


En la propera edició del FcFòrum, que tindrà lloc els díes 30 i 31 d'octubre a Barcelona, pararem 
especial atenció als reptes del periodisme al segle XXI. Llibertat d'expressió en l'àmbit digital, 
whistleblowing, noves formes de periodisme o privacitat en les comunicacions són alguns del temes
que tractarem en profunditat en els grups de treball, conferències i tallers programats per a 
actualitzar les habilitats digitals de ciutadans i periodistes especialitzats.

Tanmateix es treballarà entorn de la lluita ciutadana contra la corrupció, presentant el dissabte 31 el
Grupo Ciudadano contra la Corrupción, que reuneix als ciutadans i grups més actíus i exitosos en 
aquesta lluita a nivell estatal.

Un del objectíus de l'event és el d'ampliar la col.laboració entre ciutadanía organitzada, fonts 
d'informació sensible, periodisme especialitzat i professionals públics a l'hora d'abordar i acavar 
amb la corrupció sistèmica així com la d'actualitzar habilitats de ciutadans i periodistes.

L'accés és gratuït fins a completar l'aforament prèvia inscripció. Reserveu escrivint a 
isabel@xnet-x.net o trucant al 679459549

Facilitem altres activitats que us poden ser d'interès:

FACILITATS PER A PERIODISTES

-Programem amb antelació les entrevistes amb especialistes internacionals en legislació sobre 
internet, periodisme d'investigació o lluita contra la corrupció que es desplacen a Barcelona per 
participar en el FCFòrum15 (més informació a la pàgina següent)

-Taller específic (gratuït) per a periodistes, impartit pel CIJ ((Center for Investigative Journalism) 
sobre protocols de seguretat per a la protecció de fonts periodístiques (Snowden, Assange i 
alertadors en general... ).

Recordem que es necessari reservar escrivint a isabel@xnet-x.net o trucant al 679459549 
(entrada gratuïta fins a completar aforament).



ORGANITZACIÓ

- Xnet: grup d’activistes que treballen desde 2008 en diversos camps relacionats amb la 
democràcia en xarxa (mecanismes de participació i control ciutadà del poder i les institucions); la 
defensa d’un Internet lliure i neutral; la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació i 
la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats; la lluita legal, tècnica i 
comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entesa com la pràctica i l’acció en Xarxa per a 
l’apoderament, la justícia i la transformació social. 

PARTICIPANTS DESTACATS

- James Love : Promotor del Fons de Patents per als fàrmacs contra el sida i assessor de diferents
organitzacions de les Nacions Unides. Des de la seva organització, Knowledge Ecology 
International (KEI), va fer possible la producció i venda de medicaments genèrics a la India, 
trencant el monopoli sobre les patentes de les farmacèutiques. Una part significativa de la seva 
feina es centra precisament en la legislació sobre patents de medicaments, per evitar que 
condueixin a preus massa elevats de tractaments como els del Cáncer, el Sida o la Hepatitis C; y 
les polítiques comercials entre governs i farmacèutiques. Treballa, a més, sobre l’impacte dels drets
de propietat intel·lectual sobre els consumidors des de fa 20 anys. 

- Gavin MacFadyen:  periodista d’investigació, director-productor de cinema I professor visitant en 
la City University London i director del Centre for Investigative Journalism (CIJ), una organització 
benèfica internacional dedicada a la formació i fundada l’any 2003. MacFaydyen ha sigut productor i
director sènior de molts programes des de 1970 fins a l’actualitat. Els temes anaven des de la 
proliferació nuclear, el treball infantil, la tortura de presos polítics a Turquia i Bolívia, la violència 
neonazi britànica, les societats criminals xineses, la història de la CIA, Watergate, l’incompliment de
sancions i el comerç d’armes d’Irak, fins a Frank Sinatra i la Màia, el Diamond Empire i Cuines 
regionals de l’Índia.

