball: un nou paradigma organitzatiu

Joan Roma i Vergés

Nuclis d'intervenció participativa (NIP)

Hans Harms (CitCon)

Organisme ciutadà de control de la despesa pública

Mariàngela Rovira i Pascual

Parlaments d'Innovació Democràtica (PID)

Oficina d'Innovació Democràtica

Participació i moviments socials

Pere Ortega

Sistemes d'intercanvi local

Michaél Linton

Solidaritat Cívica Catalana

Lluís Costa Pujol

Tres mesos amb el salari mínim

Kairos Europa

Xarxa de consumidors responsables

Jean-Píerre Viseur

Xarxa díntercanvi de coneixements

Jean-Pierre Viseur
Pere Subirana i Samitier

Xarxes locals d'intercanvi de bens i serveis

Models
Joan N. Casals

Model Sòlid [04] Impostos sobre el coneixement

Agustí Chalaux de Subirà

Societat Transparent [04] L'estatut comunitari liberal

Regles de joc
"Democracia Vital": Mujeres y hombres hacia la plena ciudadania

M a . Helena Simón Rodríguez

Conducció social del programa de vida personal

Jordi Aymerich i Santamaría

Estatut parcial d'autònoms a ia Seguretat Social

André Ledercq

Finançament públic de les Organitzacions ciutadanes

Pau Avenir

Implantación de la red holónica par aumentar la calidad de la gestión municipal y la calidad de vida de los ciudadanos

Alberto Gàlgano

Llei-marc contra l'exclusió

Fondation Charles Léopold Mayer

Mesures per evitar la marginació socio-econòmica de les famílies monoparentals pobres

Grup de Treball sobre la Prevenció

Per una Europa Social: ciutadania, benestar i treball

Contrast d'Alternatives al Projecte Social Europeu

Promoció de la participació ciutadana per reorientar les polítiques socials dels ajuntaments

Montserrat Roig (CIFA)

Propostes per a la consolidació i millora de la seguretat social

Jordi Pujol Moix

Valors
Abanico salarial y trabajo precario: origen de la insolidaridad actual

Jaume Valls Piulats

Alliberació de la societat civil

Jordi Vila-Abadal Vilaplana

Grups de treball voluntari: una organització flexible de la dedicació personal

Dolors Paniagua Valle

Humanizar la relación entre Guardia Urbana y usuario de la via pública

Enriqueta Gelices Pérez Una mà amiga

Interesar-se por la "jóvenes" para acabar con la obsesión sobre la

Josep Ma Lozano

La nova cultura de la Gent Gran en el segle XXI

Josep Aracil i Xarríé

Mesures per reconèixier i impulsar el paper de la ciència al servei de la societat

Josep Anton Plana Castellví

Pedagogia dels drets i Pedagogia dels deures. Construir des de la coresponsabilitat

Fancesc Manos i de Balanzo

Per una recerca al servei de la societat

Albert Pérez Rey

Valors útils per una societat justa i humanitzada

Jordi Vila-Abadal Vilaplana

R e p e n s a r la S o s t e n i b i l i t a t
Experiències
Centro Ecológico Alternativo

Juan Morote Rosso Alternatura

Dinamitzar una cultura verda mediterrània

Isidre Rebenaque Cruz

Medidas para lograr un turismo costera ecológicamente sostenible y de calidad

Francisco Gallego Mora

Planificació urbana sostenible a Curitiba

Jaime Lerner

Projecte ALPA (Acció Local Paraíso Àgora): programes per al desenvolupament humà i regional sostenibles

Açao Local Paraiso Àgora

Models
Desarrollo Integral Sostenible [03] Optimizar la calidad de vida

Mario Eduardo Firmenich

El Estado estético [04] Economia sostenible para una abundancia limitada

Andreu Junoy Pujol

Regles de joc
Alternatives al quart cinturó

Campanya contra el quart cinturó

Arts i tècniques del paisatge versus reciclatge

Jordi Alemany

Cotó sostenible, una aposta de futur.

Enric Carrera i Gallissà

Declaració dels municipis europeus sobre el canvi climàtic

Consell Internacional d'Iniciatives Ambientals

Ecoparatge: figura de protecció medi-ambiental de les explotacions agro-pecuàries

Ecoparatges, Associació mediambiental.

Electricitat per a un món sostenible.

Pere Andrada, R. Caumons, J.A. Sànchez,

Els sistemes de comptabilitat dels recursos nacionals i el medi ambient
Carlos Falcó

La mercantilització de l'aigua a Espanya
Medidas de promoción del consumo de bienes de larga vida útil

Ma. Àngels Farré Boronat

Mesures per democratitzar les ciutats i assegurar la seva sostenabilitat cultural i ecològica

Coalición Internacional del Habitat

Mesures per frenar la dispersió en el territori i redúir-ne les conseqüències negatives a nivell social, ecològic i econòmic.

Kathrine E. Raleigh

Mesures per promoure i facilitar el poder caminar per la ciutat

OleThorson

Mesures per promoure l'ús de la bicicleta

Lud Carrió i Fornés

Mesures per protegir els drets indígenes sobre la biodiversitat de llurs terres

Vandana Shiva/Grain

Mesures per reduir els accidents de trànsit

Pau Avenir

Mesures per un futur sostenible

Helena Fuster

Nous sitema impositiu per avançar cap a una societat ecològicament sostenible

Hermann Scheer

Objecció fiscal, insubmissió política i desobediència civil per impulsar la sostenabilitat ecològica

Jordi Alemany

Per una gestió sostenible dels boscos mediterranis

Josep Gordi i Serrat

Plans Energètics Locals, Alternatius i Tous (PELAT)

Josep Puig i Boix

Programa per una Ciutat Verda

Peter Berg

Repensar els nous models d'habitat col·lectiu

Maria José Masnou Morera

Segells de garantia ecosocial al servei del Consum Responsable

Joan Torras i Prat Transforma

Sistemes de transport sostenible en medi urbà

José A. Prades

Tres mesures per fer Barcelona més bonica, més segura i més solidària

Centre d'Estudis Joan Bardina

Una ecologia renovada a la mida dels nostres problemes

Ramón Margalef
Fòrum Terrassenc per a laProtecció del Paisatge

Via verda Sant Llorenç-Collserola

Valors
Ecologia de la innovació: socialització de la innovació tecnològica

Michael de Bernardy

Formaciòn y metodologia para reciclar la ideologia actual

Eva Beltran Zurita

Gestió Ciutadana dels espais verds

Centre d'Estudis Amazònics

Habitatges biodimàtics per avançar cap a un sistema energètic solar

Joaquim Sempere Carreras

L'educació pel consum sostenible en un barri marginal

Enric Canet Capeta, Elena Forcada Iria,

La ciència per canviar les lleis cruels de la natura

Pep Pedreguer

La facilitació ecològica: sembrant llavors per una societat sostenible

Pere Subirana i Samitier

Mesures per evitar la contaminació lumínica

Jordi Iparraguirre Col·lectiu Cel Fosc

Participació Ciutadana al procés de Gestió Integrada del Litoral a través de les Agendes 21 Locals

Maria José Meseguer Penalva

Revalorització de l'agricultura tradicional per contribuir a la sostenabilitat ecològica

Francesca Bray

Llista actualitzada d'inscrits per Fòrums temàtics i transversals
La llista de les primeres 229 persones inscrites es presenta agrupada per Fòrums temàtics. En
cada Fòrum temàtic els cognoms s'ordenen dins el Fòrum transversal que cadascuna ha triat.
(Comproveu si és correcte i comuniqueu-nos qualsevol canvi abans del 14 de novembre. Especialment,
hi ha mols inscrits que no han concretat el fòrum transversal. I a més cal tenir en compte que us podeu
canviar a un nou 4rt Fòrum transversal anomenat " models".
Comunicació i arts: 11
Àlex Cosials Apellaniz
Rosa Estades Muntaner
David Gómez i Fontanills
Juliàn Marcelo Cocho
Mima Sant i Granados
Vicenç Santamaría i Ollé

Clara Mir Maristany

Valors

Aliou Diao

M a . Assumpta Pla Pi

Valors

Luz Marina Estupinàn Cardona

Anna Ramis i Assens

Valors

Lola López Fernàndez

Carles Redondo Molins

Valors

Ahu Nanayi (Daniel Zamora Salas)

F. Xavier Saludes i Domènech

Valors

Edmundo Sepa Bonaba

Marta Vendrell Costa-Pau

Valors

Josep Barba

Experiències

Elena Vidre Gonzalo

Valors

Salvador Miret Torrens

Experiències

Luís Recolons

Experiències

Sheila Vilaseca i Baró

Experiències

Àngel Marzo Guarinos

Regles de joc

Susanna Segòvia Sànchez

Regles de joc

Llibert Puig Gandi

Regles de joc

Elvira Masia Espín

Valors

Quim Pons i Estrada

Valors

M". Josefa Amell i Comas

Isidre Rebenaque Cruz

Valors

Joan Botam i Casals

Jordi Riera Bas

Valors

Jaume Botey Vallés

Experiència Religiosa: 23

Rafa Carmona

Economia: 21

Marc Duenas Sucrana
Ma Assumpta García Renau

Àngel Alcàzar

Eulalia Gorina

Jaume Cortes Izquierdo

Maria Teresa Relat Tarrats

Josep Oriol Garriga Gusi

Francesc Rovira Llopart

Joan Lluís Jornet

Francesc Torredeflot Freixes

Anna Maria Montseny
Yolanda Pérez Saez
Francesc Pineda Fortuny
Andri Werner Stahel
Jaume Valls Piulats
Esther Inglada i Cardona

Experiències

M'. Àngels Pi Mallarch

Experiències

Lluís Verdes Soler

Experiències

Mario Eduardo Firmenich

Models

Ma. Dolors Musté Jove

Regles de joc

Daniel Raventós i Panella

Regles de joc

Fermí Sidera i Riera

Regles de joc

Pol &Tracy Broadbent

Valors

Carles Descalzi

Valors

Jordi Sala Mariné

Valors

MarcSeguerTerré

Valors

Fèlix Simón

Valors

Educació: 34 (tancat)
Fra ncesc Codina Lanaspa
Rafael Egea i Soldevila
Luisa Martín Casaderrey
Antoni Biarnes Mas

Experiències

Àngels Fortuny Morera

Experiències

Begona Gonzàlez Minguillón

Experiències

Xavier Pons Frutos

Experiències

M a . Isabel Valverde Ferreiro

Experiències

Sílvia Arrufat Perelló

Regles de joc

Joan Antoni Barón i Espinar

Regles de joc

Carmen García Rallo

Experiències

Jordi Costa Domènech

Regles de joc

Josep Cusidó i Munoz

Regles de joc

Matilde Bagaria Blanchard

Valors

Alice Baumann Weidmann

Valors

Montserrat Carbonell Moncho

Valors

Rosa Cuatrecasas i Barrot

Valors

Xavier EsparTicó

Valors

Ana Gimeno-Bayon Cobos

Valors

Marta Granés Bayona

Valors

Ramón Rosal Cortes

Valors

Ferran Roset Cunill

Valors

Eric Sànchez Costa

Valors

Femení-masculí: 11
Maria Martínez Agüero
Marita Viscarro

Francesc Xavier Vila i Moreno

Regles de joc

Oriol Camps Giralt

Valors

Francesc Carbonell i Paris

Valors

Xavier Filella Pla

Valors

M'. Farnés Sola Figueras

Valors

Josep Suarez Ferrer

Valors

Helena Torres Sbarbati

Valors

Pere Tuset Carrascosa

Valors

Resolució de Conflictes: 13
Jordi Armadans i Gil
Pepe Beunza Vazquez
Mario Javier Firmenich Martínez
Eduard Vinyamata
MartíTerés i Bonet

