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1. Dels diferents aeroports a Londres ciutat:

• Des de Luton:
Tren: Des de l’aeroport de Luton fins a King’s Cross, al centre de Londres, hi
ha uns 32 minuts agafant un dels trens privatitzats “Thameslink”
(www.thameslink.co.uk). Hi ha un autobús gratuït des de l’aeroport de Luton
fins a Luton Parkway Station on s’agafa el tren. En hores punta passen fins a 8
trens cada hora i el bitllet costa unes 10 lliures (15 euros). Hi ha descomptes si
vas en grup.

Bus: La companyia Greenline té un servei fins a Victoria Station. El preu del
bitllet és de 7 lliures (10 euros) per l’anada o 8 lliures (12 euros) anada i
tornada. El servei és bastant freqüent excepte entre les 1:30 i les 4:30 de la
matinada. www.greenline.co.uk

• Des de Gatwick:
Tren: El Gatwick Express fins a Victoria Station passa cada 15 minuts entre les
5:00 del matí i les 24:00 de la nit. Triga uns 30 minuts i costa unes 12 lliures
(18 euros). Els serveis de South Central fins a London Victoria i London Bridge
duren tota la nit i costen unes 8 lliures (12 euros).
 www.southcentraltrains.co.uk

També es pot agafar un dels trens Thameslink i baixar a London Bridge, Old
Street, metro Northem (negre) o King’s Cross segons on estigueu allotjats.

Bus: Hi ha una extensa xarxa d’autobusos que connecten Gatwick amb el
centre de Londres. Pots trobar tota la informació a www.gobycoach.com

• Des de Stansted:
Tren: L’Stanted Express passa cada 15-30 minuts i costa 13 lliures (19 euros).
Triga uns 45 minuts fins a Liverpool Street, al centre de Londres, o 35 minuts
fins a Tottenham Hale. Entre les 24:00 de la nit i les 4:00 de la matinada no hi
ha tren, però hi ha un autobús cada 30 minuts que només para a Liverpool
Street. www.stanstedexpress.com

Bus: La companyia Terravision té un servei autobús, l’Express Shuttle, directe
a London Victoria. Triga 1 hora i 20 minuts i l’horari és de 5:30 de la matinada
fins les 00:45 de la nit.

• Des de Heathrow:
És “l’aeroport urbà”,  és l’última parada de la línia de metro Picadilly.
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2. Transports de Londres:

Podeu entrar a la pàgina www.tfl.gov.uk (apartat “tube”, subapartat “maps”) i
baixar-vos un plànol de metros. També hi ha plànols d’autobusos i de trens
però el què farem servir més és el metro, especialment la línia Picadilly (blava
fosca).

Els primers 20.000 participants en inscriure’s al FSE obtindran una
travelcard gratuïta per transport en metro, bus i tren pel dies 15, 16 i 17
d’octubre.  Qui s’inscrigui més tard tindrà un descompte com a participant de
l’FSE.

En qualsevol cas un passi per 3 dies de les zones 1 i 2 val 15 lliures (uns 22
euros) i la “LT weekly travelcard” val 20 lliures (30 euros) i serveix tant per
metro com per bus. El bitllet senzill d’autobús costa 1 lliura (1’5 euros), el de
metro 2 lliures (3 euros).

3. Allotjament de l’FSE

La delegació catalana anticapitalista (XMG) tenim assegurades 500 places
gratuïtes. Els primers 500 inscrits a través de l’XMG accedeixen a una plaça
de forma automàtica. Possiblement estiguem repartits en 2 o 3 espais diferents
però propers entre ells. Cal dur sac de dormir i màrfega.

A part d’això, hi haurà entre 5000 o 6000 places gratuïtes en
poliesportius (els pocs que no estan privatitzats), esglésies,  mesquites i
centres cívics. Unes 1000 places en hostals i pensions de baix preu, entre 12 i
20 lliures la nit (18 i 30 euros per nit). I unes 2000 places en càmpings,
algunes places gratuïtes i altres a 7 lliures per nit (10 euros per nit).

Qui es vulgui allotjar en un alberg cal que entri al web www.hostelworld.com
on trobarà els del web www.HIhostels.com (1) i forces més. Us convé que
l’alberg sigui el més cèntric possible.

Hi ha un parell d’albergs que no hi surten però que estan bé:
Astor Leinster Inn (www.astorhostels.com). 5 Albergs cèntrics.
The Generator (www.the-generator.co.uk) al costat de Leicester Square
(encreuament de les línies Northem i Picadilly).

