El Fòrum Social de Mallorca és...
Ü

Espai continu i obert, d’anàlisi i debat sobre la influència de la
globalització neoliberal en el nostre entorn local.

Ü

Espai de trobada i d’intercanvi dels moviments socials de Mallorca
i en definitiva de totes aquelles persones i/o entitats que treballin
cap a l’objectiu d’un altre món possible

Ü

Espai de participació contínua, plural i democràtica, que es doni en
tot el procés d’elaboració i posada en marxa del FSMca, així com
posteriorment.

Ü

Espai d’elaboració i posada en marxa de futures propostes plurals i
diverses, des del debat col·lectiu

El Fòrum Social de Mallorca assumeix la “Carta de Principis” del Fòrum
Social Mundial, i treballa en funció dels propis objectius establerts com
a Fòrum.

Quina Mallorca tenim, quina Mallorca volem
Som fruit d’una llarga història de civilitzacions que arrelaren en aquesta
illa. Hi ha hagut progressos i dificultats de molts tipus. AVUI, però és
possible destruir sense remei —o construir millor encara— aquesta
terra. MALLORCA DEPÈN DE TOTS NOSALTRES, de totes les persones
que hi habitam. Conscients d’aquesta realitat, l’any 2003 férem el
primer Fòrum Social de Mallorca. Continuam el camí i, seguint els
principis del Fòrum Social Mundial, els dies 20, 21 i 22 de maig de 2005
celebrarem, a l’institut d’educació secundària Antoni Maura (Polígon de
Llevant, Palma), el segon Fòrum Social de Mallorca. L’objectiu és
EXPOSAR, DEBATRE i TREURE APLICACIONS —amb llibertat i
respecte— sobre tota mena de qüestions que analitzin i donin resposta
a dues fites proposades per a enguany: Quina Mallorca tenim, quina
Mallorca volem.
Per seguir la temàtica del fòrum s’han establert tres blocs temàtics que
faran EXPOSICIONS, CONFERÈNCIES i TAULES RODONES. Dins els
blocs temàtics les entitats ciutadanes desenvoluparan més de 40
TALLERS. L’Equip d’Activació oferirà moltes ALTRES ACTIVITATS. El
FÒRUM D’INFANTS * assegurarà l’atenció als nins i nines de 5 a 12
anys.

II Fòrum
Social
de
Mallorca
PRE - PROGRAMA

Convidam amb il·lusió totes les organitzacions ciutadanes que
treballen per al desenvolupament humà i ecològic de Mallorca
Volem engrescar totes les persones que participaran en el
segon Fòrum Social de Mallorca a trobar i practicar mitjans
eficaços per viure tots plegats a LA MALLORCA QUE VOLEM!

Entitats Organitzadores:

Amics de la Terra – Mallorca t Artà Solidari t Associació Cultural
Tambors per a la Pau t Associació d'Amics del Poble Saharauí de les
Illes Balears t Attac - Mallorca t Aula Cultural t Avanç - Filmacions
Educatives t CGT - Balears, Confederació General del Treball t
Confederació d'Associacions de Veïns de les Illes Balears t Drets
Humans de Mallorca t Ensenyants Solidaris t Entrepobles t Federació
d'Associacions de Veïns de Felanitx t Fórum Ciutadà t Fundació
GADESO t Grup de Solidaritat amb Bolívia-Perú "Thakichañani" t
OIKOS, Acció ciutadana per la pau i l'equitat t REAS Balears t STEI-i,
Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament Intersindical
de les Illes Balears t UCTAIB-Unió de Cooperatives de Treball Associat
Illes Balears

Entitats Adherides:

AHC - Arc Humanista de Comunicació t AIBAL - Asociación de Agentes de Igualdad de
Baleares t ALCER Baleares, t ANAMIB, Asociación No al Acoso Moral en Islas Baleares t Anpe
- Illes Balears, Sindicat Independent t AOIB - Associació d'Orientadors/es de les Illes Balears
t ARCA - Associació per a la Revitalització dels Centres Antics t Asociación Inmigrantes
Marroquies t Asociación de Argelinos Inmigrantes en las Islas Baleares t Asociación Mallorca
Viva t Assemblea de Dones t Associació Amics i Amigues de Son Sardina i Sa Garriga t
Associació Bòsnia Viva t Associació Cultural De Festa t Associació Cultural t GRALLALSAC t
Associació Cultural Rondalla Bellver t Associació d'Amics deTilloli t Associació de Consumidors
La Defènsa t Associació de Veïns Ses Veles t Associació Deixalles Sóller t Associació Infantil i
Juvenil "Es Molí" t Associació Juvenil Barri t Associació per la Pedagogia Steiner t Associació
Uruguaya de Balears t Ateneu Alcari t Ben Amics t C.S. de CC.OO. Illes Balears t Càritas
Diocesana de Mallorca t Casal Petit - Hermanas Oblatas - t Centre Cultural d'Algaida (Titoieta
Ràdio) t Col·legi Oficial de Diplomats i Diplomades en Treball Social i d'Assistents Socials de
les Illes Balears t Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears t
CONGDIB - Coordinadora d'ONG de Cooperació pel desenvolupament Illes Balears t Consell
de la Joventut de les Illes Balears t Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears t
Cooperativa Jovent t Creients i Feministes t Cristians i Cristianes pel Socialisme t
Departament de Ciències de l'Educació - UIB t Educació i Solidaritat t Factoria del So t FAPA
Mallorca t Federació d'Associacions de Veïns de Palma t Finestra al Sud t Fundació Deixalles
t Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial t Fundació Esplai de les Illes t Fundació Patronat
Obrer de Sant Josep t Fundació Serveis de Cultura per al Poble t Fundació S'Olivar t
Fundació Trobada t Fundació Vicenç Ferrer t GOB t Grup d'Estudis de Salut Integral - GESI t
Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) t Justícia i Pau t Lobby de Dones de
Mallorca t Mallorca Verda t Metges del Món t Moviment Cristià de Professionals t Nou Sud t
Observatori de Salut i Seguretat Ambiental t PAM - Plataforma Antimilitarista de Mallorca t
Plataforma contra el 2n cinturó t Plataforma per la Pau (Manacor) t Probens, delegació de
Mallorca t PROSUD t REHACER t S'Altra Senalla t S'Altra Senalla Manacor - Casal de la Pau
t Sindicat d'exclosos de Mallorca t Suport Social IB t Telèfon de l'esperança de Palma t UGT
t UNICEF t USO t Veïns Sense Fronteres t Escola de Sida de Balears t Fundació Natzaret t
ETICENTRE, Centre per a la gestió ètica de l'Empresa t Revista Namasté t Delegació del
Laicat t Moviment per a la Integració i el Desenvolupament

Col·laboren

www.forumsocialdemallorca.org

Palma 20, 21 i 22 de maig
Institut Antoni Maura – Polígon de Llevant
Inauguració al Col·legi Sant Francesc

Direcció General de Cooperació

Butlleta d’inscripció

Divendres 20 de maig

Llinatges...................................................................................
Nom ..........................................................................................

Col·legi Sant Francesc (Plaça Sant Francesc, Palma)
19.00 Recepció dels participants
20.00 Acte inaugural

El Segòn Fòrum Social de Mallorca, cap a la Mallorca que
volem

Vetllada Musical

Telèfon .....................................................................................

21.00

Municipi ....................................................................................

Institut Antoni Maura (Carrer Perú, 4 – Polígon de Llevant – Palma)

Correu electrònic.....................................................................
Entitat (si s’escau) ..................................................................
Dur aquesta inscripció i el
20 € Inscripció
resguard a la taula
Caixa Colonya
d’inscripció el divendres 20 o
CCC 2056 0004 41 4102 000148
21 de maig.
Possibilitasts de beca – més informació 971 227 668

Em vull inscriure al bloc:

¨ Bloc1: El model econòmico-territorial i les seves implicacions
¨ Bloc2: Ciutadania i democràcia. Participació dels moviments socials
¨ Bloc3: Cultura i educació
Vull inscriure els següents infants al Fòrum d’Infants

Fòrum dirigit a infants de 5 a 12 anys amb inscripció gratuïta
Cal que el pare, mare o persona responsable de l’infant signi una
autorització abans de l’inici de les activitats.

Nom i llinatge ......................................................... Edat .......................
Dissabte 21 de maig
Diumenge 22 de maig
¨ Dematí
9.30 – 14.00
¨ Dematí
9.30 – 14.00
¨ Horabaixa 16.00 – 20.00
¨ Horabaixa 16.00 – 20.00
Nom i llinatge ......................................................... Edat .......................
Dissabte 21 de maig
Diumenge 22 de maig
¨ Dematí
9.30 – 14.00
¨ Dematí
9.30 – 14.00
¨ Horabaixa 16.00 – 20.00
¨ Horabaixa 16.00 – 20.00
Nom i llinatge ......................................................... Edat .......................
Dissabte 21 de maig
Diumenge 22 de maig
¨ Dematí
9.30 – 14.00
¨ Dematí
9.30 – 14.00
¨ Horabaixa 16.00 – 20.00
¨ Horabaixa 16.00 – 20.00

Dissabte 21 de maig

9.30 El model econòmic i territorial i les seves implicacions
La Mallorca que tenim

El Pla Territorial de Mallorca
Onofre Rullan

Globalització i medi ambient: el deute ecològic
Miquel Ortega

L’exclusió social a Mallorca
Maria Antònia Carbonero

Ciutadania i democràcia. Participació dels Moviments Socials
Moviments socials: perspectives històriques, reptes de futur
Tom Kucharz
Gabriela Serra
Sebastià Verd
David Abril
Modera: Francisca Mas
12.00 El model econòmic i territorial i les seves implicacions
Tallers