Experiències

Núria Villanueva Rey

Regles de joc

Josep Ma Gasch i Riudor

Valors

Alicia Gavara i Estanyol

Valors

Mercedes Monjo Larranaga

Valors

Maria Cristina Recouso Franco

Valors

Josep Redorta Lorente

Valors

Raül Romeva Rueda

Valors

Milagros Vallès Villanueva

Valors

Salut: 17

Rosa Zaragoza Lluch
Carlota Gimenez Compte

Regles de joc

Salvador Guasch i Figueres

Valors

Angelina Hurios Calcerrada

Valors

M1. Remedios Uiso Cervera

Valors

Sunsi Martí i Carbonell

Valors

Conxa Martínez Jabaloyes

Valors

Juan Miquel Ortiz Reparaz

Valors

Lourdes RuizDeGauna

Valors

Política: 14

Rosa Costa-Pau Garriga
Cristina Domingo Gómez
Ignasi Fina i Sanglas
Ma Teresa Noguera
Pere Segura i Ferrer
Eduard Tàpias
Isabel Barcia

Experiències

Rosa Cuyàs Sol

Experiències

Catherine Galemann

Experiències

Inmaculada Nogués Orpi

Experiències

Encarna Yun Mas

Experiències

Àngels Calveras Rubiralta

Regles de joc

Jordi Borja Sebastià

Xavier Gimeno Soria

Regles de joc

Ferran Camps Campos

Ramón Serna Ros

Regles de joc

John Mackay

Regles de joc

Anna Sofia Cardenal

Maria Teresa Solé Margalejo

Regles de joc

Teresa Tutusaus i Pomés

Regles de joc

Joaquin Gutierrez Barrera

Regles de joc

Carles Mascaró i Buyreu

Regles de joc

Fèlix Martí i Ambel

Montserrat Badia Cardús

Valors

Carles Riera i Albert

Alfons Sancho Vendrell

Valors

Joan Lagunas Riera

Valors

Josep Borrell i Figueres

Experiències

Frederic Torras i Costas

Valors

Josep M. Casas-Huguet

Valors

Feliu Madaula Canadell

Experiències

Sistemes socials: 10

Montserrat Company i Prats

Valors

Josep Monras Galindo

Experiències

Andreu Junoy Pujol

Pilar Dotras

Valors

Josep Maria Vila i Vila

Experiències

Carme Miquel Diego

Núria Esteve i Rufié

Valors

Manel Pons i Romero

Regles de joc

Stefano Puddu Crespellani

Mercè Garcia del Estal

Valors

Norbert Bilbeny

Valors

Laia Artigal Valls

Mercè Gil Vinas

Valors

Pedra Manrique Miranda

Valors

Ester Gonzàlez Ribas

Experiències

Lucia Gonzàlez Soler

Valors

Albert Martín i Ballesta

Valors

Ramón Montón i Lara

Valors

Francesc Serra Feu

Experiències

Montserrat Ibànez

Valors

Experiències

Josep Lluís Hortoneda Garcia

Regles de joc

Núria Llunell i Benet

Valors

Relacions Interculturals: 21

Antoni Ricart Vinals

Regles de joc

Montserrat Malgosa

Valors

Teófilo Bikoula Abessolo

Marta Voltas i Fornt

Regles de joc

Josep Margarit Dalmau

Valors

Rafa Crespo J b e r o

Jordi Pujol Moix

Valors

Societat Civil i ciutadania: 21

Sostenibilitat i Medi Ambient:18

Pendents d'opció: 9 Persones

Joan Berney Alberti

Jordi Alemany

Xisco Bellés Ribot

Maria Furriol Teixidó

Josep Antequera Briget

Joan Coma Ainsa

Frandsco M. Galàn

Jaume Balcells

Núria Font i Puig

Juanjo Llorente-luque Albert

Elena Forcada Iria

Sinfo García Gómez

Arnau Queralt i Bassa

Joaquin Gascón Brustenga

Gabriela Moriana Mateo
Joan Brugués

Experiències

Engràcia Valls Ribas

Pilar Frutos Soler

Experiències

Maria Àngels Alió

Jesús Martí Nadal

Experiències

Pilar Pujol i Furriols

Experiències

Ignasi Donate i Sanglas (FOCIR) (COC) Regles de joc

Omnium Cultural
Regles de joc

Josep Puig i Boix

Jordi Bigues

Regles de joc

Victòria Sau Sànchez

Mercedes Delgado Anguisola

Regles de joc

Josep Manel Victòria i López

Maria José Masnou Morera

Regles de joc

Manel Gasso Quixal

Regles de joc

Kathrine E. Raleigh

Regles de joc

Ciència i tècnica: 6

Enric Benavent i Vallès

Valors

Josep Xercavins Valls

Regles de joc

(a reubicar-se en altres Fòrums)

Josep Busquets i Urpí ROCAGUINARDA Valors

Enric Canet Capeta

Valors

Montserrat Camps Giralt

Valors

Sebastià Dunyó i Esteve

Valors

Joan Ramon Gordo Montraveta

Valors

Maria José Meseguer Penalva

Valors

PereGuanterSubirà

Valors

Francesc Molinas

Valors

Fancesc Mafiós i de Balanzo

Valors

Alfons Raspall Campabadal

Valors

Maria Merino

Valors

Manuel Ribas Piera

Valors

Joan Orti Voltas

Valors

Gemma Rodríguez Villanueva

Valors

Jordi Vila-Abadal Vilaplana

Valors

Miquel Barceló (UPC)
Núria Suesa
Christian Jiménez Moreno

Regles de joc

Manuel Adroer

Valors

Jordi Giménez Manent

Valors

Carles Parejo Farell

Valors

Repensar
la Salut

Llista actualitzada de persones convocadores
Joaquim Corominas

Jordi Maluquer

Ricard Alonso Vicent

Mn. Josep Dalmau

Juliàn Marcelo Cocho

Agustí de Semir i Rovira

Aureli Argemí Roca

Joan de Dalmau I Mommertz

Fèlix Martí i Ambel

Joaquim Sempere Carreras

Avel-li Artís Gener

Josep de Delàs Ugarte

Jesús Martí Nadal

Edmundo Sepa Bonaba

Alfons Banda Tarradellas

Ignasi Donate i Sanglas

Elvira Masià Espín

Gabriela Serra i Frediani

Joan Becat

Josep EsparTicó

Alex Masllorens

Fèlix Simón

Joan Berney Alberti

Josep M". Esquirol Calaf

Joan Francesc Mira

Carles Solà i Ferrando

Pepe Beunza Vazquez

Francesc Ferrer Gironès

Arcadi Oliveres i Boadella

Josep Maria Terricabras

Jordi Bigues

Eduard Fornés Gili

Jaume Pagès

Andreu Trilla Llobera

Norbert Bilbeny

Lola G. Luna

Raimon Panikkar

Josep Usall Rodié

Jordi Borja Sebastià

Josep Ma Gasch i Riudor

Manuel Parés Maicas

Eduard Vallory i Subirà

Joan Botam i Casals

Josep Maria Gasch Huriós

Vicent Partal

Magda Valls Pla

Jaume Botey Vallés

Joan Gomis Sanahuja

Jordi Pasqües Canut

Jaume Valls Piulats

Francesc Candel

Rafael Grasa

José Ignacio Pastor Pérez

Manuel Vàzquez Montalbàn

Enric Canet Capeta

Jean Loup Herbert

Josep Puig i Boix

Jordi Vila-Abadal Vilaplana

Francesc Carbonell i Paris

Angelina Hurios Calcerrada

Antoni Ribas Piera

Eduard Vinyamata

Carles Carreras i Verdaguer

Jordi Izquierdo Moreno

Carles Riera i Albert

Jesús Vinas i Cirera

Joan Carreró

Dolores Juliano

Ma Teresa Roca Formosa

Francesc Xammar

Pere Casaldàliga

Cassià Just Riba

Frederic Roda

Josep Xercavins Valls

Jaume Agustí i Cullell

Pere Segura i Ferrer

Francesc Casares Potau

Rafael Lostado i Bojo

Carme Romia Agustí

Lluís M. Xirinacs i Damians

Ezequiel Castellano i Moreno

Lluís Llach

Vicenç Santamaría i Ollé

Rosa Zaragoza Lluc

Eliseu Climent Corbera

Antoni Llevot Lloret

Victòria Sau Sànchez

Marià Corbí Quinonero

Juanjo Llorente-Luque Albert

Joan Segalés Gallifa

Llista d'Entitats Col·laboradores
Acció Cultural del País Valencià

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

Agència Municipal de Serveis per a les Associacions de Barcelona

Fòrum Cívic Barcelona Sostenible

Alternativa Solidària / Plenty

Fòrum de debats de Vic

Alternativa Verda

Fòrum Tarragona

Associació Amics Unesco Manresa

Fundació HugoZàrate

Associació Catalana per a la Seguretat Social

Fundació Jaume Bofill

Associació d'Amics de la UNESCO d'El Prat de Llobregat

Fundació per la Pau

Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Fundació Pere Tarrés (Institut de Formació)

Associació Enllaç

Fundació Roca Galès

Associació Josep Vidal i Llecha

Fundació Serveis de Cultura per al Poble

Associació per a l'estudi de les tradicions Religioses

Fundació Tercera Via-Estudi General

Associació per a la l'Estudi i la Promoció del Desenvolupament Comunitari

Fundació Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat

Associació per a les noves Bases de Manresa

Fundació Vivàrium

Associació per les Nacions Unides

Gabinet d'Estudis Socials

Associació Sostenible?

Germinal, cooperativa de consum de productes biològics.

Banc de Recursos

Gram Osona, educació i desenvolupament

Bidó de Nou Barris

GRAMC

Càtedra JNESCO-UPC de Tecnologia, desenvolupament sostenible, desequilibris i

lllacrua

canvi global.

Institut d'Estudis llerdencs de la Diputació de Lleida

Centre Català de Prospectiva

Institut de la Mediterrània pel Desenvolupament Sostenible

Centre d'Estudis Africans

Institut de Tecnoètica

Centre d'Estudis Amazònics

Institut Joan Lluís Vives (Xarxa Universitats)

Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània

Kairós Europa

Centre d'Investigació, Formació i Assessorament

Lliga dels drets dels pobles

Centre de Cooperació Internacional deia Universitat de Llleida

Mas Vilartimó

Centre de psicoteràpia de l'Esquerra de l'Eixample

Medicus Mundi Catalunya

Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat

Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi

Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals

Obra Cultural Balear

Centre UNESCO de Catalunya

Randa, Escola d'Estudis Polítics

Club d'Amics UNESCO de Girona

Rocaguinarda Cooperativa Cultural

Col·lectiu Dones en l'Església

Rosa Sensat. Associació de Mestres

Col·lectiu Ronda • Barcelona SCCRL

Salut Mental Sabadell

Consell Nacional de Joventut

Salut, Educació i Comunitat

Cultura i Comunicació Fundació privada CIC

Setem Catalunya

EdipRei

Societat Catalana d'Educació Ambiental

Entrepobles

Unió Catalana de Sindicats de treballadors de l'Ensenyament

Equip de Treball de l'Àfrica Negra a l'ensenyament

Universitat de les Illes Balears

Escoltes Catalans

Universitat Oberta de Catalunya • Unitat d'Activitats i Territori

Federació Autònoma de Cooperatives de treball Associat

Universitat Politècnica de Catalunya

Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona

World Action for the Millenium 2000

L'Aliança per a un món responsable i solidari
www.echo.org
L'Aliança per a un món responsable i solidari neix el 1994, fruit de 9 trobades
regionals internacionals, amb la constatació que si les nostres societats continuen,
per molt de temps, vivint i desenvolupant-se de la manera que ho estan fent, la
Humanitat s'autodestruirà. Considera que patim tres desequilibris importants:
entre el Nord i el Sud, entre rics i pobres, i entre els humans i la natura. Són crisis
diferents però inseparables i amb causes comunes. La modernitat inventada a
Occident s'ha difós pel món sencer, i amb ella el desenvolupament de la ciència i la
tecnologia, l'accentuació de la divisió del treball, Finflament de l'esfera del mercat i
de la circulació constant i accelerada de les mercaderies i del diner.
Els principis formulats a la "Plataforma per a un món responsable i solidari" són:
ler. Salvaguarda: la terra que hem heretat pertany també a les generacions futures;
2on Humanitat: tots els humans hem de disposar d'allò que és essencial per gaudir d'una vida digna;
3er Responsabilitat: els individus i les col·lectivitats som co-responsables del
destí de la humanitat;
4rt. Moderació, els rics han de moderar el seu consum i aprendre a ser frugals;
5è. Prudència, no hem de fer servir noves tècniques fins que dominem els riscs
presents i futurs,
6è. Diversitat: la diversitat de les cultures i la dels éssers vius és un bé comú que
permet inventar noves respostes a la humanitat;
7è Ciutadania: cal que aprenguem a considerar tots els éssers humans com a
membres de ple dret de la immensa comunitat humana
L'Aliança no ha de ser una institució més, sinó la posada en convergència, al voltant
d'una perspectiva comuna, de les energies, competències, experiències i desigs de les
persones i institucions que tenen ja els seus propis compromisos militants i professionals. És essencial de concebre i fer visible un procés coherent de canvi. Dir com
ens podem posar en marxa, actualment, és encara més important que dir cap a on
hem d'anar.

