Dossier de premsa

Organitza:

Nota de premsa
1, 2 i 3 de maig: Proposem transicions transformadores pels propers anys
Intelectuals i activistes d’arreu del món conclouran a Barcelona
un nou consens social, econòmic, mediambiental i comunicatiu

Consens de Barcelona:
Un camí de canvi pels indignats
Ens trobem en un procés de canvi mundial on els ciutadans i ciutadanes d’arreu del món busquem respostes
a la crisi global. Mentrestant, el consens governant, en comptes de finançar amb 50.000 milions de dòlars la
reducció de la pobresa, pactada com un dels Objectius del Mil•lenni, ha dedicat 50 vegades més a salvar als
bancs especuladors perquè “són massa grans per deixar-los caure”, contradient així la seva pròpia doctrina
neoliberal de que el mercat s’autoregula i que els governs no han d’intervenir. Els “rescatadors” empobrits
es veuen ara encalçats per les institucions financeres que, a través d’agències de qualificació de dubtosa
objectivitat, porten l’especulació al màxim.

Estem indignats i amb raó. És l’hora de concertar una acció urgent a nivell planetari
“Per un món habitable per a tothom”
És per això que Nova -Centre per a la Innovació Social va començar l’any 2009 un procés per intentar crear
un consens sobre alternatives concretes al consens dominant. Aprofitant les possibilitats de comunicació i
deliberació que ofereix el ciberespai, 250 persones**, amb paritat de gènere i proporcionals a la població
de cada regió del món (126 d’Àsia, 43 d’Àfrica, 45 d’Amèrica, 31 d’Europa i 5 d’Oceania) han estat aportant
solucions per fer front als grans poders actuals a escala mundial: polític, energètic, econòmic, cultural,
mediàtic .
L’esborrany del compromís, presentat al Fòrum Mundial Social de Dakar 2011, estableix nou eixos en els que
treballar i les directrius per fer-ho: supervivència a la situació d’emergència actual, democràcia participativa,
sostenibilitat ambiental, economia social i sostenible, sistema financer no especulatiu, societat del
coneixement compartit, món sense guerres ni violència, mundialització equitativa i governabilitat mundial.
Proposem a la societat, a cada persona, cada comunitat, a cada país que adopti alguns dels 68 objectius
compartits del Consens de Barcelona i que es comprometi a realitzar-lo en l’àmbit territorial o sectorial més
adient.
Barcelona reunirà del 1 al 3 de maig 30 dels participants per a aprovar un nou consens social global i definir
accions transformadores pels propers anys. El Consens es presentarà el dia 3 de maig al Palau Centelles de
Barcelona (darrera de l’Ajuntament) i serà el punt culminant del procés deliberatiu iniciat fa dos anys.
El Consens de Barcelona, a més, obre la possibilitat d’aportar fins el 18 d’abril propostes per a la innovació en
els models socioeconòmics. La millor d’elles rebrà una beca de 20.000€ per poder desenvolupar-la.
** Aquestes 250 persones i entitats han comptat amb l’ajuda del Consell Assessor Internacional del Barcelona Consensus, format per 16 dones i
15 homes. Els membres del Consell són persones com Adolfo Pérez Esquivel, Federico Mayor Zaragoza, Fatma Aloo, Susan George, Vandana Shiva
o Walden Bello. Ells s’encarreguen de garantir l’enfocament i la pluralitat del procés i avalen les principals decisions del Barcelona Consensus.
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Els experts

Trobada Internacional del Consens de Barcelona

*feu click al nom dels experts per accedir al seu currículum detallat

Michael Warschawski

Federico Mayor Zaragoza

(España)
President Fundación Cultura de Paz

(Israel)
Fundador de l’Alternative Information Center

Juan Carlos Anselmi Elissalde
(Uruguay)
Director de CUDITA

Wahu Kaara

(Kènia)
Fòrum Social Africà
i Kenya Debt Relief Network

Yun Jianli

(Xina)
Xiangfan Environmental Protection Association

L’ex Director General de la
UNESCO i actual president
de la Fundación Cultura
de Paz ha mostrat el seu
compromís amb el Consens
de Barcelona formant part del
Consell Assessor, participant
activament durant el Fòrum
Social Mundial de Dakar i
confirmant la seva presència
en la trobada Internacional
del Consens. Reconegut per la
seva fermesa en la defensa de
la Pau, els Drets Humans i per
l’enfocament eminentment
pacifista que va donar a la
UNESCO, la seva opinió té ressò
a nivell global.

