Fòrum Social Mundial de les
Economies Transformadores

Què és el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores?
A diferència del model capitalista que es basa en la productivitat i el benefici, les economies
transformadores posen en el centre de la seva acció les persones i el medi ambient. Busquen ser
una alternativa a l’actual model extractivista i de creixement, que es basa en la competitivitat i el
mercat. El 2016, en el Fòrum Social Mundial (FSM) del Quebec es va considerar pertinent crear un
espai de debat sobre aquestes economies alternatives i es va decidir que Barcelona fos la seu. Així
és com neix el Fórum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET), que tindrà lloc
el juny del 2020 i on conflueixen quatre moviments:

-

-

-

-

Les economies feministes: són les que situen al centre de l’economia la vida i tots els
processos que la fan possible de manera sostinguda, amb especial importància de
l’economia de les cures i el paper clau de la dona
Els moviments per l’agroecologia i la sobirania alimentària: replantegen el model
agroalimentari com a peça bàsica per al sosteniment de la vida,així com la nostra relació
amb la Terra i els cicles naturals. Connecten la seva lluita amb totes les lluites per la
defensa de la terra
L’economia basada en els comuns o procomuns amb les seves tres grans subfamílies:
comuns urbans, comuns naturals i comuns digitals, que ofereixen una altra via basada en la
gestió comunitària dels recursos per produir valor.
L’economia social i solidària, el comerç just i les finances ètiques, construïts sobre les
bases del cooperativisme i la construcció de mercats socials són un hibrid entre l’economia
social tradicional amb noves pràctiques d’autoorganització i democratització

A més, es treballa en altres dos accions transversals a aquests moviments: l’educació i recerca, així
com la co-construcció de polítiques públiques, que també s’inclouen dins dels continguts del Fòrum.
En el FSMET es vol donar visibilitat pública i reconeixement als projectes d’economies
transformadores existents, que proporcionen una narrativa alternativa per a fer front al discurs
hegemònic capitalista.
El FSMET apostar per atreure al procés una pluralitat de veus, en la qual hi hagi una màxima
representació de moviments socials, projectes de les economies transformadores del voltant del
món i dels cinc continents.
Una diversitat que també es vol aconseguir en la representació de col·lectius, pel que es busca
arribar al màxim de col·lectius possibles com podrien ser, entre altres, camperols, indígenes,
espirituals, okupes, LGTBI, moviments feministes, juvenils, del món de l’educació, de l’economia
digital, del periodisme alternatiu o del món laboral com sindicats o unions de treballadors.

Qui hi participa?
El procés cap al FSMET 2020 està impulsat per un Comitè Coordinador, integrat per 23 xarxes
internacionals de Nord-Amèrica, Amèrica Llatina i el Carib, Europa i Àfrica. Aquestes xarxes
representen els diferents moviments que fan part del procés.
-

-

-

-

Economies feministes: Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía
(REMTE), Quartiers du Monde, Womin, Developing Alternatives for Women of a New Era
(DAWN)
-Agroecologia i sobirania alimentària: Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA),
Ecolise, Urgenci
Procomuns: Commons Network, Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV),
Global Platform for the Right to the City (GP2RC), Habitat International Coalition (HIC),
Remix the Commons,
Economia social i solidària: Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de
Trabajadores (Colacot), Federación Europea de las Finanzas y la Banca Ética y Alternativa
(Febea), Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS),
Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS), World Fair Trade
Organization (WFTO), Xarxa d’Economia Solidària (XES)
Educació i recerca: Campaña por un Currículum Global para la Economía Social y Solidaria
Polítiques públiques: C.I.T.I.E.S,
Altres moviments: Systemic Alternatives, Transform! Europe.