L'Assemblea de pobles i ciutadans de la Terra (1999-2001)
La proposta d'una "Assemblea de Ciutadans de la Terra" és fruit d'un procés
començat el 1994 amb la publicació de Plataforma per a un món responsable i solidari, que ha recollit el suport de 2000 persones de més de 100 països.
L'Assemblea no és un esdeveniment puntual, sinó un procés de dos anys, (1999 2001) que ha de permetre anar madurant les reflexions i propostes que s'elaborin
partint de les situacions, punts de vista i desafiaments propis de cada indret, tenint
en compte la globalitat i la localitat, l'específic i el general.
L'Aliança per a un món responsable i solidari en organitzar aquest procés desitja
mostrar la capacitat col·lectiva dels ciutadans del món sencer per fer front als seus
problemes comuns en llur complexitat i amb respecte de llur diversitat.
L'Assemblea de ciutadans de la Terra és a la vegada la culminació d'una primera
etapa de construcció de la Aliança i el punt de partida d'una segona etapa. Lluny
d'oposar-se a les diferents iniciatives s'esforça per associar-se a elles i valorar-les al
màxim en l'organització de la Assemblea.
L'Assamblea farà una crida a les institucions amb poder polític, econòmic i social
i proposarà estratègies concretes d'acció pels propers decennis.
El procés de l'Assemblea que s'acabarà de perfilar en les properes setmanes consta
de quatre fases:
• En la primera fase, (marçl999 - desembre 2000), s'elaboraran propostes a partir
de trobades "geoculturals", (com la del Fòrum català), "temàtiques" o
"col·legials" (que apleguen a un sector social o professional).
• En la segona fase, (gener 2000 - març 2001), es realitzaran marxes marcades por
etapes simbòliques y festives que recolliran propostes y experiències i establiran
lligams entre grups d'arreu del món.
• En la tercera fase, (març 2001 - juny 2001), s'organitzaran concentracions
simultànies a diferents llocs del món com a culminació de les marxes i preparació
de la Trobada mundial.
• En la última fase, a finals del 2001, es combinarà una trobada mundial de 300 a
600 persones en un país no occidental coodinada amb una desena de trobades
regionales de 200 persones y múltiples trobades locals.
Tot aquest procés estarà en permanent coordinació gràcies a internet, afavorint
així un mateix procés. Les trobades aplegaran "missatgers", portadors de les conclusions de les fases precedents i que seran representatius de la diversitat de procedències.
El Fòrum Català per Repensar la Societat s'insereix en aquesta dinàmica mundial. Les propostes triades i contrastades seran aportades en el procés de
l'Assemblea de Ciutadans de la Terra. I les propostes recollides en aquest procés
enriquiran la concreció de les nostres propostes.
Qui desitgi rebre informació de l'Aliança i de l'Assembla 2001 podem facilitar la seva
inscripció gratuïta.

L'Art Fòrum es concreta amb la creació de la Web Art
Al Centre per a la Innovació Social fa temps que hi donem voltes... Ara, ha arribat el moment de
donar un pas endavant... Perquè tu també trobis el teu espai en el F ò r u m Català per Repensar la
Societat!
Volem recollir propostes que vagin més enllà de l'expressió racional, argumentada i sintètica que
potenciem en el Banc Interactiu de Propostes.
Volem potenciar l'expressió del sentiment i l'emoció en totes les seves formes creatives i artístiques.
Sabem que tu, c o m artista ens pots ajudar a visualitzar futurs desitjables i possibles.
L a W E B A R T convida homes i dones que amb el seu art puguin col·laborar en:
• La definició de criteris i metodologies per tal d'identificar i promoure propostes artístiques
socialment innovadores. Volem crear un espai de debat per trobar la manera de recollir les propostes innovadores per repensar la societat, nascudes en el món de l'art.
• L a recollida d'obra existent (arts plàstiques, audiovisuals, teatre, música, literatura...) que incitin a visualitzar i fer estimar estils, models, propostes de vida digna i solidaria, utòpicament viables.
Inicialment l'espai de comunicació serà la W E B A R T . Treballarem però, perquè en un futur, els
canals de c o m u n i c a c i ó creixin i puguem oferir altres plataformes per tal de mostrar propostes
artístiques socialment innovadores.

Per inaugurar la Web Art ja comptem amb:
Rosa Zaragoza (Cantant/investigadora musical) que ens proposa
un diàleg intercultural a través de la música.
Macbeth (Actors i dramaturgs)
que ens proposen
diverses actuacions per a la resolució de
conflictes a Belfast.
Tortell Poltrona (Actor)
que ens proposa
l'art del riure per a paliar i prevenir els conflictes en les zones afectades per les guerres.
Alain Kernevez (Fotògraf)
que ens proposa
un recorregut fotogràfic per a la resolució de
conflictes comunitaris.
Mima Sant (Artista plàstica)
que ens proposa
fer servir la creativitat en tots els àmbits de
la vida
Jasiara Grzybowski (Artista plàstica)
que ens proposa

l'art de l'origami com a diàleg intercultural
Catherine Vallabregue (Escriptora)
que ens proposa
la poesia per a canviar el quotidià
Movimento Artistas pela Naureza (Arts plàstiques, la música i les arts escèniques),
que ens proposen
un treball d'educació ambiental de la comunitat a través de l'art.
Afro Reggae (Grup Cultural de Joves
Favelats)
que en s proposen
sortir de la marginalitat a través de la música.
Tatuanet Taller de Comunicació Sense
Fronteres (Centre Penitenciari)
que ens proposen
l'utilització de la xarxa i l'art per sortir de
l'aïllament penitenciari.
Roberto Cadenas (Artista plàstic)
que ens proposa
la reutilització de les deixalles per a la creació d'un imaginari col·lectiu.

La Web Art tot just acaba de començar. Ens cal la teva aportació!
P o t s a d r e ç a r - t e a: C e n t r e p e r a l a I n n o v a c i ó S o c i a l - L o r e l e y B u s q u é B e r t r a n
Apartat de Correus, 1 4 5 - 0 8 2 9 0 Cerdanyola del Vallès
Tel. 9 3 / 5 8 6 . 6 0 . 1 9 - E-mail: p a u s @ t r o c . e s
Cerquem també, persones que ens ajudin a difondre aquest espai entre els artistes, i també en
els mitjans de comunicació. Si pots fer-ho, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

EL FÒRUM EN 30 PROPOSTES
El "sistema de fer propostes" ens ha servit, també, per explicar, en "30 propostes" vinculades, què és el Fòrum Català per Repensar la Societat i, sobretot, exposar el perquè del
Fòrum i de les maneres d'organitzar-lo.
Aquesta exposició del "Fòrum en 30 propostes" la podeu trobar en el Banc Interactiu de
Propostes (com a propostes no actives del Fòrum). Però també en la pròpia pàgina web:
www.troc.es/repensar ("Fòrum en 30 propostes").
Si ho desitgeu també la podeu demanar en disquet (200 ptes) (en ms-word 7)
Si no teniu cap accés informàtic la podeu demanar en paper (500 ptes).
Aquest és el resum de les 30 propostes, amb els títols - que, en qualsevol de les versions
informàtiques, són hipervincles que us connecten unes propostes amb les altres, i us permeten una lectura no lineal -:
El gener de 1998 s'ha posat en marxa el Fòrum Català per Repensar la Societat (01)
que vol Assajar un fòrum participatiu i eficaç (02) amb una Catalanitat arrelada i oberta
(03) i que vol Repensar des de la globalitat (04) el conjunt de la Societat, com a sistema de vida complexa (05).
En concret, el Fòrum convida qualsevol persona a Fer, consultar i valorar propostes
socialment innovadores (06) en diferents Fòrums temàtics i transversals (07) que tenen
el seus Equips i mètodes d'animació (08).
El Fòrum entén la Gestió del temps com a estratègia per sortir de la impotència (09)
i fa una aposta pel TeleFòrum: assaig de comunicació a distància (10) gràcies a les possibilitats d internet, tot potenciant una Dinamització terrirorial en xarxa (11).
El Fòrum és un projecte de l'Associació EcoConcern (12). que s'està organitzant des
del Centre per a la Innovació Social (13). Compta amb un conjunt de Suports i col·laboracions individuals i col·lectius plurals (14) i cerca una Política de finançament ajustada
i equilibrada (15) que li garanteixi una autonomia real i simbòlica.
El Fòrum forma part d'una Estratègia no violenta de transformació social (16). inspirada en l'Experiència de l'objecció de consciència (17) i aposta per Assajar noves eines
que generin noves idees (18) fonamentades en el Constructivisme: de l'anàlisi i la crítica
a la proposta (19). en Anar més enllà de la Investigació Social convencional (20) i en la
Mobilització ciutadana no partidària i propositiva (21) com a mitjans per Promoure la
Innovació Social (22) en un món només centrat en promoure la innovació tecnològica, la
artística i la comercial.
Qualsevol persona, col·lectiu i entitat poden triar Diferents modalitats de participació
(23) . Per repensar la societat cal escriure i comunicar argumentadament les propostes, però
també cal implicar l'emoció, la intuïció, la vivència mitjançant l'ArtFòrum. per visualitzar
els móns i els futurs desitjables (24).
El Fòrum, és també una Experiència de participació ciutadana i un banc de proves
(25) per a d'altres processos col·lectius com l'Aliança per a un Món Responsable i Solidari
(26) i una al Contribució al Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2 0 0 4 (27).
Aquest procés, inicialment autolimitat en l'espai, en el temps i en el nombre de participants pretén Contribuir a obrir el ventall d'opcions front el pensament únic (28) i per
intentar-ho compte amb un Pla de contrastació i difusió pública de les propostes fins el
2001(29). Un subprojecte que permet donar visibilitat pràctica a la filosofia d'aquest Fòrum
és el Castell per la Pau, centre intercultural per a la resolució de conflictes (30).
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Informació i inscripcions:

Calvet, 30 - 08021

Barcelona

Fax: 93 2 0 1 9 7 8 9
correu-e: suport@deinfo.es

O r g a n i t z a c i ó f ò r u m i v a l o r a c i ó de propostes:
Patronat Flor de M a i g
A p a r t a t 145.
08290 Cerdanyola del Vallès
Fax: 93 586 6001
Correu-e: cis@troc.es
http://www.troc.es/repensar

Equip del "Centre per a la Innovació Social"
Martí O l i v e l l a Solé, director
Loreley B u s q u é B e r t r a n
Eugeni C h à f e r V i l a p l a n a
Agustí N i c o l a u Coll
Carme T a r r i d a B o n e t

Consell del projecte "Repensar la Societat"
Manuel A d r o e r Iglesias
Alice B a u m a n n W e i d m a n n
Xavier Es par T i c ó
Joan Ramon G o r d o i M o n t r a v e t a
Stefano P u d d u C r e s p e l l a n i
Josep Maria O r d u n a P o n t i , assessor

Mare de Déu del Pilar, 15, pral.
08003 Barcelona
(dilluns a dijous, de 17 a 21 h)
ecoconcern@troc.es
http: www.troc.es/ecoconcern

Des de 1992, l'associació EcoConcern promou a
Catalunya la innovació social. Des de 1996 impulsa el
projecte Repensar la Societat, que ha portat ala creació
del Centre per a la Innovació Social i a l'organització
del Fòrum Català per Repensar la Societat.