(1) Per als albergs “Internacional Hostelling” (els que tenen el logo de l’avet i la
caseta) cal carnet d’alberguista. El fan a la DG de Joventut, carrer Calàbria 147,
tel. 934838383, obert de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 18.45h. Calen el DNI
i 7 euros fins el 29 anys i el DNI i 11 euros dels 30 en endavant.
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4. L’FSE (14-17 d’octubre)

Dijous 14: apertura del Fòrum a l’Alexandra Palace amb la salutació de Ken
Livingstone, alcalde de Londres.
Divendres 15/Dissabte 16: plenaris, seminaris i tallers que integren el FSE.
Diumenge 17: tancament del Fòrum amb la manifestació final i concert.

Els plenaris i la major part dels seminaris de l’FSE es faran a un castell del
segle XIX,  l’Alexandra Palace (metro Picadilly, parada ‘Wood Green’ o tren
Thameslink, parada ‘Alexandra Palace’).
Mapes: http://www.alexandrapalace.com/s/ap/page_289.htm

La resta de seminaris i tots els tallers es faran al barri de Bloomsbury, al
The Camden Centre, c/Judd Street (parada ‘King’s Cross’ o ‘Holborn’).

Alguns dels ponents dels plenaris que ja han estat confirmats són
- Walden Bello, director de Focus on the Global South
- Susan George, autora del llibre “Informe Lugano” i vicepresidenta d’ATTAC
França
- Aleida Guevara, filla del Che
- Samir Amin, pensador egipci, autor del llibre ‘L’emperi del caos’.
- Ken Loach, director dels films ‘La Cuadrilla’ (The Navigators), ‘Pà i Roses’
(Bread and Roses) i ‘Terra i Llibertat’ (Land and Freedom).
- José Bové, activista anti-globalitzador i lluitador campesà, conegut per
destrossar un McDonald’s del seu poble a França, que el va convertir en un
heroi de la lluita ecologista.
- Evo Morales, sindicalista, líder indígena bolivià i lluitador contra el
colonialisme. Avui representa la lluita per la recuperació dels recursos naturals
de Bolívia com ara el gas natural.

Com en les dues edicions anteriors es farà una Assemblea de Dones. Serà
divendres 15 de 9 a 12h a l’Alexandra Palace.

Diumenge 17 a les 10.30h, un cop tancat l’FSE, l’Assemblea de moviments
socials debatrà i aprovarà la crida anual a impulsar les diferents lluites.

Després, el diumenge a les 14h, anirem a la gran manifestació contra la
guerra i contra el neoliberalisme que ja s’ha convertit en dia de mobilització
internacional. Als EUA la plataforma antiguerra ANSWER convoca a una marxa
a Washington d’un milió de treballadors contra la política de Bush i l’ocupació a
l’Iraq  i s’espera que altres països es sumin a la convocatòria.

La manifa començarà a Russell Square (parada Russell Square de la línia
Picadilly) i acabarà a Trafalgar Square (parada Picadilly Circus de la mateixa
línia). Per a les persones que marxin el mateix diumenge a la tarda hi haurà
previst un espai per deixar les motxilles, etc.
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Acabada la manifestació, cap a les 18h., a Trafalgar Square començarà el
concert antifeixista a càrrec de l’Asian Dub Foundation.

A part dels plenaris, seminaris i tallers hi haurà molts actes culturals:
- Una exposició de cartells, pancartes, fotos i material antiguerra des del 15F
en endavant.
- Cinema (possiblement passaran l’última pel·lícula de Michael Moore,
Farenheit 9/11)
- Molts més actes

També hi haurà espais per assemblees i reunions de les diferents delegacions.

4.1 Els “nostres” plenaris, seminaris i tallers

D’alguns dels seminaris no ens consta el lloc exacte encara. Si us plau,
consulteu el programa oficial quan arribeu a Londres.

Contra la Guerra:
- Plenari “Estratègies per la pau i el desarmament global, contra les armes
nuclears i les bases militars” – Nella Gimatempo (Itàlia), Achim Vanaik
(Collectif des musulmans de France), Christos Petrakos (Greek Social Forum) i
Francesc Tubau, Plataforma Aturem la Guerra (Catalunya).

- Seminari compartit amb altres grups: Afganistan i Txetxènia, les guerres del
petroli
- Taller compartit amb altres grups: De la cimera de les Azores al retorn de les
tropes

XMG:
- Seminari: “De Gènova a Londres, quin futur té el moviment antiglobalitzador”
(seminari D17), divendres 15, de 13h a 15h, Alexandra Palace.