Nahla Chahal

(Líban-Iraq)
Presidenta Arab Women
Researchers Association

Leonor Concha Martínez

(Mèxic)
Sociòloga Mujeres para el Diálogo

Des de que Warschawski va cofundar
l’Alternative Information Center l’any 1984,
el conflicte israelopalestí compta amb una
poderosa veu, atenta a les injustícies i a
les manipulacions mediàtiques inherents
a qualsevol conflicte i enquistades en el
cas d’Israel i Palestina. Warschawski ha
estat perseguit i condemnat pel propi
estat israelià per la publicació d’articles
provinents del Front Popular d’alliberament
palestí. És un reconegut líder d’opinió i
publica regularment a diversos mitjans
internacionals com Le Monde Diplomatique,
International Viewpoint, ZNet o Monthly
Review.

Krishna Murthy Padmanabhan

(Índia)
Membre del Forum Mondial des Alternatives

Ha treballat durant 8 anys amb
moviments indígenes a Chapas. Va
fundar l’any 1979, “Dones pel Diàleg” i
actualment coordina la Xarxa Nacional
Gènere i Economia (REDGE) que
integra a 45 organitzacions civils i
socils a 23 estats de la república.

Aquest politòleg indi representa la sensibilitat
per les classes més desafavorides a l’Índia. És
membre del Forum Mondial des Alternatives.

Fatma Alloo

(Tanzània)
Fundadora de la Tanzania Media Woman’s Association

Kin Chi Lau

(Xina)
Professora d’Estudias Culturals a la Universitat
de Lingnan, Tuen Mun, Hong Kong i Coordinadora
del Projecte 1000 Dones de Pau al Món

Escriptora, periodista,
investigadora i
activista, Nahla Chahal
es dedica actualment a
la investigació a París.

Luís Lopezllera-Mendez
(Mèxic)
President Promoción del
Desarrollo Popular

Una de les pioneres del feminisme contemporani africà,
periodista i fundadora l’any 1987 de la Tanzania Media
Woman’s Association. La seva tasca a l’Àfrica pel
reconeixement de la dona i la seva influència com a periodista la
converteixen en una veu influent i amb pes a l’Àfrica subsahariana.
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Els experts
Lavinia Mohr

(Canadá)
Directora de programes de la
World Association of Christian
Communication

Sean O’Siochru

(Irlanda)
Líder de la Communication Right
in the Information Society

Amb més de 20 anys com a
expert consultor en comunicació internacional i mitjans,
és líder del CRIS i cofundador
i Director de Nexus Europe.
Ha participat en nombrosos
projectes relacionats amb el
dret a la informació i compta
amb publicacions centrades
en les TIC i les possibilitats
que ofereixen als moviments
socials.

Trobada Internacional del Consens de Barcelona

Devaki Jain

(Índia)
Economista i activista feminista

Reconeguda economista índia, amb
nombroses publicacions i llibres en favor
de l’empoderament
de la dona, defensa
dels Drets Humans,
desenvolupament,
cooperació entre els
països empobrits o
democràcia descentralitzada, entre
d’altres. A més, ha
estat fundadora de
l’Institut d’Estudis Socials Trust i l’ha dirigit
durant 20 anys.

Sirajul Islam

May East

(Brasil - Regne Unit)
Gaia Education &
Frindhorn Ecovillage

(Lituània)
Professor de Política Monetària
i Recursos Intelectuals

Influent professor amb més de 40
anys d’experiència, assessor en qüestions econòmiques per a diversos
bancs internacionals i amb
nombrosos reconeixements, com el
de membre de l’Acadèmia Lituana de
Ciències des de l’any 76 o
vicepresident del Consell d’edició de
l’Enciclopèdia Universal lituana.

Ibrahima Coulibaly

(Bangladesh)
Ashrai

(Mali)
President de la Coordination Nationale
des Organisations Paysannes

Loreta Navarro Castro

Ahmed Rahmani

(Marroc)
Director de l’Institut de Reserches
sur la Modernité

Antanas Buracas

Ha treballat amb ONGs al seu país
des de fa 26 anys, especialment en
desenvolupament comunitari,
gènere, medi ambient i
microfinances. Ha escrit llibres sobre
mobilització de recursos locals i
gestió del canvi. Escriu regularment
en diversos diaris de Bangladesh.