A banda d’aquestes xarxes, també formen part del Comité Coordinador la confluència local de
Barcelona, un grup de persones que representen tots els moviments que s’organitzen per acollir el
Fòrum a la capital catalana.
El Comitè Coordinador, però, está obert a noves adhesions. Per fer-ho, podeu omplir aquest
formulari: https://forum.transformadora.org/assemblies/CC/f/849/?locale=ca
Les xarxes integrades al Comitè Coordinador, a més, es distribueixen en diferents comissions de
treball.
Formes de participació
Per unir-te al FSMET, has de registrar-te al Fòrum Online (https://forum.transformadora.org/). Aquí
també podràs consultar les passes i decisions que es van prenent en cada un dels nostres espais
de participació a la mateix temps que pots unir-te en algun d’ells o crear el que consideris pertinent.
-

Confluències locals: sónels moviments locals d’una zona o regió concreta que s’organitza
per veure quines són les necessitats del seu territorio per, després, fer aportacions al
FSMET.

-

Moviments de les economies transformadores : són aquests espais de treball per les actores
de les economies transformadores que s’uneixen segons el moviment que representen

-

Confluències temàtiques: són espais on els moviments de les economies temàtiques
confueixen per parlar sobre temes concrets
Confluencias locales: son los movimientos locales de una zona o región concreta que se
organizan para ver cuáles son las necesidades de su territorio, para luego poder hacer
sus aportaciones al FSMET.
Movimientos de las economías transformadoras: son los espacios de trabajo para
los actores de las economías transformadoras que se unen según el movimiento
que representan
Confluencias temáticas: son espacios donde los movimientos de las
economías transformadoras confluyen para hablar de temas concretos que
afectan

–

–

–

Aquests espais no estan separats els uns dels altres, sinó que tenen diferents
dinàmiques i nivells d’interacció, per la qual cosa un mateix agent pot participar en
diferents espais. La idea és que, a través d’ells, les diferents acotres de les
economies transformadores es coneguin, dialoguin, així com comparteixin idees I
propostes.

Passes del procés
El procés cap al FSMET es materialitzarà amb les activitats de juny de 2020, i pretén romandre
després com un espai de trobada i de debat entre els diferents moviments que plantegen
alternatives al sistema capitalista actual. Serà la cristalització d’un procés de dos anys per fer
confluir els diferents moviments i que ha tingut dos fites principals:
-

Abril 2019: Es va celebrar a la Universitat de Barcelona la primera trobada internacional cap
al FSMET, on van participar vora 300 persones de més de 40 països, les quals van debatre
sobre el principals reptes que enfronten les economies transformadores arreu del món.

-

Juliol 2019: Va tindre lloc, també a Barcelona, una reunió de treball amb representants de
més d’una vintena de xarxes internacionals vinculades als moviments de les economies
transformadores. La major part d’aquestes xarxes van acordar formar part del Comitè
Coordinador que done impuls al procés, i van decidir que el FSMET es celebrarà al juny de
2020.

Context
El FSMET és un Fòrum temàtic que s’engloba dins del Fòrum Social Mundial (FSM). El primer FSM
es va celebrar del 31 de gener al 5 de febrer del 2001 a Puerto Alegre (Brasil) i va reunir a més de
12.000 persones. Aquesta primera edició la va organitzar l’Associació internacional per la Taxació
de Transaccions Financeres per l’Ajuda al Ciutadà (ATTAC) i el Partit dels Treballadors del Brasil.

Des de llavors, s’han realitzat setze edicions, i ha traslladat les seves seus a ciutats de l’Índia,
Kènia, Senegal, Tunisia o Canadà. El FSM reuneix a milers de persones de moviments de la
societat civil que s’oposen al neo-liberalisme i que persegueixen ser una alternativa al actual model
capitalista.

Per a més informació
Pots visitar la nostra web www.transformadora.org o escriure a com@transformadora.org.

A més el FSMET disposa d’un butlletí electrònic: https://transformadora.org/butlleti

També té presència en les següents xarxes socials: :
TW: FSMET_2020
FB: FSMET2020
IG: fsmet2020
Canal Youtube: FSMET 2020