Plaça Víctor Ciurana, 1
25003 Lleida
Fax: 973 70 20 62
de 10 a 13 h.
jusall@rectorat.udl.es
Q
9 7 3 70 2 0 4 5

Escodines, 20
08240 Manresa
Fax: 93 872 29 95
de 19 a 21 h.

Ctra.Sta. Eugènia, 17
17005 Girona
Fax: 972 22 06 79
de 16 a 21 h.
lestacio@grn.es
Q
972 22 25 65

ELS MUNICIPIS EUROPEUS DAVANT
L'OBERTURA DELS MERCATS ENERGÈTICS
Seminari d'Énergies-Cités. Barcelona 12-13
de març de 1998
El 12 i 13 de març passats, es va celebrar a Barcelona el Seminari Énergies-Cités, el qual
va comptar amb la participació de representants municipals de dinou països.
El seu objectiu fou el d'estar millor informats, intercanviar opinions i debatre les
conseqüències de l'obertura dels mercats energètics a nivell local -en particular, sobre les
seves polítiques d'eficiència energètica, sobre el desenvolupament de les energies
renovables i sobre com combatre el canvi climàtic en relació als objectius de l'Agenda 21.
Énergies-Cités és una xarxa d'una setantena de ciutats europees preocupades per
l'energia que treballen activament en aquest camp.
En nom de la ciutat de Barcelona, en Josep Puig i Boix, regidor de Ciutat Sostenible,
ostenta la seva'presidència des de l'Assemblea General d'Strasbourg.
Reproduïm dos articles sobre aquesta mateixa iniciativa. El primer, són el "12 punts
clau per a un debat", sobre els quals es va desenvolupar el seminari-assemblea general
d'Énergies-Cités a Barcelona. El segon és la "Declaració d'Énergies-Cités", que tracta
sobre el textfinal fruit de l'esmentat seminari.
Fonts: "12 punts clau...": Énergie-CitésInfo (núm 14, desembre 97-febrer 98).
Traducció de l'anglès. "La declaració d'Énergies-Cités": directament dels autors.
Energie-Cités was held in Barcelona, with the participation of representatives of
municipalities from nineteen countries. The goal was to become better informed,
exchange opinions and debate the consequences of the opening of energy markets on a
local level- specifically regarding energy efficiency policies, the development of
renewable energy and the struggle against climate change in relation to the objectives of
the Agenda 21. Energie-Cités is a Network of 70 European cities concerned about
energy; they are cities that work actively in the field. Josep Puig i Boix, Manager of
Sustainable Cities, represented Barcelona at the workshop. It should be noted that
Barcelona held the presidency of Energie-Cités since the Strasbourg General Assembly.
We are reprinting two articles on this initiative. The first is 12 Key Points for debate,
which served as a basis for the development of the Energies-Cites workshop-general
assembly in Barcelona. The second is the Declaration of Energies-Cites, which explores
the firuil text summarizing conclusions of the above-mentioned workshop.
Sources: "12 Key Points... "Energie-Cités Info (Ns14, December 97-February 98).
Translation in English. "La declaracio d'Energies-Cités": Directfrom Authors.
La 12a kaj 13a depasinta marto okazis en Barcelono la Seminario "Energies-Cites" kiun
partoprenis la urbaj reprezentantoj de 19 landoj. Ili celis pli bone informiĝi, interŝanĝi
opiniojn kaj debati la rezulton de la malfermo de la energiaj merkatoj je loka nivelo,
specialepri siajpolitikoj de energia efiko, ,pri la proceso de la renoveblaj energioj kaj kiel
kontraŭstrari la klimatan ŝanĝon rilate al la celoj de la "Agendo 21".
"Energies-Cites" estas reto daproksimume sepdek europaj urbojpriokupitajpri la energio
kaj kiuj aktive laboras en tiu ĉi kampo. Nome de la urbo Barcelono, Josep Puig i Boix
magistratano de Subteneblaj Urboj, prezidas ĝin ekde la Generala Asembleo de
Strasbourg.
Ni reproduktas du artikolojn pri tiu ĉi sama iniciato. La unua estas la dekdu ŝlosilaj
punktojpor debato, ĉirkaŭ kiuj disvolviĝis la seminario-ĝenerala asembleo "d'EnergiesCités" en Barcelono. La dua estas Deklaracio de "Energies-Cités,kiupritraktaspri lafina
teksto, rezulto de la mensiita seminario.

Fontoj: "12 ŝlosilajpunktoj..."Energies-Cites Info (n-ro 14, decembro 97-februaro 98).
Traduko el la angla. "La Deklaracio "d'Energies-Cites": rekte el la autoroj.

12 PUNTS CLAU PER UN DEBAT
1- Per què l'obertura dels
mercats energètics?
La baixa dels preus (la competitivitat)
dels productes energètics de xarxa
(elèctrica, gas) és la principal motivació que s'ha dit per a l'obertura dels
mercats de l'energia. Com que la
competència és el principi sobre el
qual es basen totes les economies de
mercat, s'espera d'ella - si més no en
teoria - que baixi els preus dels productes més adaptats a les necessitats
dels consumidors.
La competència és efectiva per a la
major part dels bens i dels serveis,
sovint a escala mundial, també pels
productes energètics com ara el petroli. No obstant això, certes mercaderies
i certs serveis tenen la particularitat de
vehicular-se a través de xarxes (telecomunicacions, electricitat, gas, transport
ferroviari de mercaderies i persones,
etc.).
Aquestes xarxes són generalment
'monopolis naturals': es fa difícil d'imaginar diverses xarxes d'electricitat i
de gas en un mateix carrer. Aquesta
situació crea un problema específic:
c o m evitar que el propietari d'una
xarxa en situació de monopoli en el
transport i la distribució no abusi de la
seva posició per imposar alhora els
seus preus o l'energia que ell produeix?
2.- Què é s l'obertura dels mercats
energètics?
En teoria, l'obertura dels mercats
energètics permet a cada consumidor
poder comprar la seva electricitat o el
seu gas al productor que triï a un preu
lliurement negociat (com ja passa a
tota Europa pel telèfon des de l'I de
gener de 1998).

També significa - sempre en teoria
- la possibilitat per a cada productor
de poder vendre directament a un
client. Per això, és necessari que les
xarxes existents puguin ser utilitzades
pel transport de l'energia sense cap
discriminació; havent de pagar, per
descomptat, un preu als propietaris de
les xarxes per a la seva utilització.
A la pràctica, noves legislacions i
nous instruments de regulació són - o
seran - posats en funcionament pels
diferents estats-nació: per exemple, és
possible reservar l'obertura del mercat
als consumidors d'una certa mida, o
imposar constriccions de servei públic
o d'utilització d'energies renovables
als subministradors d'energia.
3.- Què són les Directives
'electricitat' i 'gas' de la Unió
Europea?
Una Directiva europea és una 'Llei'
europea que fixa un marc comú als
Estats membres de la Unió. Aquests
han de transposar, de seguida, la
Directiva en qüestió en la seva legislació nacional.
La Directiva 'electricitat' té per
ambició realitzar el mercat interior de
l'energia elèctrica (i el mateix serà per
a la futura Directiva 'gas') com és ja el
cas pels bens i serveis a Europa. Obrir
el mercat europeu de l'electricitat, permetre progressivament a un nombre
màxim de consumidors d'energia el
proveïment a partir del productor que
triïn. Aquesta Directiva va entrar en
vigor el febrer de 1997.
Els Estats membres han de transposar aquesta Directiva en la seva legislació nacional abans del mes de febrer
de 1999 (excepte Bèlgica i Irlanda que
tenen un any suplementari de termini i

Grècia que en té dos). Els Estats membres han de definir els mitjans d e
regulació que estimin apropiats i definir específicament quins seran els
clients que seran declarats 'elegibles'.
4.- Quina part del mercat europeu
de l'energia elèctrica serà
liberalitzat?
La Directiva preveu una evolució progressiva: 25% del mercat l'any 1999
com a mínim (els consumidors de més
de 40 Gwh/any seran declarats 'elegibles' obligatòriament); 28% l'any 2000
(més'de 20 Gwh/any) i 31% l'any 2003
(més de 9 Gwh/any). aquest percentatges són els valors mínims requerits).
Per descomptat, la majoria dels
Estats membres faran possible, en el
març de la seva legislació nacional,
una obertura més gran dels seus mercats: en realitat, serà el 60% del mercat
que serà liberalitzat amb tota probabilitat abans de l'any 2000. A partir d'aquesta data, el mercat 'protegit' serà
doncs en una situació minoritària a
Europa.
Al Regne Unit, cada consumidor
(inclosos els habitatges familiars)
podrà des del mes d'abril de 1998
escollir el seu subministrador d'electricitat. Aquest serà també el cas a
Noruega, Suècia i Finlàndia. Els Països
Baixos, Dinamarca, Alemanya, Portugal i Espanya han adoptat ja o estan
preparant legislacions bastant o més
liberals. França limitarà probablement
l'obertura del seu mercat.
5.- L'obertura dels mercats
energètics afavorirà l'estalvi
d'energia i les energies
renovables?
L'objectiu número u de l'obertura dels
mercats energètics és la competitivitat.
S'espera doncs una rebaixa en els
preus, al menys pels consumidors
industrials. S'invoca freqüentment el
fet que el preu de l'electricitat als