- Taller compartit amb la ‘Marxa Mundial de Dones’: “Dones i poder”

Campanya dels Països Catalans contra la Constitució Europea:
Seminari compartit amb 6 o 7 grups europeus més: “No a la Constitució
Europea”:
- divendres 15, de 16h- 18h: Alexandra Palace (seminari ‘D6’)
- dissabte 16 a la tarda: a l’espai alternatiu (Bloomsbury, The Camden Centre)



6

4.2 Traducció

Gairebé tots els plenaris i seminaris seran traduïts simultàniament pels
voluntaris de Babels (babels.org) a cinc idiomes: anglès, francès, castellà,
italià i alemany, segons les necessitats. Babels garanteix que el 70% de tots
els esdeveniments serà interpretat al castellà. Els ponents catalans podran
expressar-se en català, i en aquest cas està prevista la traducció simultània a
altres idiomes.

4.3. Els altres espais
Hi ha altres espais mig fòrum, mig no. Són els espais alternatius o ‘autònoms’.
La major part de les activitats dels grups autònoms es faran a Bloomsbury.

Aquests són les principals iniciatives d’espais autònoms:

General:
www.esf2004.net
www.altspaces.net

Beyond the ESF (‘Més enllà del FSE’):
www.wombles.org.uk

European Forum on Communication Rights (Des de ONGs fins a
Indymedia):
www.efcr2004.net
info@efcr2004.net

Life dispite Capitalism (‘La vida malgrat el capitalisme’):
http://esf2004.net/en/tiki-index.php
m.deangelis@ntlworld.com

Solidarity Village/Lets co-operative
www.solidarityvillage.org
admin@solidarityvillage.org

The laboratory of insurrectionary imagination
www.labofii.net
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5. Punt de trobada i assemblees de l’XMG a Londres

- Punt d’informació/taula:

Ens trobareu cada dia de 18h a 21h davant de la porta principal de
l’Alexandra Palace (parada ‘Alexandra Palace’ del tren Thameslink i parada
‘Wood Green’ de la línia de metro Picadilly).

La XMG hi tindrà el punt d’informació els dies 12, 13, 14 i 15 d’octubre de
18 a 21h. És important que només arribar a Londres, tothom vingui al punt
d’informació de la Xarxa, on repartirem les entrades al FSE, els carnets de
transport, la informació de l’allotjament i tot el que l’organització ens doni
(plànols de la ciutat, el programa oficial del FSE, etc.).

IMPORTANT: Les persones que s’hagin inscrit com a estudiants o com a aturats
hauran de portar un carnet o document que ho acrediti. Si sou
estudiants i no teniu carnet, us el podeu anar a fer a la DG de Joventut, carrer
Calàbria 147, tel. 934838383, obert de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a
18.45h. Calen el DNI, una foto, la matrícula del curs 2004-05 i 7 euros.

- Assemblees de l’XMG:

Hi haurà dues assemblees durant el FSE a Londres:

- dijous 14/10 a les 21.30h
- dissabte 16/10 a les 21.30h

Lloc: al punt d’informació o al voltant

6. Més informació

Diners:
No oblideu que al Regne Unit no es pot pagar amb Euros. Per tant,
assegureu-vos de comprar Lliures Esterlines amb antelació. Comprar-les des
d’aquí és més econòmic que canviar allà; a les Rambles hi ha les millors
ofertes.

Identificació:
Si teniu passaport, porteu-lo! En teoria no cal, però experiències anteriors
ens mostren que els anglesos de vegades posen problemes en sortir del païs.
En tot cas, assegureu-vos de que la vostra documentació estigui en vigor!
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En casos d’emergència:

Telèfon d’emergències de l’XMG a Londres:
07910316937

(Si truqueu des de Catalunya: 00 44 7910316937)

SI US PLAU, NOMÉS TRUQUEU EN CAS D’EMERGÈNCIA!

Aquest telèfon estarà en funcionament a partir del dia 10 d’octubre.

Revista de la xarxa, Setzedemarç:

Vols anar al FSE com a reporter de 16/03?

Recullem els teus articles/opinions/debats per publicar-los en el proper número
(novembre-desembre 2004). Envía’ls a setzedemars@yahoo.es

www.xarxaglobal.net

Reunió post-FSE:
Valoració, impressions, accions i campanyes futures

Dissabte 6 de novembre
10.30h (matí)

Casa de la Solidaritat
C/Vistalegre 15
Barcelona (Raval)
<M> Paral·lel i Sant Antoni

Consulteu la pàgina web de l’XMG www.xarxaglobal.net


