
FORO DE METODOLOXÍAS PARTICIPATIVAS
Madrid, 22, 23 e 24 de abril de 2016

En 1977 tivo lugar en Cartaxena de Indias (Colombia) o Simposio Mundial sobre Investigación - Acción e Análise
Científica, impulsado por Orlando Fals Borda e outras moitas persoas que practicaban estas metodoloxías, sobre todo en
América Latina. En 1997, vinte anos despois, convocouse un novo encontro na cidade caribeña, co fin de reflexionar e
avanzar  sobre  as  prácticas  levadas  a  cabo neses  anos;  isto  significou  o recoñecemento  das  diversas  metodoloxías
implicativas en distintos ámbitos e expuxo novos retos para facer fronte ás situacións de inxustiza que nos está tocando
vivir neste século.

Movementos sociais, indignados cos sistemas de poder en todo o mundo, volveron a pór de actualidade a necesidade de
metodoloxías participativas de abaixo cara arriba, para a construción de alternativas sustentables e de calidade de vida
para a maioría da poboación.

En arquitectura como en pedagoxía, en política como en economía social, en antropoloxía e en saúde, en todos os
campos aparecen formas máis participativas, máis inclusivas. A xente do común, os movementos, os profesionais e as
administracións tratan de construír conxuntamente a acción social e o coñecemento. O resultado é unha gran variedade
de procesos e orientacións que fan moi complexo e interesante o mundo das novas metodoloxías da participación.

Quen somos?
Escribímosvos como grupo motor do “Foro de Metodoloxías Participativas 2016”, que até o momento intégrano as
seguintes  organizacións:  IMEDES,  Rede  CIMAS,  Tecendo  Redes,  Aldea  Social,  Fundación  Entretantos,  Rede  de
Educación para a Participación “Creando Futuro”, Fundación CREASVI, Colectivo de Educación para a Participación
(CRAC) e o Instituto “Marco Marchioni”.
Cidadanía, como parte da Rede CIMAS, está a desenvolver os traballos de difusión en Galicia e arredores.

Que propomos?
Desde o Congreso de Cartaxena de Indias de 1977 cambiaron moitas cousas no mundo, pero tamén desde o Congreso
de 1997.  Como data  simbólica  en  2017 sería  a  oportunidade  para  realizar  un novo Congreso  Internacional  sobre
Metodoloxías participativas. Por coherencia debería partir desde un auto-convocatoria plural, desde diversos países, que
xa están a realizar Xornadas e Encontros nesta dirección, como Chile, México, Brasil, Arxentina ou Colombia, por citar
algúns.

Pola nosa banda propuxemos unha reflexión que desexamos que sexa o máis ampla e diversa posible, por iso é polo que
fagamos esta convocatoria, polo menos cun ano de prazo, para poder atoparnos xentes da península e das illas, duns e
outros países próximos, desde as prácticas colectivas ou desde a reflexión e a introspección persoal, para pór en común,
reflexionar colectivamente e achegar este pensamento ao Encontro de 2017.

Acordos que compartimos
Até o momento constituímonos como grupo motor aberto e auto-organizado, tivemos varias reunións e comezamos a
dar algúns pasos; son estes:

• Os e as participantes organizámonos por tarefas (loxística, financiamento, comunicación, etc.)
• Elaboramos unha base de datos (que segue en proceso de ampliación) daquelas persoas e organizacións que

coñecemos ou de quen temos noticias de que están neste tipo de prácticas e metodoloxías;
• Lanzamos a través de internet un cuestionario para solicitar información e ampliar as nosas ideas iniciais; a

partir deste cuestionario e das primeiras reunións deste grupo motor habemos tomado algúns acordos sobre
datas, lugares, actividades, etc., relativos ao Foro e que compartimos a continuación:

Nome do encontro: “FORO DE METODOLOXÍAS PARTICIPATIVAS”. Descartouse unha primeira denominación de
“Encontro Ibérico de Metodoloxías Participativas” pola proximidade no tempo dun encontro cun nome bastante similar
e que podería levar a equívocos.