Estats Units d'Amèrica és un 40% més
barat que a Europa. De fet, la relació
de preus entre les zones menys cares i
les més cares dels EUA és d'l a 3 i,
sobretot, el consum energètic per
habitant, als EUA, és 2'3 vegades superior al consum europeu.
Si els preus han de baixar a
Europa, cal témer que:
— Un cost més baix de l'energia
afavoreixi el malbaratament i generi
consums més importants (la rendibilitat de les inversions en estalvi
energètic és més feble).
— La diferència de preus entre les
fonts d'energia convencionals i les
renovables no es redueixi (i les
renovables perdin en rendibilitat).
No obstant això, la competència entre
companyies energètiques podria menar-les a desenvolupar serveis energètics, incloses les accions d'estalvi d'energia, i podrien proposar als seus
clients una part garantida d'energies
renovables. Ho faran?
6.- Els acords de Kyoto sobre la
protecció del clima són
compatibles amb l'obertura dels
mercats energètics?
La Unió Europea havia aprovat abans
de Kyoto reduir unilateralment les
emissions de C 0 2 un 15% des d'ara
fins a l'any 2010. Aquesta xifra actualment és un 8% però nombroses veus
es fan sentir, especialment al Parlament Europeu, per mantenir l'objectiu
inicial.
Es pot legítimament fer la següent
pregunta: la competència en els preus
no anirà contra corrent amb les mesures de reducció dels gasos d'efecte
hivernacle, que es poden assolir
sobretot amb estalvi d'energia i amb el
desenvolupament de les fonts renovables d'energia?
La comissió Europea havia proposat fa poc una taxa sobre l'energia; un
dels efectes immediats (però l'únic)

hauria estat l'augment dels preus de
l'energia. Aquesta mesura, serà encara
preconitzada ara que l'obertura dels
mercats pretén rebaixar els preus?. Hi
haurà programés d'incentius financers
per compensar l'absència d'incentius
del mercat?. Serà això compatible amb
la varietat dels preus que cerca el procés de liberalització? Quines mesures
de regulació seran necessàries per permetre la convergència d'objectius
divergents?
7.- La Unió Europea s'ha fixat
objectius ambiciosos: doblar la
capacitat de cogeneració i doblar
l'aportació de les energies
renovables en el balanç energètic
europeu d'ací a l'any 2000. Serà
possible arribar-hi?
La c o g e n e r a c i ó veurà segurament
una a c c e l e r a c i ó , a mesura q u e
reculi la nuclear, que es desenvolupin t e c n o l o g i e s de p r o d u c c i ó
d'energia i la seva miniaturització,
que hi hagin noves regles de func i o n a m e n t dels m e r c a t s així c o m
l'evolució dels preus relatius a les
diferents formes de generació d'electricitat. No obstant això, es pot
t é m e r q u e la c o g e n e r a c i ó reculi
en a l g u n e s e m p r e s e s e l è c t r i q u e s
municipals, allà on representa una

f r a c c i ó important de la producció
e l è c t r i c a . Q u e cal fer per evitarho?
La qüestió de les energies renovables és molt més delicada. A diferència
dels combustibles fòssils que són
extrets de la natura, sense haver de
pagar res pel ser renovament, el preu
de les energies renovables porta incorporat el conjunt dels costos. Per això
són més cares. Per tant ens podem
preguntar: com doblar la seva contribució en el balanç energètic europeu
tot augmentant el seu handicap de
competitivitat?
8.- Per què i com instaurar de nou
dispositius de regulació que
permetin al mercat tenir en
compte altres imperatius?
La reducció de les emissions de
gasos d'efecte hivernacle i de la
intensitat energètica, el creixement
de l'aportació de les energies renovables, la protecció dels consumidors, l'accés als serveis energètics
de les llars amb ingressos baixos, el
servei públic, la presa en consideració dels imperatius a llarg termini
c o m ara el medi ambient, etc. són
imperatius que garanteixen un
desenvolupament econòmic i social
sostenible.

La transposició de la Directiva 'electricitat' en les legislacions nacionals ha
de ser l'oportunitat pels Estats per a
introduir restriccions al funcionament
del mercat: per exemple, l'obligació
d'introduir una part creixent d'electricitat produïda per les fonts d'energia
renovable des d'ara a l'any 2010.
Però el que és possible a nivell
nacional, ha de ser també possible a
nivell regional i local. Per què un
municipi no ha d'imposar - en el marc
d'un contracte de concessió de la distribució d'electricitat i de gas - objectius de reducció de les emissions de
CO2 als subministradors d'energia que
proveeixen el seu territori ?. Per què
un municipi no ha d'obligar als subministradors d'energia a alimentar un
fons de suport a l'estalvi d'energia i a
les energies renovables?
9.- Les empreses municipals
d'energia seran viables en un
mercat obert?
Les empreses municipals d'energia,
especialment aquelles que tenen la responsabilitat de totes les energies que es
vehiculen per xarxes, exerceixen un
monopoli de distribució en el si del seu
territori. Bàsicament és un monopoli
natural. Aquesta situació permet sovint,
mercès a la planificació dels recursos i
les xarxes, evitar sobreinversions: aquí
la xarxa de calor, allà la de gas, més
enllà la d'altres energies, etc.
Sovint aquestes empreses produeixen calor i també electricitat que distribueixen, mitjançant les seves xarxes,
als consumidors. Aquestes empreses que són les eines essencials dels municipis per conduir la seva política
energètica - podran superar la competència d'altres productors que es dirigeixin als seus clients més importants?
La concentració que acompanya
totes les mesures de liberalització no
menarà a l'absorció d'aquestes empreses
municipals ?. Podran ser considerades -

en el marc de la seva legislació nacional
- com compradores úniques per l'abast
de tot el seu territori ?. No hauran de
federar-se amb altres empreses municipals per a reforçar la seva competitivitat'
No haurien de tenir interès en obrir el
seu capital als seus clients que d'aquesta
forma estarien directament interessats
amb els seus resultats?
10.- Com els municipis - i les
seves empreses municipals
d'energia - compromesos en el
combat pel clima podran seguir
fent les seves accions?
Nombrosos municipis, per exemple a
Alemanya, Àustria, Dinamarca, Països
Baixos, Finlàndia o Suècia, han iniciat,
junt amb les seves empreses municipals, polítiques molt importants d'estalvi d'energia. En aquestes polítiques
hi ha un lloc important al desenvolupament de la cogeneració i a la utilització de les fonts d'energia renovables
locals, ja que en el marc d'un territori
urbà és possible el subministrament
combinat de calor i d'electricitat i la
planificació de les xarxes d'energia.
Les activitats de venda d'energia
permeten disposar de mitjans financers per crear un fons de suport a les
activitats d'estalvi d'energia i a les
energies renovables. També permeten
donar informació a la ciutadania i a les
empreses locals, crear una agència
local d'energia, de vegades fins i tot
finançar parcialment la xarxa de transport públic d'alta qualitat. Si demà la
competència es fa únicament a base
dels preus, hi haurà espai per activitats
com les abans citades ?. En quines
condicions aquestes polítiques locals
podran continuar existint?
11.- L'obertura dels mercats
energètics crearà nous serveis i
nous oficis?
Noves regles de joc començaran a
regir. Això vol dir igualment: nous

jugadors, noves formes de comportament, invenció de noves estratègies.
Així, per exemple: el proveïment
de serveis energètics substituirà al proveïment d'energia, les empreses
energètiques s'obriran a altres serveis
urbans (les comunicacions), o cobriran
àrees més grans (pobles de la rodalia
de les ciutats), les activitats al major i
al detall de l'electricitat, proveïdors
d'energies netes o de negawats, tecnologies de generació a petita escala, etc.
D'aquests nous comportaments
sorgiran noves activitats. Cal seguir-les
de prop a la llum de les experiències
que siguin més avançades.
12.- A alguns països europeus, el
rol dels municipis en les
polítiques energètiques és força
reduït. Canviarà aquesta
situació?
Les situacions dels monopolis energètics estatals, especialment els que s'exercien sobre la producció, el transport i la distribució, han limitat
enormement - i moltes vegades han
impedit de fet - la participació dels
municipis.
L'obertura dels mercats energètics
pot crear una nova situació: llibertat
de producció d'energia (especialment
electricitat), llibertat de transportar-la,
de consumir-la pels seus propis usos o
de vendre-la a la xarxa; llibertat de
comprar l'energia al productor lliurement escollit; llibertat d'elecció del
tipus d'energia primària a comprar i
d'influenciar als productors d'energia;
possibilitat de definir a nivell local els
objectius de reducció del* C 0 2 o
d'augment de la contribució de les
energies netes i renovables, decisió
que haurien de respectar les empreses
de distribució d'energia. La via és
oberta a les diverses iniciatives.
Entre aquestes iniciatives, per què
els municipis europeus no es comprometen en una acció comuna - allà on

sigui necessari - per tal que siguin
considerats consumidors d'energia
'qualificats'; que puguin beneficiar-se
d'un sol contracte de subministrament
(ara per l'electricitat, d'ací a poc temps
pel gas) per l'energia que necessiten
les seves edificacions i l'enllumenat
públic (amb una tarifa de gran consumidor) en comptes d'haver de tenir
centenars de pòlisses de contractes de
subministrament (amb tarifa de petit
consumidor) per cadascun dels seus
punts de lliurament de l'energia ?. I
per què no imaginar ofertes públiques
pel subministrament d'energia a àrees
metropolitanes? I per què no a agrupacions de molts municipis d'un
mateix país? O de diferents països
europeus?

Traducció de l'anglès:
Josep Puig i Boix

DECLARACIÓ D'ENERGIES - CITÉS
(Barcelona, 12 - 1 3 de març de 1998)
Per primer cop, representants de municipis de 19 països europeus s'han reunit en
el Seminari Énergies-Cités a Barcelona, els dies 12 i 13 de març de 1998, per tal
d'estar millor informats, d'intercanviar opinions i debatre les conseqüències de
l'obertura dels mercats energètics a nivell local -en particular, sobre les seves
polítiques d'eficiència energètica, sobre el desenvolupament de les energies renovables i sobre com combatre el canvi climàtic en relació als objectius de l'Agenda
21.
Al final del seminari, els municipis presents adoptaren la següent declaració:
"Existeixen alguns esdeveniments que
modifiquen el marc general de l'activitat econòmica, les formes d'organització i les maneres de pensar. L'obertura
dels mercats energètics a Europa és un
d'aquests esdeveniments.
El nostre futur energètic està sent
determinat per la influència de Directives
Comunitàries en relació a l'electricitat i el
gas. També està sent modelat per legislacions nacionals que s'estan establint
progressivament a diferents països de la
Unió Europea i a d'altres països europeus, com els d'Europa Central.
Aquestes afectaran les condicions sota
les quals s'han d'implementar les polítiques per a l'eficiència energètica, per al
desenvolupament de les energies renovables i per combatre el canvi climàtic.
La liberalització dels mercats
energètics és un element nou i especialment significatiu en l'escenari europeu de l'energia, i els municipis estan
fent una contribució constructiva en
aquest procés.
"En aquest marc, els municipis aquí
presents desitgem fer atenció als punts
següents:
1 - Un nombre significatiu de municipis europeus està directament
involucrat en les polítiques ambiental i energètica, tot afectant
directament -les seves responsabilitats i el seu rol- els camps coberts
per les següents directives:
— Degut a les seves responsabilitats
estatutàries, consumeixen energia i

exerceixen un paper important en la
distribució i producció d'energia tres àrees explícitament cobertes per
la Directiva d'Electricitat. En relació
al seu compromís polític, han estat
sovint actives en accions molt pràctiques per limitar, tant el seu consum energètic com el dels seus
habitants per tal de reduir les emissions contaminants i les emissions
de gasos de l'efecte hivernacle, per
desenvolupar la cogeneració de
calor i electricitat i l'ús d'energies
renovables, per planificar l'ús del
sòl i oferir serveis urbans eficients
(inclòs el transport) per als seus
habitants.
— D'altres municipis no estan tan
compromesos, ja que, en aquest
camp, se'ls ha atorgat menys poder
estatutari en el sistema legal del seu
país i, per tant, la seva experiència
és menys significativa. En altres
casos, les pressions socials de l'acció ambiental són menys fortes en
el seu país.
— A tots els governs locals se'ls ha
demanat solucionar un nombre cada
vegada més gran de problemes, incloent aconseguir la coherència en l'acció
en una gran ventall de camps diferents: cohesió social i ocupació, planejament i proveïment de serveis urbans,
problemes ambientals i consideracions
energètiques, la dimensió internacional
i els problemes quotidians plantejats
per membres del públic...