- Till Kreutzer: Iniciador, operador i director de la plataforma d’informació IGEL i cofundador i editor
a iRights.info; un portal d’Internet sobre drets d’autor en el món digital.Advocat alemany 
especialitzat en Canon Aede/Tasa Google, assessorar empreses de comunicació i institucions 
públiques en temes de drets d’autor, drets personals, privacitat de dades i drets de les TI. L’any 
2010 va ser elegit membre ad personam de la Comissió alemanya de la UNESCO. 

- Renata Ávila: advocada de drets humans a Guatemala. Va treballar amb la Premi Nobel de la 
Pau Rigoberta Menchú Tum en el cas de genocidi al seu país. Està treballant la intersecció entre 
Internet i drets humans des de l’any 2009. Juntament amb Tim Berners-Lee lidera la iniciativa “Web 
We Want”, un projecte de la Web Foundation que busca preservar i fer valer els drets humans en 
l’era digital, responent així a les amenaces del futur d’Internet. Actualment és membre de la direcció
de Creative Commons i també de la Courage Foundation, assistint, des d’aquesta última, a 
“whistleblowers” i fonts periodístiques en perill. També forma part del directori del projecte europeu 
D-Cent, en el qual s’explora el futur de tecnologies descentralitzades. 

- Jeremy Malcolm: Jeremy Malcolm condueix el treball d’EFF des de l’any 2014, lluitant per unes 
lleis de propietat intel·lectual més equilibrades i polítiques per a usuaris d’Internet i innovadors 
oberts. El seu darrer càrrec va ser a Malàsia treballant per a Consumers International, coordinant el 
seu programa Consumidors en l’Era Digital. Fundada el 1990, la EFF és una organització sense 
ànim de lucre, dedicada a la defensa de les llibertats civils en el món digital. Advoca a favor de la 
privacitat de l’usuari, la lliure expressió i la innovació a través de litigis d’impacte, anàlisis de 
polítiques, activisme de base i desenvolupament de tecnologia. Treballa per a assegurar que els 
drets i les llibertats es vegin reforçats i protegits en paral·lel al creixement de l’ús de la tecnologia.



GRUP CIUTADÀ CONTRA LA CORRUPCIÓ

Xnet I la seva bustia de filtracions contra la corrupció 
Grup d’activistes que treballen desde 2008 en diversos camps relacionats amb la democràcia en xarxa 
(mecanismes de participació i control ciutadà del poder i les institucions); la defensa d’un Internet lliure i 
neutral; la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació i la defensa del periodisme ciutadà
pel dret a saber, informar i estar informats; la lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la 
tecnopolítica entesa com la pràctica i l’acció en Xarxa per a l’apoderament, la justícia i la transformació 
social. 

15MpaRato  
L’acusació ciutadana que va obrir i impulsa el Cas Bànkia en l’Audiència Nacional i que ha pogut 
destapar i obrir peces judicials, per l’estafa de sortida a borsa, de les Preferents i de les Targetes Black. 

Grup Contra la Corrupció a Catalunya 
Plataforma estatal de grups ciutadans actius contra la corrupció.

David Fernández
Destacat activista contra la corrupció i per la democràcia. Expresident de la Comissió Parlamentària 
sobre el cas Pujol com a diputat de la CUP-Parlament. 

Ana Garrido
Una de les primeres denunciants del cas Gürtel. Després de la seva denúncia i de la seva col·laboració 
amb la justícia (que va ser clau per a poder destapar la trama), va patir l’assetjament laboral per part de 
superiors i antics companys en el seu càrrec com a tècnic de l’Ajuntament de Boadilla del Monte.

Kontuz
Associació ciutadana d’usuaris, consumidors i contribuents de Navarra que ha jugat un paper clau 
destapant grans casos de corrupció a Navarra com els casos Otano i Urralburu o el saqueig de la Caixa 
d’estalvis de Navarra. 

Antonio Penadés- Accion Cívica
Associació independent que ofereix la seva estructura perquè advocats de qualsevol punt de l’Estat 
puguin presentar-se com a acusació popular, en representació d’aquesta i de forma desinteressada, en 
procediments judicials per desviament de fons públics. 

