Balanço das visitas
Debate Documentário Homage to Catalonia II

Pertinência das visitas
Sala 1 | Quinta
da Mitra
Sofia
Nuno
Eugénia

Sala 2 | AMAP
Filipa
Alina
Sandra

Sala 3 | Gralha
Carlota
Joana Campos
Joana Freitas

Sala 1 | Quinta
da Mitra
Sofia
Joana Campos
Filipa

Acerca das questões
orientadoras (resposta,
pertinências, outras questões)

Sala 2 | AMAP
Sandra
Nuno
Joana Freitas

Sala 3 | Gralha
Carlota
Alina
Eugénia

Sala 1 | Educação,
comunicação e
arte alternativas
Sofia
Alina
Joana Freitas

Documentário Homage
to Catalonia II

Sala 2 | Dinheiro,
financiamento e
alojamento
alternativos
Nuno
Carlota
Filipa

Sala 3 | Produção
e comércio
alternativos
Sandra
Joana Campos
Eugénia

AS ALTERNATIVAS E O SENTIDO DA VIDA




Valor

Inventar dinheiro


Trabalho



Cooperar

I. Pertinência das visitas
Sala 1 – Quinta da Mitra
Sofia
Nuno
Eugénia
Importante, mas tem
limitações em termos de
estrutura e escala

Sala 2 – AMAP
Filipa
Alina
Sandra
Exemplo para apoio
económico da atividade:
agricultura. Solidariedade
no pagamento adiantado
e partilha do risco.

Sala 3 – Gralha
Carlota
Joana Campos
Joana Freitas
Militância - Abdicar do
nosso conforto para
defender um conjunto de
valores.

Resultado: O conceito e disciplina economia transformou-se em algo restrito. Deveria ser
a forma como a comunidade gere os recursos e resolve as necessidades. A questão da
troca e partilha são, também, forma de economia. A economia é uma atividade humana.
Contexto de trabalho digno, mas demora tempo. Que quantidade de dinheiro
precisamos, onde é o limiar? O que preferimos?
Pessoas não estão habituadas ao modelo alternativo, como o da Gralha.

II. Acerca das questões orientadoras
Sala 1 – Quinta da Mitra
Sofia
Joana Campos
Filipa
Partilha; desapego;
abertura à comunidade e
relação com poder local

Sala 2 – AMAP
Sandra
Nuno
Joana Freitas
Dificuldade em atividade
paralela e não
remunerado. Relação
saudável. Antiguidade.

Sala 3 – Gralha
Carlota
Alina
Eugénia
Resistência e resiliência.
Quais os recursos que
pode socorrer? Gestão
democrática e
comunicação horizontal.

Resultado do grande grupo: Como criar elo de ligação entre o que existe?

III. Pergunta – menti.com
Três palavras sobre as visitas locais
Resultado: Realidade, comunidade, momentos de reflexão, filosofias distintas, partilha,
reflexão, resiliência, alternativa, militância, acreditar, auto-organização, participação,
enriquecedoras, resistência.

IV. Pergunta – menti.com
Três palavras sobre o documentário
Resultado: cativante, auto-gestão, diversidade, recursos, alternativa, iniciativa cidadã,
transformação social, inspirador, muitas novas alternativas, desafiante, modelo,
cooperação,

V. Documentário Homage to Catalonia II
Sala 1 – Educação,
comunicação e arte
alternativas
Sofia
Joana Freitas
Alina
Há iniciativas, mas é
preciso divulgar e
procurar. Como livrar das
referências do sistema
ocidental, capitalista e
dominante.

Sala 2 – Dinheiro,
financiamento e
alojamento alternativos
Nuno
Carlota
Filipa
Partilha de habitação.
Acordos restritos em
tempos e espaço, portanto
há a dificuldade de
sustentabilidade destes
acordos. Direito de uso e
de propriedade.

Sala 3 – Produção e
comércio alternativos
Sandra
Joana Campos
Eugénia
História específica da
Catalunha. O que fazer
para contrariar e gerar
modelos mais próximos
das pessoas e distantes da
ânsia do capitalismo?
Crítica importante para
criar modelos.

Debate do grande grupo – As alternativas e o sentido da vida: valor, inventar dinheiro,
trabalho, cooperar

VII. Declaração final do documentário: 56:07