2 - E n el p e r í o d e 1 9 9 7 - 9 8 , la Unió
E u r o p e a h a adoptat, o està p r e p a rant adoptar, una sèrie de mesures:
— La Directiva d'Electricitat (1997) i
la Directiva de Gas (1998), les quals
estan en procés de ser transposades
a llei nacional -i realment ho seran(i servir de guia a aquells països que
esperen esdevenir membres de la
UE).
— Una resolució del Consell de la
Unió Europea sobre l'aplicació de
l'acord de Kyoto, és a dir, de la
reducció d'un 8 % en l'emissió de
gasos d'efecte hivernacle abans de
l'any 2010, la qual quasi segur
inclourà objectius per a la reducció
de la intensitat energètica (consum
energètic/PIB) i la intensitat en carboni (CO/PIB) per als països de la
UE (planejat per a l'11 de maig de
1998).
— Una resolució del Consell de la
UE per a la promoció de la cogeneració de calor i electricitat fixa com
punt bàsic l'objectiu de duplicar la
contribució de la cogeneració dins la
Comunitat i promoure xarxes de districte de calefacció i refrigeració (8
de desembre 1997).
— L'adopció del Llibre Blanc sobre
energies renovables, el qual fixa
com a objectiu la duplicació de la
participació de les energies renovables en el balanç energètic de la UE
(que ha de ser examinat pel consell
de la UE l'11 de maig de 1998).
— L'adopció del 5è Programa Marc
sobre Recerca i Desenvolupament
Tecnològic, el qual dedica un tema en
particular a "Energia, Medi Ambient i
Desenvolupament Sostenible" i projectes com "La ciutat del Futur", "sistemes
energètics més nets" i "una energia eficient per a una Europa competitiva".
Aquest document ha de ser aprovat
el juny de 1998.
A més a més, una Comunicació de
la Comissió sobre el paper dels

governs locals i regionals en la Política
Europea està en aquests moments en
preparació a la Direcció General
d'Energia.
3 - Els m u n i c i p i s r e u n i t s a Barcelona:
— Es complauen en veure que els
temes que són centrals en les seves
activitats i preocupacions (la gestió
energètica, les energies renovables,
la cogeneració de calor i electricitat)
s'estan prenent en consideració a la
Unió Europea.
— Interpreten els documents i les
resolucions sobre aquestes polítiques com representatius d'un canvi
relativament profund en la forma en
què la política d'energia i medi
ambient europeu s'estan abordant.
— Desitgen ocupar el seu lloc en el
procés que ha començat, amb la
seguretat que és a nivell local, a la
vora del consumidor, on l'acció
pràctica ha de tenir lloc.
En canvi:
— No ignoren que la nova normativa introduïda per les Directives de
Gas i Electricitat i les lleis nacionals
que les posen a la pràctica, han definit un nou marc estructural que:
— Permetrà un descens general del
nivell dels preus de l'energia, i, com
a conseqüència es veurà afectat el
reembossament de les inversions en
eficiència energètica i en renovables.
— Permet que els municipis i les
empreses municipals siguin més
actives en els camps de! medi
ambient i l'energia, ja que de la liberalització en resulta una diversificació del nombre d'actors (particularment en aquells països amb una
tradició centralista).
— Limita el camp d'acció dels municipis i de les seves empreses municipals a, simplement, aquelles activitats que són suficientment rendibles
i competitives, i amenaça amb pena-
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litzar la promoció de l'eficiència
energètica i les energies renovables i, a vegades, fins i tot de la cogeneració de calor i electricitat.
— En principi obrirà un camp més
ampli per a aquells que estan bàsicament interessats en la demanda
energètica (és a dir, els consumidors),
però la concentració del camp de l'oferta, observada en aquells països
que estan més avançats en el camí de
la liberalització, pot actuar en la
direcció oposada.
— Els municipis tenen un fort desig
d'acceptar el repte, de continuar
prenent i desenvolupant iniciatives
locals sigui quin sigui el context
nacional en el que actuen i sigui
quina sigui la seva experiència anterior.
— Recolzaran tota iniciativa, per
exemple del Parlament Europeu,
que faci aplicar, als Estats Membres
de la comunitat, polítiques que contemplin la reducció de la intensitat
energètica, el desenvolupament de
les energies renovables, i la promoció de la cogeneració de calor i electricitat.
— Participaran molt activament en
el control de l'impacte, a nivell local,
del procés de l'obertura de mercats
energètics.
4 - P e r aquestes r a o n s , els municipis p r e s e n t s a B a r c e l o n a apel·len,
en la present declaració,
— A la Unió Europea per assegurar
que:
— El principi de subsidiarietat pugui
ser realment aplicat, transferint, no
simplement a nivell nacional, sinó
també a nivell del govern local i
regional, tots aquests temes al nivell
al qual estan més ben situats per
resoldre els problemes.
— La Comissió Europea doni una
atenció especial a assegurar que
cada estat membre tingui en compte
les disposicions de les Directives en

relació al medi ambient, el desenvolupament de les energies renovables, la calefacció, la refrigeració per
districtes, i la cogeneració de calor i
electricitat en les legislacions que
posen les Directives en pràctica.
— Els objectius de Kyoto i els relacionats amb les energies renovables
siguin l'objecte, tal com va ser proposat pel Parlament Europeu, de
disposicions restrictives (Directiva de
Kyoto, Tractat per a les energies
renovables en la mateixa línia per la
qual es va crear Euratom).
— Els documents polítics i les resolucions del Consell de la Unió
Europea que no tinguin un efecte
restrictiu estiguin subjectes al control
més rigorós per tal d'assegurar que
siguin posats en pràctica de forma
efectiva.
— La qüestió de la internalització
dels costos externs hauria de ser
reactivada per tal de pagar els preus
reals (per exemple amb un impost
sobre l'energia en relació amb una
reducció de les càrregues sobre el
treball i, per tant, sobre l'ocupació).
— El Consell de la Unió Europea,
que es reunirà l'11 de maig de 1998,
inclogui aquestes disposicions a
totes les seves propostes.
— Als Estats-Membre (i a aquells
que aspirin a esdevenir-ne) per assegurar que:
— Els marcs legislatius nacionals
promoguin iniciatives locals i municipals com a part del principi de
subsidiarietat.
— Els objectius comunitaris relacionats amb el medi ambient i la lluita
contra el canvi climàtic estiguin
explícitament integrats en aquesta
legislació, inclosos els objectius
sobre eficiència energètica, energies
renovables i els mitjans per assolir
aquest nou context.
— Els organismes reguladors que
tindran un impacte rellevant en l'o-

peració del sistema energètic tinguin
a la seva disposició una organització, una preparació i uns poders que
els donin la possibilitat d'assegurar
que no siguin solament les lleis de
la competència les que es respectin,
sinó també les disposicions relacionades amb el medi ambient i l'eficiència energètica. Aquests organismes també haurien d'estar oberts als
consumidors i als governs locals i
regionals.

desenvolupament econòmic i l'ocupació.
— Obtenint els mitjans materials i
humans, que encara no disposen,
per dissenyar i liderar una política
energètica sostenible, com per
exemple, creant una agència local
de gestió de l'energia.
-— Participant activament en programes comunitaris que tinguin la funció de promoure iniciatives locals o
el desenvolupament tecnològic.

—
La implementació de les
Directives permeti als municipis i a
les empreses municipals que es vulguin beneficiar d'una forma no discriminatòria de les disposicions
obertes als grans actors de l'escena
energètica, en particular, l'elegibilitat
pel seu consum per la producció
local i distribució, i la possibilitat de
consumir en emplaçaments dispersos l'electricitat produïda per ells
mateixos mitjançant la cogeneració
de calor i electricitat, a partir de les
deixalles' i també de les fonts d'
energia renovable.
— Els municipis que en l'actualitat
realitzen un paper marginal o negligible en la distribució, puguin jugar
un paper real, directament, o mitjançant concessions acordades lliurement.
— Als governs locals per assegurar
que esdevinguin encara més actius:
— En aconseguir el millor de les
noves disposicions en el marc de les
seves polítiques energètiques locals.
— Prenent el màxim d'iniciatives al
seu abast per assolir els objectius
comunitaris per a la reducció de
CO2 i de la intensitat energètica, així
com per a l'augment de la cogeneració, la calefacció de districte, i l'ús
de les energies renovables.
— Integrant la seva política energètica i ambiental com a component
fonamental de les seves polítiques
per al desenvolupament urbà, el
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ENTREVISTA CARME JUNYENT
Oriol Ramon i Mimó
La Carme Junyent és lingüista. Va néixer a Masquefa l'any 1955. Després de quatre anys
fent l'especialització en llengües africanes a Alemanya tornà a Catalunya. Ara és
professora de lingüística a la Universitat de Barcelona. Ha publicat, entre d'altres, Les
llengües d'Àfrica, Les llengües del món, Vida i mort de les llengües i Estudis africans. El
darrer llibre, Contra la planificació, ha aixecat una mica de polseguera en diversos
sectors; i és que la Carme mai no crea indiferència. Volem parlar amb ella d'aquest
llibre i d'alguns projectes que ara mateix està duent a terme.
Carme Junyent is a linguist. She was born in Masquefa in 1955. Afterfour years of
studying African languages in Germany, she returned to Calalonia. Now she is a
professor of linguistics at the University of Barcelona. She has published "The Languages
ofAfrica", "The Languages of the World", "Life and Death of Languages" and "African
Studies", among others. Her last book "Against Planning" has awakened controversy in
different sectors; and that's because Carme never inspires indifference.
We would like to speak with her about this book and some of the projects that she's
currently involved in.
Carme Junyent estas lingvistino. ŝi naskiĝis en Maskefa lajaron 1955. Post kvarjaroj
specialiĝante pri afrikaj lingvoj en Germanio, ŝi revenis al Katalunio.
Nun estasprofesorino de lingvistiko en la Universitato de Barcelono. ŝipublikigis inter
aliaj, "La lingvoj de Afriko", "La lingvoj de la mondo", "Vivo kaj morto de la lingvoj" kaj
"Afrikajstudoj". La lasta libro "Kontrau laplanizado", kreis iom dapolemiko en diversaj
sektoroj, ĉar Carme neniam kreas indiferentecon. Ni volas paroli kun ŝipri tiu ĉi libro
kajpri kelkajprojektoj, kiujn nun ŝi estasplenumanta.
— Què és la planificació
lingüística?
Al marge de les definicions canòniques, crec que la qüestió no és què és
la planificació sinó c o m s'hauria de
planificar. En general, es parteix del
fet que les planificacions que han reeixit han estat aquelles que, d'una
manera o d'una altra han emprat la
força, les que s'han legitimat a través
d'un estat, etc, i són aquestes les que
s'han pres com a model. Però el fet és
que ens hem trobat amb la paradoxa
que és el que ha funcionat per a les
llengües subordinades, crec que això
és suficient per buscar altres models
de planificació que, de fet, ja tenen
antecedents en moltes cultures. A
grans trets, crec que és fonamental el
canvi de les actituds lingüístiques, el
foment del multilingüisme i la consciència que totes les llengües són
necessàries per a tothom, no tan sols
per als seus parlants.

