DOS ANYS DESPRÉS

Aquest document presenta una sèrie de temes i preguntes
per dinamitzar debats després de la visualització de
‘Dos Anys Després’. La proposta és debatre entorn de
tres temes transversals que apareixen en el documental:

1. EL MUNICIPALISME

Preguntes possibles

El municipalisme proposa un sistema democràtic
basat en la proximitat, l’horitzontalitat i la democràcia
directa. Amb la finalitat de descentralitzar el poder,
partint de les necessitats dels barris i les comunitats,
s’opta per maneres de fer pragmàtics i directes,
on els objectius passin per davant de les sigles. Els
principals objectius són posar al centre de la política
les pràctiques quotidianes i les cures, construir des
de baix i apostar per la intel·ligència col·lectiva.

Quins exemples de municipalisme es veuen en el vídeo?

2. MOVIMENTS SOCIALS I INSTITUCIÓ

Preguntes possibles

Una part important de la gent de Barcelona En Comú
prové de moviments socials. Això ha suposat una
nova relació amb el poder, amb la institució i també
amb aquests espais d’origen activista. Amb la finalitat
de reajustar aquestes relacions, s’aposta per una
idea d’Ajuntament “obert”, una organització propera
i una escolta activa envers les interpel·lacions de la
ciutadania mobilitzada.

És possible defensar el mateix
dins i fora de les institucions?

3. FEMINITZAR LA POLÍTICA

Preguntes possibles

La feminització de la política té com a objectiu trencar
amb les lògiques masculines i patriarcals que imposen
formes de relació i ordre. Per descomptat, va molt
més enllà del requisit indispensable de la inclusió
de dones en càrrecs públics i equips de treball, i es
proposa canviar les pràctiques i les polítiques situant
les persones i les seves necessitats al centre de tota
política institucional.

Com s’aprecia en el vídeo
aquest intent de feminització de
la política? Amb què dificultats
s’han trobat? Quins exemples de
polítiques feministes es veuen en
el vídeo?

Coneixes projectes municipalistes que et facin confiar en la
política institucional? Si és que sí,
quins i perquè?

Com ha de comportar-se
l’activista davant un govern
aparentment afí?
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Un moviment municipalista ha
de créixer més enllà de la seva
ciutat? Si creus que sí, com i
perquè?

Com poden evitar els governs
del canvi ser víctimes de les
expectatives que ells mateixos
han generat?

Què pensaríem d’un polític si
exposés públicament els seus
dubtes, pors o contradiccions?
Seria igual si és home o dona?
Com incorporaries “una mirada
feminista a totes les àrees d’un
govern”?
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