Fernando Urruticoechea
Després de 30 anys treballant a l’administració pública, ha denunciat diversos casos de corrupció, com 
interventor de diversos municipis. Al cas de Castro Urdiales, va denunciar centenars d’irregularitats que 
han suposat que els tres últims alcaldes del poble estiguin imputats (PP, PSOE i Partit Regionalista de 
Cantàbria). 



Encarni Cortés
Va ser elegida regidora a Benalmádena per UCB, el partit que va portar al poder a Benalmádena primer 
el PSOE i després el PP. Va dimitir dels seus càrrecs en el partit al principi de la legislatura i va passar a
ser regidora no adscrita després d’haver observat irregularitats. Finalment, per les seves denúncies, els 
membres del govern de Benalmádena de UCB van ser imputats i van dimitir. En les últimes eleccions ha
tornat a ser escollida regidora. 

Audita Sanidad
Grup de Treball per a una Auditoria Ciutadana del Deute en Sanitat a la Comunitat de Madrid i per a la 
investigació de la corrupció com a causa i efecte de la privatització sanitària. 

Patricia Suarez Ramírez - Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) 
Com a fundadora i presidenta d’Asufin (2009) ha estat pionera en la difussió d’informació entre 
professionals i també a les xarxes per facilitar l’accés a la justícia dels afectats per productes tóxics. 

ASSESSORS

Raúl Burillo
Mentre Raúl Burillo va estar davant de l’equip d’inspectors d’Hisenda a les Illes Balears, l’agència 
tributària va tenir un paper clau en la investigació de casos com ‘Palma Arena’, ‘Son Oms’, ‘Voltor’, 
‘Ibatur’, o ‘Maquillaje’, a més a més d’operacions importants contra el frau de l’IVA o contra el blanqueig 
de capitals o en les dobles vendes immobiliàries en el marc de l’Operació “Relámpago”, entre d’altres. 

Elisa de la Nuez - ¿Hay Derecho?
Coeditora del blog “¿Hay derecho?” i del llibre del mateix nom editat per Península junt amb altres 
coautors sota el pseudónim col·lectiu “Sansón Carrasco” i Secretària General de la Fundació ¿Hay 
Derecho? 

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD)

Xarxa de ciutadans, present per tota la geografia, elaborant un procés d’auditoria ciutadana del deute i 
definint quin tipus d’auditoria es vol, quins deutes es volen auditar, qui pot i ha de participar en aquest 
procés i amb quins objectius.
Estudia els indicis d’il·legitimitat i il·legalitat en la generació de deute que el Govern espanyol, juntament 
amb la UE o els governs autonòmics i locals, estan utilitzant com a justificació per aplicar les seves 
polítiques d’austeritat.

Pau Monserrat
Economista especialitzat en productes financers, autor del llibre “La banca culpable” i divulgador 
d’economia en mitjans de comunicació. 



ALTRES PARTICIPANTS D'INTERÈS

- Alberto Escorcia: Bloguer des de 2002, ha presenciat meravellat i escrit sobre la manera com internet
ha ajudat a connectar-nos, a compartir-nos i a resoldre problemes i com hem creat noves realitats i 
narratives en xarxa.

-Carlos Almeida: Llicenciat en Dret i diplomat en Dret Civil Català, ha estat membre de FrEE (Fronteres
Electròniques), organització orientada a la defensa dels drets civils a Internet, i també col·laborador de 
diversos mitjans digitals. En l’actualitat es dedica en exclusiva a l’exercici professional de l’advocacia.  