— Ha existit mai una
planificació
lingüística a
Catalunya?
Si vols dir una planificació institucional, crec que no, per b é que en una
ressenya del meu llibre Contra la planificació en la revista Noves SL (editada per la Direcció General de Política
Lingüística) s'afirma que la meva proposta coincideix amb el que s'ha fet
des d'aquesta Direcció General. Però
al marge de les directrius oficials, crec
que . els professionals de l'ensenyament són els que més han treballat
per desenvolupar models alternatius.
Estic convençuda que si mai aconseguim de viure amb normalitat en
català serà en gran part gràcies a la
tasca dels mestres. I això no implica
de cap manera que si el català desapareix haurem d'anar a buscar l'explicació a les escoles, perquè és evident
que no és feina de l'escola això de
"salvar la llengua", és només que hem

tingut la sort de tenir mestres que han
fet bé la seva feina.
— Què és això de
contraplanificar?
Atès que vivim en un país entestat a
reproduir models de planificació que
serveixen de ben poc a l'hora de "normalitzar" el català i que, ben sovint,
tenen efectes contraproduents, és evident que cal actuar per defensar-se (o
protegir-se), i, al marge del que passa
a Catalunya, cal contraplanificar arreu
del món, on les planificacions "reeixides" han abocat a la substitució de
moltíssimes llengües subordinades.
— Què n 'opines de la nova llei de
política
lingüística?
Em sembla que el fet que em demanis
l'opinió sobre la llei en el context d'aquesta entrevista podria fer creure el
lector que la llei té alguna cosa a
veure amb la supervivència, del català.
No m'estalviaré de dir que, ateses les
reaccions que ha provocat, tant per
tant podia haver estat més valenta i
potser hauria servit d'alguna cosa. En
qualsevol cas és una llei que segueix
els models canònics i per això no crec
que serveixi de res en allò que és
vital: l'ús del català.
— Canviem de tema. Què és l'ecolingüística?
L'ecolingüística és una branca del
coneixement que encara és a les beceroles i per això no és fàcil de precisar
el concepte. A grans trets, podem dir
que l'ecolingüística estudia les relacions de la llengua i l'entorn però amb
dues orientacions bàsiques: una -l'ecologia del llenguatge- estudia les relacions de les llengües amb altres llengües, amb el territori, i, en fi amb tot
allò que és extern al llenguatge. L'altra
orientació -l'ecologia lingüística- es
dedica a l'estudi de les llengües com a
mitjà d'adequació a l'entorn i així ha
d'explicar el perquè de la diversitat
lingüística i la seva necessitat. Per
exemple, si l'ecologia del llenguatge
estudia com s'ha desenvolupat una

forma determinada del llenguatge en
un entorn determinat, l'ecologia lingüística ens haurà d'explicar com la
llengua ha servit per sobreviure en
aquell entorn i, al mateix temps, configurar-lo.
— Per què els lingüistes són tan poc
ecolingüistes?
Perquè són humans i, com a tal, estan
subjectes a la moda. El món occidental
contemporani té una religió que es diu
ciència, en nom de la qual s'han fet
molts disbarats (Només a tall d'exemple podem pensar en el negre de
Banyoles. Cuvier, el pare de l'anatomia
comparada, té un text on explica amb
tots els ets i uts els procediments que
han de seguir els exploradors per dissecar cadàvers, i és ben conscient que
el que està proposant contradiu els
principis morals, però insisteix que
s'ha de fer "en nom de la ciència").
Tot aquest excurs és per explicar que
els lingüistes fa més d'un segle que
malden per donar a la lingüística l'estatus d'una ciència (amb les característiques de predictibilitat, falsabilitat,...)
però els portadors del llenguatge són
humans i els humans fan molt difícil
que la lingüística pugui ser una ciència, per això els han girat l'esquena,
perquè amb abstraccions és més fàcil
fer ciència.
— Quin treball fas per a la UNESCO?
L'any 1996, en una visita a Bilbao,
Federico Mayor Zaragoza va parlar
de fer un informe sobre les llengües
del món, suposo que el fet que en
parlés allà va fer que UNESCO
/ETXEA, el Govern Basc i la Universitat del País Basc s'hi impliquessin de manera immediata. Ara l'informe UNESCO sobre les llengües del
món ja és un treball que s'està fent
amb el finançament del Govern Basc.
La seu del Secretariat és a UNESCO/ETXEA i està format per un grup
de professors de la Universitat del

País Basc. J o sóc membre del Secretariat del projecte.
— Què és la Carpeta
de la
Diversitat
Lingüística?
La Carpeta de la Diversitat Lingüística
és un projecte que s'ha anat forjant
sobretot arran de les activitats que el
GELA (Grup d'Estudi de les Llengües
Amenaçades) ha realitzat en l'àmbit de
l'ensenyament no universitari. La constatació de la manca gairebé total de
materials per formar en la diversitat
lingüística i la demanda creixent d'aquest tipus de material, ens va fer pensar en un projecte basat en els eixos
següents:
. La consciència de la diversitat com
a fenomen històric: les llengües en
general, els manlleus, els topònims,
antropònims, etc, mostren que la
diversitat i el contacte amb cultures
no són fenòmens nous i que, per
tant, tenim una tradició que ens forneix molts mitjans d'adequació a la
diversitat sense renunciar al nostre
llegat cultural.
. La consciència de la diversitat com
a fenomen universal: el multilingüisme social i territorial que trobem
arreu del món és el producte de la
comunicació en la diversitat i, per
tant, les comunitats han desenvolupat mecanismes que les han fet
compatibles. Cal explorar i redescobrir aquests mecanismes que facin
de la convivència en la diversitat
una experiència enriquidora.
. La consciència de la necessitat de la
diversitat: la mort d'una llengua és
una pèrdua irreparable per a la
humanitat, però sovint aquesta pèrdua és infravalorada. Cal mostrar la
necessitat de totes les llengües per
tal de fomentar la .solidaritat entre
comunitats i cal lluitar contra els prejudicis lingüístics que fomenten la
discriminació per raons de llengua.
Amb aquesta carpeta, en definitiva,
pretenem donar a conèixer la diversi-

tat lingüística mundial i promoure actituds crítiques envers els prejudicis lingüístics. També volem donar una imatge de la globalitat del contacte
lingüístic per tal de fer prendre consciència del perill de la substitució i de
l'homogeneïtzació lingüística.
— A qui va adreçada la Carpeta de
la Diversitat
Lingüística?
L'adrecem a tots els cursos de l'ensenyament primari i de l'ESO. L'hem concebut com un eix transversal en el cas
de la Primària i com un conjunt de
crèdits variables en el cas de l'ESO.
— De què consta la Carpeta de la
Diversitat Lingüística?
Per més que la carpeta hagi estat concebuda com una unitat, el fet que el
conjunt del material vagi destinat fonamentalment a les escoles, aconsella la
creació de dues carpetes, una per a
l'ensenyament primari i una altra per
al secundari obligatori. També està
prevista l'edició d'una Carpeta conjunta per a l'ensenyament primari i l'ESO
d'acord amb la demanda. Tots els
materials de la Carpeta tenen versió
catalana i espanyola. I està prevista la
traducció al gallec i a l'euskera.
La Carpeta de primària consta de:
. Un llibre teòric amb informacions
bàsiques sobre les llengües del
món: classificació, geografia lingüística, ecolingüística... També hi hem
inclòs tres apèndix: un glossari de
paraules clau, un diccionari de manlleus, i un índex de les més de 600
llengües esmentades. També inclou
una bibliografia comentada dels llibres a l'abast que permetin ampliar
a completar els coneixements sobre
cadascun dels temes.
. Guies didàctiques amb informació
per als mestres sobre el desenvolupament de les activitats, els objectius que es pretén assolir amb
cadascuna i propostes d'activitats
complementàries. En aquesta guia
també s'inclou material de suport.

. Quaderns de treball per als alumnes corresponents a cadascun dels
cicles de l'ensenyament primari.
. La gimcana de les llengües.
A l'ESO, el material que oferim és el
mateix, adequat a l'edat, i hi afegim el
joc de la diversitat lingüística, amb
més de mil preguntes amb quatre respostes alternatives, dues-centes targetes de preguntes amb dues possibilitats de resposta i sis-centes carpetes de
llengües extingides que s'hauran de
"recuperar" en el transcurs del joc.
Tots els materials de la carpeta, tret
de les guies didàctiques, es podran
adquirir per separat.
— Heu previst activitats
complementàries?
Per tal de poder ampliar o aprofundir
més en el coneixement de la diversitat
lingüística hem previst:
. una exposició itinerant anomenada
"La llengua, un gran tresor" (que
realitzem en col·laboració amb el
Comitè de Seguiment de
la
Declaració Universal de Drets
Lingüístics i el CIEMEN);
. espectacles de titelles;
. narracions de contes;
. xerrades per a infants i alumnes
d'ESO i batxillerat;
. cursos per a mestres;
. la gimcana de les llengües;
. fitxes didàctiques;
. col·lecció de més de vint contes
sobre temes lingüístics.
— Per acabar,
Carme,
m'agradaria
canviar de tema. El juny de 1996 més
di- cent ONG de tot el món van proclamar
i aprovar
a Barcelona
la
Declaració
Universal
de
Drets
Lingüístics. Tu en vas ser una de les
quaranta redactores. Què en destacaries d'aquesta
Declaració?
Hi ha molts aspectes de la Declaració
que són destacables, però jo voldria
destacar un aspecte extrínsec o, si es
vol, una conseqüència d'aquesta
Declaració. Aquest any se celebra el

cinquantè aniversari de la Declaració
Universal dels Drets Humans i, tal com
està plantejada aquesta Declaració, hi
ha moltes persones que ja neixen amb
molts drets conculcats. Quan es parla
de la no discriminació per raó de llengua, per exemple, com es pot casar
aquest dret amb el fet de pertànyer a
una comunitat lingüística subordinada?
Hi ha altres aspectes com aquest però
en general, tots són la conseqüència
d'una legislació pensada per a individus, no per als pobles. Per això el que
em sembla més destacable de la
DUDL és que, en tractar d'un aspecte
com la llengua que és social per definició, fa molt més evident aquesta
gran contradicció de la Declaració dels
Drets Humans. Espero que tot plegat
sigui aprofitat per aprofundir en la
qüestió dels drets humans ara que la
DUDL ha aportat nous elements de
reflexió.

Oriol R a m o n

El Tao de la negociación.
Cómo prevenir, resolver o
superar los conflictos de la
vida diaria
Joel Edelman i Mary Beth Crain
Editorial Paidós, Barcelona 1 9 9 6
És fàcil mantenir la pau.
Els problemes
es resolen
fàcilment
abans que
apareguin.
Allò que és feble es trenca amb facilitat.
Allò que és petit s'escampa
fàcilment.
Preveu-ho tot, abans que passi.
Posa les coses en ordre, abans que es
desorganitzin.
Lao Tse. Tao Te King
Aquesta és una de les citacions amb
les que comença el llibre on es presenta una sèrie de pensaments, experiències, anàlisis i consells per tal de
poder aconseguir mantenir un estat
d'ànim que no estigui torbat per la
passió, l'ànsia, el temor, etc, sinó que
respiri tranquil·litat i quietud. Aquest
estat de l'ànim és la pau.
Estar en harmonia i ser capaç d'adaptar les diferents parts que formen
un tot i veure aquest conjunt. Tenir
compassió i prendre part en el sofriment, la desgràcia, els defectes, etc,
dels altres. No aferrar-se i no agafar-se
fortament ni a persones, ni a coses, ni
a sentiments, ni a idees, ni a res.
Mantenir la vitalitat i capacitat o
impuls per viure. Tot plegat ens farà
estar en pau. Si s'està en pau és fàcil
solucionar els problemes abans que
apareguin ja que es veu per endavant
allò que pot passar. Quan un conflicte

es preveu, possiblement, es podrà
impedir o evitar-ne els efectes, però
no sempre s'està en aquest estat i llavors cal veure com es poden resoldre
els conflictes.
La situació de lluita o de xoc que
es dóna entre dues parts o més que
estan en desacord per tendències o
interessos diferents és un conflicte, el
llibre parla de diferents tipus quotidians de conflicte. A través de les
experiències que explica, ajuda a
veure com es pot descompondre,
reduir-lo al seus elements constituents,
per poder trobar solucions i vèncer
obstacles. També planteja la mediació
com el fet d'intervenir entre dues persones o més per procurar resoldre el
conflicte favorablement i arribar a una
entesa, o que sigui la mateixa persona
que pugui convertir-se en mediadora.
Maria-Mercè Marçal, en aquest
poema d'amor, expressa un estat d'ànim que em sembla perfecte per
poder afrontar qualsevol conflicte.
V
DECAPITACIÓ - 80
Homenatge a Pere Quart
Em despullo de tot
per esperar-te.
Dels alfabets que be après
i de l'escorça.
Tombo tinters
i, amb un gest
sense trampes,
tallo en rodó
el cap de tot esquema.
Llengua abolida

àngels. Barcelona,
companyia
d'agost.