Fa 18 anys que viu a la Findhorn
Ecovillage, a Escòcia. És educadora
ambiental, treballa amb agències
intergovernamentals, institucions
educatives i les Nacions Unides per a
l’elaboració d’estudis per a assolir un
desenvolupament sostenible. Directora
del Gaya Education, un consorci
que treballa per a assolir trancisions
sostenibles.

(Filipines)
Fundadora Center for Peace Education

Rama Mani

(India)
Investigadora GCR2P

Reconeguda internacionalment com a experta en pau,
justícia i seguretat humana, la Dra.Rama Mani desenvolupa
actualment recerca com a directora de projectes al GCR2P
de Nova York i al Centre for International studies de la
Universitat d’Oxford. Actualment ha iniciat un projecte
anomenat “Justice Unlimeted” per promoure la pau a
partir de xarxes amb contraparts locals.

Per ACREDITACIONS per PREMSA i conèixer la disponibilitat dels ponents durant els dies de la Trobada és
necessari posar-se en contacte amb antel·lació amb el departament de comunicació i premsa.
Marta Molina: 651 34 14 06 media@barcelonaconsensus.org
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Les entitats

Trobada Internacional del Consens de Barcelona

Una iniciativa de:
Nova - Centre per a la Innovació Social és una organització no
governamental (ONG), independent i sense ànim de lucre que té com a
objectiu fomentar el coneixement i la pràctica de la innovació social desenvolupant les capacitats de les persones i els moviments socials per tal
d’enfortir, en el seu dia a dia, la seva contribució per a un món just, pacífic i
sostenible.
A partir d’una xarxa global d’experts i professionals i més de 50 projectes
implementats a l’Orient Mitjà, Europa, Amèrica Llatina i Àsia, Nova genera i
divulga coneixement oferint al mateix temps recolzament directe a la societat civil en zones de conflicte, fomenta la transparència i democratització
de les institucions públiques i el·labora el Consens de Barcelona sobre
alternatives a la globalització neoliberal.

En concert amb:

Hi participen:
Ubuntu - Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil
Xarxa d’Economia Solidària
Centre d’Estudis sobre Moviments Socials – UPF
Centre UNESCO de Catalunya
Fundació Cultura de Pau
Fundació Alfons Comín
El Xamfrà
Fòrum Ciutadà de Mallorca
Sostre Cívic
Patrir - Peace Action, Training and Research Institute of Romania (Romania)
CRID - Centre de Recherche et d’Information pour le Developpement (França)
Association européenne pour la Défense des Droits de l’Homme (Bèlgica)
Alop - Associació Llatinoamericana de Orgs. de Promoció al Desenvolupament (Mèxic)
IBASE - Institut Brasiler d’ anàlisis Socials i Econòmiques (Brasil)
CAD - Coalition des Alternatives Africaines Dette et Developpement (Mali)
Palestinian Medical Relief Society (Palestina)
CETRI - Centre Tricontinental (Bèlgica)
Fòrum Mundial de les Alternatives (Bèlgica)
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Programa
Maig

Trobada Internacional del Consens de Barcelona

dia 1

Benvinguda i Presentació dels participants
Objectius i programa de la trobada
Revisió de l’esborrany de Declaració

dia 2

Elaboració del Pla d’Acció
Aprovació de la Declaració “Compromís per un món habitable per a tothom”
Reunió amb les organitzacions de Barcelona

dia 3

Aprovació del Pla d’Acció conjunt i per regions
Resolució sobre la concessió de la Beca d’Innovació Socioeconòmica
18:30 Actuació Especial Castellers del Poble Sec a la plaça Sant Jaume
19:00 Acte de cloenda al Palau Centelles (Baixada de Sant Miquel, 8 )darrera de l’Ajuntament de Barcelona

www.barcelonaconsensus.org - Contacte premsa: 651 34 14 06 // media@barcelonaconsensus.org

Organitzen:

Amb el finançament de:

Departament de premsa i comunicació
Contacte
651 34 14 06
666 62 89 25
media@barcelonaconsensus.org
Marta Molina
Àgueda Mera
Israel Peralta
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