Lugar de celebración: a pesar de que no cuestionario propuxéronse lugares moi atractivos e sendo conscientes do que
supón o centralismo de Madrid, con todo quen estabamos na proposta inicial e por tanto podiamos acceder aos recursos
necesarios para a organización residimos nesta cidade, polo que decidimos optar por esta cidade.



Datas de celebración: As datas e horarios que vimos máis adecuadas son os días 22 (tarde), 23 (todo o día) e 24 (mañá)
de abril.

Espazos para o encontro: Centro Cultural “Eduardo Úrculo”, en Tetuán, para o sábado e o domingo e Facultade de CC.
Políticas e Socioloxía da Universidade Complutense para o venres.

Financiamento: até agora temos confirmada a cantidade de 500€ que achega CIMAS e estamos a tramitar a solicitude
de financiamento con algunhas institucións, corporacións e organizacións sociais que en ocasións anteriores apoiaron
este  tipo  de  encontros.  Con todo,  e  á  vista  das  necesidades  de  financiamento  que  este  tipo  de  encontros  require,
consideramos facer unha chamada ás diferentes organizacións que queiran e poidan colaborar no financiamento, nas
achegas en especie e ás tarefas de organización (aloxamentos, materiais, etc.) e que aparecerían na difusión do Foro
como colaboradoras.

Comunicación:  estamos  en  proceso  de  abrir  un  espazo  web  onde  quede  recollida  a  información  do  Foro,  a
comunicación co grupo e entidades organizadoras e podamos coordinar as diferentes actividades. O correo desde o que
recibistes esta mensaxe é o que abrimos para a comunicación, por tanto podedes utilizalos para as vosas mensaxes.

Programa
Aínda que de maneira moi provisional queremos compartir un primeiro deseño do Programa, co fin de que se poidan
achegar propostas ao mesmo. Sería este:

VENRES, 22 de abril
(17:00): Inauguración e presentación do FORO
(18:00): Entrevista colectiva a María José Aguilar, Yayo Ferreiro (pendente de confirmación), Marco Marchioni, Tomás
R. Villasante e Fernando da Riva (dinamizador).
(Peche da tarde-noite con charla ao redor dunhas bebidas)

SÁBADO, 23 de abril
(10:00-12:00H) Acollida de participantes e organización do FORO en Talleres temáticos
(12:00-12,30H) Descanso
(12:30-14:00H) Talleres Temáticos
(14:00-16,30H) COMIDA
(16,30-18:30H) Talleres Temáticos
(18:30-20:00H) Plenario de posta en común dos grupos

DOMINGO, 24 de abril
(10:00 12:00) Talleres temáticos sobre os retos identificados
(12:00-14:00) Plenario de conclusións
Presentación da “Declaración do Foro de Metodoloxías Participativas de 2016” e clausura festiva.
(Provisional: non se contou cos descansos nin cos horarios de apertura e peche dos espazos nos que fagamos as sesións)

Como temas para os Talleres temáticos propuxéronse (de momento) os de:
- Plans Comunitarios,
- Orzamentos Participativos,
- Participación Dixital e Redes Sociais,
-  Desenvolvemento  Territorial  Sustentable...  con  algúns  eixos  transversais,  como os de:  saúde,  educación,  xénero,
experiencias/prácticas, creatividade social e interculturalidade.

Esperamos ideas e suxestións para completar/modificar achegar estas tarefas.

Contacto

O contacto, á espera da web que se está creando, é a través desta dirección de correo:
forometodologiasparticipativas@gmail.com
Agradecemos  tamén  que  te  dirixas  a  Cidadanía  ou  nos  poñas  en  copia,  para  facilitar  a  coordinación  en  Galicia
cidadania@cidadania.coop

Saúde!
Grupo Motor do Foro de Metodoloxías Participativas
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