- European Digital Rights (EDRi): Grup de recolzament internacional (amb oficines en 19 països 
d’Europa) que promou, protegeix i defensa els drets civils en l’àmbit de la informació i les tecnologies de
la comunicació. Això inclou moltes qüestions relacionades amb els drets digitals, des de la retenció de 
dades als drets d’autor i les patents de software, des del dret a la protecció de dades i a la privacitat a la
llibertat d’expressió en la xarxa, des de la imposició privatitzada a la seguretat cibernètica, incloent 
coneixements sobre l’anomenada “tasa Google”. EDRi ofereix a legisladors de la UE coneixement 
expert, oportú i precís sobre la seva posició en aquests diferents temes relacionats amb els drets 
humans en el món d’Internet (drets digitals).

- Jérémie Zimmermann: Cofundador de La Quadrature du Net, associació sense ànim de lucre amb 
seu a París que defensa els drets i llibertats dels ciutadans a Internet. La Quadrature du Net participa en
els debats de polítiques públiques en relació amb, per exemple, la llibertat d’expressió, els drets d’autor, 
la regulació de les telecomunicacions i la privacitat en la xarxa.

- Rejo Zenger: Assessor tècnic en investigació i polítiques per al moviment de drets civils holandès Bits 
of Freedom. L’organització lluita per a la protecció dels drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la 
privacitat a Internet.

- Thomas Lohninger: ,Va treballar pel grup de defensa European Digital Rights (EDRi) com a analista 
de polítiques durant la fase clau de regulació Europea sobre neutralitat de la xarxa. Ha estat testimoni 
expert davant del Bundestag alemany sobre la qüestió de la neutralitat de la xarxa en 2014 y 2015 i 
treballa com una part instrumental de la campanya SaveTheInternet.eu, l’objectiu de la qual és la 
preservació de la neutralitat de la xarxa a Europa.

- Estelle Massé: Analista en l’oficina Access de Brussel·les. Abans d’unir-se a Access, va fer pràctiques
a European Digital Rights (EDRI), una associació de 35 grups treballant privacitat i drets civils a tot 
Europa i en la UNESCO a Barcelona.

- Enric Duran (videoconfèrencia): Membre fundador de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), va posar
en marxa la plataforma Coopfunding, la revista Radi.ms i alhora desenvolupa FairCoop, una cooperativa
oberta d’àmbit mundial que s’autoorganitza a través d’Internet fora dels límits i controls dels estats-
nació. La FairCoop entén que la transformació cap a un sistema monetari més just és un element clau 
en el seu camí, i aposta per Faircoin com a criptomoneda en la qual basa les seves accions de 
redistribució de recursos i construcció d’un nou sistema econòmic global.

- Hibai Arbide: advocat i periodista freelance per a diversos mitjans. Mira d’acabar l’escriptura d’un llibre
que es resisteix, punxa tropical bass i va en bici.



- Fundación FinSalud: Aquest projecte es posa en marxa per a conèixer l’efecte d’aquests fraus 
bancaris en la salut de les persones. Es tracta d’un equip de professionals que ajuden les persones que 
han sofert pèrdues financeres sobtades a mantenir i millorar la seva salut física i menta

- Legal SOL: La Comissió Legal 15M va sorgir hores després que finalitzés la manifestació que va 
donar origen a l’acampada de Sol. Des d’aquell moment, advocats i persones interessats en la defensa 
dels drets de les acampades es van trobar a la Puerta del Sol com una comissió de treball, les funcions 
de la qual foren i són: assessorar sobre drets ciutadans I assessorar grups de treball en la formulació 
jurídica de les seves propostes.

- Baaroo Foundation: Treballa per a millorar habilitats i mètodes de treball de defensa, per a construir 
ajut per als drets digitals dels usuaris i per a empoderar defensors de drets arreu del món i especialment
els que viuen a l’Orient Mitjà.