Ciutadania i democràcia. Participació dels Moviments Socials
Moviments socials: perspectives històriques, reptes de futur
[Continuació]

Cultura i educació
Tallers
16.00 El model econòmic i territorial i les seves implicacions
La Mallorca que volem
Corredors ecològics i corredors d’infraestructures: una alternativa a
l’actual planificació territorial
Antoni Martínez Taberner
Una alternativa a l’actual planificació del transport
Antonio Estevan
L’agricultura ecològica a Mallorca
Aina Calafat

Ciutadania i democràcia. Participació dels Moviments Socials
Tallers

Cultura i educació
Els educadors com a transformadors de la societat. Creant xarxes
d’aprenentatge
Taula rodona a càrrec de Joan Traver, Vicens Pallarés i Joan Rado
Tallers
18.00 El model econòmic i territorial i les seves implicacions
Tallers

Ciutadania i democràcia. Participació dels Moviments Socials

Activació

Tallers

Es realitzaran activitats dins el marc dels següents espais a l’IES Antoni
Maura

Racó de l’art.
Un espai on l’art i tú siau els protagonistes. Espai d'exposició i recreació de
l'art amb realització de tallers i experiències en relació a qualsevol expressió
creativa.

Experiències i més experiències.
Un lloc on exposar els nostres treballs. Espai on s'inclouran la Fira d'entitats,
exposicions, treballs, …

Expressió lliure: t’atreveixes?
Mural-arbre on mostrar les nostres opinions, missatges, dedicatòries,
desitjos, propostes, etc. una mena de memòria instantània del II FSMa.
La nostra terra, les nostres terres.
Espai dedicat a la cultura tradicional dels pobles. És un espai intercultural.
Es convida a totes les cultures a mostrar diferents aspectes relacionats amb elles:
història, llengua, gastronomia, art, música, etc.

Sents el què estic dient?
Espai on tothom pot compartir testimonis i vivències personals i
col·lectives. Espai íntim i personal on persones provinents de diferents

experiències puguin compartir amb els altres les seves pròpies vivències. Es
proposen quatre temàtiques-guia amb la possibilitat de qualsevol altra aportació:
dones, immigració, discapacitat i integració social.

Un altre món des dels escenaris.
Aula de cinema i teatre. Espai on mostrar audiovisuals realitzats a l’illa i altres
inèdits i/o interessants. També serà un espai per a
escenificacions coherents amb els temes tractats en el fòrum.

presentar

diferents

Un passeig saludable per la vida.
Passadís temàtic sobre la vida: del naixement a la mort digna, passant
per l’educació, el treball, l’alimentació, les relacions humanes i socials,
l’oci… Espai en forma de passadís temàtic on es pretén donar una visió general del
màxim nombre d'aspectes de la nostra vida afectats per la globalització i el
pensament únic, i propasar opcions diferents i alternatives enfocades cap a una
forma saludable de viure.

Fòrum d’infants.
Lloc on els infants presents en el fòrum es reuniran i exposaran els seus
treballs. Els educadors volen que els nins i les nines —ciutadans que hauran
d’organitzar la futura societat— també facin sentir la seva veu a tothom que
participi en el II FSMa.

Més informació a www.forumsocialdemallorca.org

Cultura i educació
Tallers

20.00 Cercavil·la II Fòrum Social de Mallorca

Diumenge 22 de maig

Institut Antoni Maura (Carrer Perú, 4 – Polígon de Llevant – Palma)
9.30 Ciutadania i democràcia. Participació dels Moviments Socials
Moviments socials: perspectives històriques, reptes de futur
Tom Kucharz
Gabriela Serra
Sebastià Verd
David Abril
Modera: Francisca Mas

Cultura i educació
Concepte antropològic de cultura.
Alexandre Miquel,
Antropòleg social professor de la UIB.
Presenta: Marc Morell
Recerques antropològiques a les Illes.
“Noves tendències de la reproducció assistida”
Ruth Muñoz
“L’us de la imatge avui”
Marc Morell
“Valors socials i econòmics del Patrimoni”
Aina Ramón
“A manera de síntesi”
Xavier Riutort
Presenta i modera: Damià Oliver
12.00 Ciutadania i democràcia. Participació dels Moviments Socials
Com treballar en Xarxa
Tallers

Cultura i educació
¿Xoc cultural?: el punt de vista dels immigrants. Presenta,
coordina i modera: Herminio Domingo, professor de la UIB.
Membres de la taula: Immigrants de diversos països
16.00 Ciutadania i democràcia. Participació dels Moviments Socials
Tallers

Cultura i educació
Tallers

18.00 Acte de Clausura

Actuació del Circ del Àngels