Virrei Amat. En

d'un fort xàfec

matiner

Si voleu parlar sobre el

tema: tel. 93 340 69 53

GERMINAL. COOPERATIVA DE CONSUM DE
PRODUCTES ECO-BIOLÒGICS
àngels
Cadascú de nosaltres donem respostes concretes a les nostres inquietuds i reptes
personals i col·lectius que anem tenint. O més ben dit, les hauríem de donar, aquestes
respostes. En aquesta línia de reflexió, la iniciativa que avui us presentem tracta
precisament de les respostes concretes que alguns companys i companyes han donat de
manera col·lectiva a la problemàtica del consum. Tota una manera de fer!!
Font: directa de l'autora.
Each one of us has specific responses to our personal and collective concerns and goals
In other words, we should try to live in accordance with those ideals. The initiative
presented here has developed precisely along these lines. It deals with specific actions
that people have done collectively as a response to consumption. Way to go!
Source: Directfrom the Author.
ĉiu el niponas konkretajn respondujn al niaj malbrankviloj kajpersonaj kaj
kolektivaj defioj, kiujn ni daŭre havas. Aŭpli bone dirite, ni devus doni tiujn respondojn.
En tiu propenslinio, la iniciato kiun nun niprezentas al vi, temas ĝuste pri la konkretaj
respondoj, kiujn kelkaj gekompanoj donis kolektive al la konsum-problemo. Jen propra
farmaniero!!
Fonto: rekte el la aŭtorino.

Textos:
Penses que pots dominar
l'univers i
millorar-lo?
No crec que sigui possible
Lao Tse. Tao Te King
Amb totes dues mans
alçades a la lluna,
obrim una
finestra
en aquest cel tancat
Maria-Mercè Marçal.
Llengua
abolida
Escenografia:
Les penúries de Geòrgia

O'Keeffe.

Música:
Kepa Junkera

Les llavors fa uns cinc anys que van
germinant, cada sòcia i soci hi van
sembrant la seva: hi ha qui encara no
li ha sortit l'arrel i qui ha aconseguit
arrelar-la profundament, qui la rega

quan convé i qui li fa patir sequera;
qui espera aconseguir un frondós
arbre i qui s'estima més l'herbei de
vora el camí. Però tothom, d'una
manera o d'una altra té ganes de reflexionar sobre el consum, un dels
mòbils fonamentals de la nostra vida i
del planeta.
GERMINAL és una cooperativa que
es va muntar al voltant de la idea del
consum comunitari i del consum de
productes biològics. Malgrat això, la
seva finalitat no és consumir sinó consumir d'una manera conscient i
col·lectiva. Veiem que aquest és el
gran repte que se'ns planteja als éssers
humans per poder aconseguir viure
d'una forma solidària.
A GERMINAL tenim l'oportunitat
de practica l'autogestió, som nosaltres
qui decidim quin tipus de productes
volem, a qui els volem comprar, quina
classe de relació amb la terra volem
que es mantingui, quin butlletí editem,
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quin percentatge carreguem sobre el
preu de venda, a què destinem els
beneficis quan n'hi ha, com ens relacionem amb altres cooperatives o
associacions semblants a la nostra,
quines activitats ens interessa fer i tot
allò que se'ns pugui ocórrer.

Com ens ho muntem
No hi ha cap feina remunerada, ni
especialistes que formin les diferents
comissions de treball, això fa que es
faci un constant autoaprenentatge.
Actualment aquestes comissions són:
— La d'infraestructura. S'encarrega
del manteniment del local, de la
neteja i de l'endreça.
— La de compres i control de qualitat. S'encarrega de fer les comandes
i té relació directa amb proveïdores
i proveïdors. Supervisa que els productes estiguin en bones condicions, que portin l'aval dels organismes reguladors de l'agricultura
biològica i que, si estan en curs de
reconversió, segueixin el procés
necessari.
— La de relacions internes i comunicació. S'encarrega de fer TROC, el
butlletí de GERMINAL, i d'elaborar
documents per a les sòcies, socis i
l'exterior. Comunica els actes i activitats que es realitzen. Organitza la
relació amb altres cooperatives i
associacions semblants a la nostra
que hi ha a Catalunya (vegeu el llistat del final) i a Espanya.
— La d'administració. S'encarrega
de fer les factures de les comandes
setmanals de les sòcies i socis. De
pagar proveïdores i proveïdors. De
tenir els comptes al dia i procurar
que de diners no en sobrin, però
que tampoc en faltin.
El treball es fa a les comissions i és a
l'assemblea, que es convoca periòdicament, on es donen comptes de la
feina feta i de la que hi ha per fer i on

es discuteix, s'argumenta, es fan propostes i es prenen decisions. De l'assemblea, que estarà integrada per tots
els membres de GERMINAL que hi
assisteixin, és nomenarà una persona
que la moderi i una altra que faci de
secretària o secretari.
L'assemblea és l'òrgan representatiu de GERMINAL.
Entre l'assemblea i les comissions
hi ha el grup d'anàlisi, que el conforma una persona representant de cada
comissió que anirà sent rotatòria.
Aquest és un espai d'interrelació i
comunicació entre les diferents comissions. S'encarrega de preparar les
assemblees i de convocar-les.

Més barato que a Andorra
De moment, els productes que tenim
a GERMINAL són d'alimentació, neteja,
d'endreça personal, paper i plantes
medicinals. Els principals criteris per a
la seva adquisició són que siguin
ecològics o biològics tant en el seu
procés de producció com d'elaboració
i que les condicions laborals de les
persones que els treballen siguin les
adequades.
A GERMINAL podem viure el pas
del temps segons allò que comprem,
ja que no tot l'any hi ha de tot. La fruita i la verdura vénen un cop a la setmana, segons la comanda que s'ha fet.
Així, doncs, mentre de patates, pastanagues, cols, carbasses o llimones en
tindrem tot l'any; les albergínies, carbassons, peres, tomàquets, només
podrem assaborir-los entre maig i
desembre; les pomes vénen a l'agost i
el juny; les mandarines entre agost i
setembre...
Hi ha una bona varietat de tipus de
pa, de làctics, de conserves, de sucs,
de pasta, de cereals, de flocs, de patés
i salsitxes vegetals, de productes derivats de la soja, de cafès, de xocolates,
de sucre, de plantes medicinals i

també hi ha vi, cervesa, té... També
s'hi pot comprar: bolígrafs, compreses
i paper (fulls, llibretes, mocadors,
paper de cuina, tovallons...), xampús,
pastes de dents i d'altres productes per
a l'endreça personal. J a ho veieu,
quasi com a "El Corte Inglés".

Menage a trois, potser?
A GERMINAL ens interessa reflexionar
sobre quines relacions mantenim amb
el nostre medi, ja sigui amb els éssers
més pròxims com amb la globalitat del
planeta, i per això ens hem buscat
aquest tinglado. Per a nosaltres la cooperativa és un espai de convivència,
relació, formació i transformació personal i social on practiquem la dimensió social del consum. Com a consumidores i consumidors de bons
productes, ens agrada menjar bé i de
tant en tant fem àpats al local o a fora,
on cadascú i cadascuna hi aporta les
seves virtuts culinàries, com us podeu
imaginar n'hi ha per llepar-se els dits
d'un mateix i els dels altres. Visitem,
de tant en tant, proveïdores i proveïdors, això ens possibilita un bon
coneixement dels productes que consumim, així quan menjo iogurt, per
exemple, penso si aquest és de la llet
de la vaca Caterina o de la Ruperta?
Què deu fer la Rosseta que l'altre dia

que vam anar al Mas Claperol no les
tenia totes? No cal dir que em passa el
mateix quan bec vi, menjo pa...

Per entrar a la secta
Per entrar a GERMINAL s'ha de tenir
ganes de fer el que he dit fins ara, i
aportar noves iniciatives si se'n tenen,
evidentment. Pagar, si es pot, 1.500
PTA cada trimestre per persona o unitat familiar. Repartir la comanda de
productes de temporada quan et toqui
i assistir a les assemblees. Si voleu més
informació me la podeu demanar: 93
340 69 53
Barcelona, Virrei Amat. Jamaica,
Coffee shop. Tardor.

Nosaltres i els altres
col.leguis
— GERMINAL (Sants), C/. Rossend
Arús 7, Barcelona Telf. 93 485 56 09
(Vicky). e-mail: bcastells@campus.
uoc.es (Bernat)
ANDALUSIA.
— Asoc. de Consumo ALMOCAFRE,
C/. Sto. Domingo de Guzmàn, 28.
14009 Córdoba, telf. 957 27 92 40
(Manolo) - 957 20 40 15 (Pedró),
e-mail: pazmabim@uco.es

— Asoc. de Consumo EL ENCINAR,
C/. Ebro, 38. 18007 Granada, telf.
958 27 81 27 (Isa), 958 34 6 l 13
(Rafa).
— Asoc. de Consumo LA BREVA,
C/. Huerta del Conde, 7. 29012
Malaga, telf. 95 222 59 51 (Pepa).
— Asoc. de Consumo LA ORTIGA,
C/. Procurador, 19- 41010 Sevilla,
telf. 95 570 01 24 (T/F Fernando),
e-mail: jmadrid@sevisigloXXi.org
(Javier Madrid).
— Asoc. de Consumo LA TAGARNINA, Avda. San Severiano 19, bajos
A, 11007 Càdiz.
— FEDERACION ANDALUZA DE
ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS
DE CONSUMO BIOLOGICO, C/.
Procurador, 19, 41010 Sevilla, tlef.
95 570 01 24 (T/F Fernando), email: ecoagro @arrakis.es (Pablo
Gonzàlez).
BALEARS:
—- ELS LLEDONERS, Stat. Coop.
Mallorquina, C/. Barrera, 24, 07014
Palma de Mallorca.
CATALUNYA:
— Associació de Comsum SAÓ, C/.
Dr. Zammenhoff, 3, 25001 Lleida,
telf. 973 20 69 39 (Josep Maria).
— Coop. Naturista Vegetariana de
Catalunya, C/. Casp 78, pral. 08010
Barcelona, telf. 93 265 85 07.
— EL BROT, Productes Biològics
d'Ús Casolà, C/. Pròsper de Bofarull,
26, 43202 Reus, telf. 977 33 16 47
(T/F).
— EL REBOST, Cooperativa de
Productes Ecològics, PI. Bcl.loc, 4
baixos, 17004 Girona, telf. 972 20 20
70.
GALÍCIA:
— Asoc. Cons. Prod. Ecol. de
Ourense (Carmen García), Rua do
Mercado 38, 2-dcha. 32001 Ourense.
— Asoc. Cons. Prod. Ecol. MONFORTE, C/. Inés de Castro, 6. 27400
MONFORTE DE LEMOS, telf. 982 40
47 25 (Manolo Díaz).

MADRID:
— Asoc. de Consumo LA ESPIGA,
Avda. Atenas s/n, Cen. Cial. Local
18. 28230 LAS ROZAS, telf. 91 631
78 59.
NAVARRA:
— Asoc. de Consumo LANDANE,
PI. Vírgen del Perdón 3, bajos,
31011 PAMPLONA, telf. 948 17 55
35.
PAÍS BASC:
— Asoc. de Consumo BIO-ALAI, C/.
Guatemala, 13. 01012 Vitòria, telf.
945 26 38 31.
— Asoc. de Consumo BIZIGAI, C/.
Vieja de Lenaza, 56, 48007 Bilbao,
telf. 94 446 55 93.
— Asoc. de Consumo OTARRA, C/.
Elizaixo Auzoa 6 l , bajos. 20120
HERNANI (Guipúzkoa), telf. 943 33
25 47 (particular).
— Asoc. de Consumo SUMENDI,C/.
Àvila, 1 , 48012 Bilbao, telf. 94 410
06 44.67
PAÍS VALENCIÀ:
— LA LLAVORETA, Assoc. Cons.
Prod. Biològics, C/. Azkàrraga 10
baixos, 46008 València, telf. 96 380
26 84.
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Ara els nostres rius desemboquen al Palau Robert.
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