Conferències / Tallers

FIGHTERS & MAKERS

31 de octubre | FIGHTERS

Coordina Xnet
Lloc: La Farinera – Gran Via de les Corts Catalanes 837, Barcelona

10:45
PRESENTACIÓ DEL GRUP CIUTADÀ CONTRA LA CORRUPCIÓ – Plataforma estatal de grups 
ciutadans actius contra la corrupció

Idioma: castellà

Hi participen:

– Simona Levi i Sergio Salgado, de la Bústia de Filtracions d’Xnet i de 15MpaRato
– Audita Sanidad, auditoria ciutadana del deute en sanitat
– Ana Garrido, una de les primeres denunciants del cas Gürtel
– Kontuz, associació ciutadana d’usuaris, consumidors i contribuents de Navarra que ha destapat grans
casos de corrupció
– Acción Cívica, perquè advocats de qualsevol punt d’Espanya puguin presentar-se com a acusació 
popular
– Encarnación Cortés, regidora que va denunciar irregularitats a Benalmádena
– David Fernández, expresident de la Comissió Parlamentària sobre el cas Pujol com a diputat de la 
CUP-Parlament
– Patricia Suárez Ramírez, activista en la defensa dels abusos bancaris. Fundadora i presidenta 
d’ASUFIN
– Fernando Urruticoechea, qui ha denunciat diversos casos de corrupció des de l’administació pública

Com assessors: 
– Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute – PACD
– Pau A. Monserrat, economista autor del llibre ‘La banca culpable’
– Raúl Burillo, inspector d’hisenda al cap davant de l’equip d’inspectors a l’investigació de casos com 
‘Palma Arena’, ‘Son Oms’ o ‘Maquillaje’
– Elisa de la Nuez, secretària general de Fundación ¿Hay Derecho?, en denúncia de la degeneració de
l’Estat de Dret.



12:00 – 14:00
CONFERENCIAS

Idioma: castellà

No és una crisi és una estafa

Hi participen:

– Fundació Finsalud: Fraudes i Salud – El efecto de los fraudes financieros en la salud de las 
personas (castellà).
– Enric Duran, activista, Faircoop & CIC: El que roba a un ladrón (vídeo-conferència, castellà).
– Hibai Arbide, periodista i advocat expert en movimients socials: Grecia com a spoiler d’allò que que 
passa a altres països (castellà).

 
Fila zero: Audita Sanidad, Ana Garrido, Kontuz, Acción Cívica, Encarnación Cortés, David Fernández, 
Pau A. Monserrat, Raúl Burillo, Ana Méndez, Ala Abogados

16:30 – 18:30
CONFERENCIAS

Idioma: anglès

Vigilància, repressió, protecció de dades i libertats civils

Hi participen:
– Jeremie Zimmermann, membre fundador de La Quadrature du Net: Estat de la qüestió.
– Gavin MacFadyen i Arjen Kamphuis, Centre for Investigative Journalism – CIJ – : Presentació de
l’edicion en castellà del llibre Seguritat de la Informació per Periodistes.
– Alberto Escorcia, LoQueSigue TV – “Bots”, al ataque de la libertad de expresión i organización, 
(vídeo-conferència).

Fila zero: James Love, Jeremy Malcom, Renata Avila, Till Kreutzer, EDRI, Estelle Massé, Thomas 
Lohninger, Rejo Zenge, Gaelle Krikorian, Baaroo Foundation.

18:30 – 21:00
TALLERS informatius sobre autodefensa digital i drets a la privacitat de les comunicacions com 
a drets a la informació i a la llibertat d’expressió.

Idioma: castellà

Els imparteixen (3 nivells: alt – mitjà – bàsic):

– Jordi Delgado, CriptoParty
– Carlos Fernández, Críptica
– Baybars Külebi
– Xnet
– Acracia
+ TALLER PER A PERIODISTES DEL Centre for Investigative Journalism
Idioma: anglès



Grups de Treballrnet com a camp de batalla

30 d’octubre

Coordina Xnet
Lloc: Conservas – Carrer Sant Pau 58, Barcelona

15:00 – 17:15
Legislacions sobre copyright i propietat intel·lectual. Neutralitat de la Xarxa.

Idioma: anglès

Victòries i resistència a las reformes salvatges de les lleis de propietat intel·lectual impulsades pels 
lobbies de les indústries culturals.
La lluita diària per a defensar la Neutralitat de la xarxa.
Desenvolupament de la campanya Save The Internet, entre d’altres.

Hi participen:
– Diego Naranjo / Maryant Fernández-Pérez, European Digital Rights – EDRi
– Till Kreutzer, Initiative Against An Ancillary Copyright – IGEL
– Gaelle Krikorian, asesora en Acceso al Conocimiento i Propiedad Intelectual
– Estelle Massé, Access
– Thomas Lohninger, Netzfreiheit
– Rejo Zenger, Bits of Freedom
– Jérémie Zimmermann, La Quadrature du Net 

 

17:30 – 20:00
Llibertat d’expressió, llibertat d’informació.

Idioma: anglès

Estat de la qüestió a Europa amb especial atenció al treball de la Coalició contra els Trade Secrets. 
Aplicació privada de la llei – el caso de la llibertai d’informació, el copyright i de la “lluita contra el 
terrorisme”.

Hi participen:
– James Love, Knowledge Ecology International – KEI
– Jeremy Malcolm, Electronic Frontier Foundation – EFF
– Renata Avila, abogada por derechos humanos i propiedad intelectual, asesora de Wikileaks, Courage 
Foundation i Creative Commons
– Diego Naranjo / Maryant Fernández-Pérez, European Digital Rights – EDRi
– Guests: Ali Nikouei, Baaroo Foundation

 31 d’octubre

Coordina Xnet
Lloc: La Farinera – Gran Via de les Corts Catalanes 837, Barcelona

15:00 – 16:30
Llibertat d’expressió, llibertat d’informació: estat de la qüestió i coordinació de lluites a l’Estat 
espanyol.

Idioma: castellà

Hi participen:
– LegalSol
– Patricia Goicoechea, Rights International Spain RIS
– David Fernández
– Carlos Almeida 



2 de novembre | MAKERS

Coordina: Objetologías
Twitter at @Bau_bcn
Lloc: BAU, Centre Universitari de Diseny de Barcelona – Carrer de Pujades 118, Barcelona

16:00 – 19:30
Conferencies: Makers i models de negoci

Modera: Josianito.

Hi participen:
– Núria Martínez-Vernis i Jordi Reynés, Ateneus de Fabricació Digital
– Joan Maroto, Lab BAU
– José Laulhé, Ehcofab – Fabmóvil
– Susana Moliner, La Companyía
– Defko Ak Ñiëp, Kër Thiossane (vídeo-conferència)
– Josef Prusa, desarrollador Reprap
– Judit Panxeta i Lena Prado, MalaHembra

 

20:00
Conferència escènica: “Regreso al futuro”

Tot es remesclable i remesclat. Un viatje a travès de la cultura popular digital i la remescla audiovisual 
política com a eina per a la ciencia-ficció ciutadana per ZEMOS98.
 



Free Culture Forum 2015

Vam crear el Free Culture Fòrum (Fòrum internacional de Cultura Lliure) – junt amb els oXcars (el 
major esdeveniment de cultura lliure de tots els temps) – ara fa set anys davant de la necessitat, davant 
de la seva criminalització, de “normalitzar” la cultura lliure, l’ús d’internet com a eina de 
transformació social per a la construcció d’una democràcia real i per defensar-nos de les 
embestides d’un statu quo obsolet que lluita per perpetrar-se.

Quan vam començar, pocs sabien de què parlàvem quan treballàvem sobre cultura lliure, llicències 
copyleft, defensa d’un internet neutral, eines de participació…

Des d’aleshores hem viscut moltes victòries col·lectives (aconseguit que es desarticulés la cúpula de la 
SGAE, aturat tractats internacionals, creat eines i arguments per a la r-evolució, deslegitimat una 
forma de govern obsoleta…) i de tant normalitzar aquests temes avui formen part del corrent general. 
Veure al Rei inaugurar una LAN party ens fa pensar que potser fins i tot que ens haguem passat :P
En tot cas, la cultura digital i els seus avenços són aquí per quedar-se.

En cada edició del FCFòrum hem anticipat i posat sobre la taula temes que han resultat ser 
crucials a l’agenda política dels anys següents: dret ciutadà a la informació, accés al coneixement, 
transparència, economía col·laborativa, desenvolupaments polítics de la cultura lliure, accés al domini 
públic, govern obert, models sostenibles per a la cultura compartida, eines d’autoorganització a la global
revolution, experiències pioneres de crowdfunding, democràcia de xarxa, noves formes de partits, Big 
Data per a la transformació social, monedes socials i criptomonedas, maquinària oberta i disseny…

A Xnet creiem que aquest any toca treballar sobre la que sens dubte és l’última frontera dels drets civils:
la necessitat de protegir els canals que existeixen a dia d’avui per garantir el secret de les 
comunicacions de tots els ciutadans entesa com un dret humà per la seva vida privada i per les 
lluites polítiques que s’estan portant a terme, contra la corrupció i per una nova governança. Durant 
segles, els ciutadans hem lluitat per l’aprovació de lleis perquè els governs garantissin la nostra 
privacitat o almenys perquè no la poguessin utilitzar legalment contra nosaltres. La gran filtració 
d’Snowden obre un escenari nou: no només revela que els governs vigilen més massivament i 
sistemàticament que mai a la ciutadania a Internet, també revela que moltes altres eines a l’abast de 
tots resisteixen aquests plans de vigilància. Ara som nosaltres, per nosaltres mateixos, els que podem 
garantir la nostra privacitat i són els governs els que lluiten per aprovar lleis que criminalitzin el xifrat de 
les comunicacions.



Què és

El Free Culture Forum, Fòrum internacional per la cultura lliure, respon a la necessitat d’un espai 
internacional on construir i coordinar un marc global d’acció i una agenda comuna per a temes 
relacionats amb la cultura lliure i l’accés al coneixement, la democracia en xarxa (mecanismes de 
participació i control ciutadà del poder i les institucions), la defensa d’un Internet lliure i neutral, la 
defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar y estar informats; la lluita legal, técnica i 
comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entensa como la pràctica i l’acció en xarxa per 
l’empoderamiento, la justícia i la transformació social.

El Free Culture Forum reuneix les principals organitzacions i veus actives en en aquests camps 
amb l’objectiu de treballar junts i posar en comú les respostes davant els problemes urgents sorgits 
arran del canvi de realitat.

El FCFòrum és un espai d’elaboració de propostes des de la societat civil per enfortir la posició de la 
ciutadania.

Davant els límits d’una democràcia segrestada i anquilosada, l’FCForum és un espai per pensar i crear
nous prototips que afrontin els desafiaments de la democràcia en la societat xarxa.

El FCFòrum és una trobada de tres dies per organitzar respostes a nivell internacional articulant un front
unitari que reuneixi les diferents solucions, perquè juntes es complementin i així construir una rèplica 
comuna a les pressions que exerceixen els lobbies sobre els governs. Versa així mateix sobre 
conèixer i posar en relació experiències d’innovació a les qüestions de transparència, llibertat 
d’informació, dades públiques i dispositius institucionals oberts que empoderin els ciutadans i millorin les
formes distribuïdes del control dels governs.

Els resultats estan dirigits als reformadors polítics, als emprenedors culturals, als ciutadans i als 
activistes per proporcionar-los eines pràctiques amb les quals operar activament, amb l’objectiu de:

• Donar arguments als “reformadors” polítics: crear eines amb les quals fer pressió als partits, 
institucions i agències governamentals, amb l’objectiu d’influir en els canvis legislatius que en 
aquests moments estan succeïnt. 

• Dotar d’eines als i les ciutadanes, com a agents actius que s’enfronten a un canvi de 
paradigma i han de poder beneficiar-se de tot el seu potencial. 

• Crear una xarxa d’afinitat i col·laboració global basada en l’interès comú en la defensa 
d’Internet, la llibertat d’expressió i la cultura lliure com a conditio sine qua non per a una 
democràcia real. 
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