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CAMPANYA “CATALUNYA NO AL TTIP” 

Més de 400 organitzacions, de tot l’estat, que ens hem adherit al Manifest “Campaña 

No al TTIP” compartim una profunda preocupació per les diverses amenaces que 

planteja l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership - TTIP, també conegut com Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic o 

TAFTA), però també l’acord de lliure comerç amb el Canadà (Comprehensive 

Economic and Trade Agreement - CETA), i l’acord sobre  el comerç de serveis (TISA, 

per les seves sigles en anglès).  

Representem pràcticament  tot els àmbits de preocupació de la ciutadania: serveis            

públics, drets de les  dones, drets socials i laborals, drets digitals, protecció del medi 

ambient, d’ unes normes saludables per a la agricultura i l’alimentació, control públic i  

social dels sistemes financers. Pel nostre compromís amb la  ciutadania hem   llençat 

una campanya de informació i formació sobre aquest  tractat. 

El TTIP (utilitzem les sigles en anglès per a  una unificació del logos i comprensió 

internacional de la campanya) és el tractat  de lliure comerç que s' està negociant 

d’esquenes a la  ciutadania des del 2013 entre els Estats Units d' Amèrica i la Unió 

Europea  i que  possiblement es tancarà el 2015. Vol implementar  la  desregulació del 

nostre  sistema econòmic i social i rebaixar estàndards de protecció social, laboral i  

ambiental als dos continents. 

Ni la  ciutadania europea ni la de Estats Units han de estar sotmeses a la política de   

les transnacionals, on prima sempre el benefici en contra del benestar de les   

poblacions. Dins d’aquestes negociacions també entra el sector d’energia, hi ha força  

possibilitat de que  el “fracking” sigui imposat. 

Tenim el ferm  compromís de rebutjar les actuals negociacions sobre el TTIP i garantir 

aquest  debat,  ja   que tots els acords han  de servir a l’ interès públic i al nostre futur 

comú. 

Per això s’ha convocat l’11 d’octubre el Dia de Acció Europea #NoalTTIP y contra el 

fracking. http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/  

En el marc del Dia d'Acció Global contra el TTIP i el Fracking, la Campanya 

"Catalunya No al TTIP", organitza a Barcelona la Jornada “Sobirania Segrestada – 

Drets en perill”, espai de trobada durant el 10 i 11 d’octubre, d’especialistes i 

representants de les organitzacions de la societat civil, que tractaran de posar llum 

http://noalttip.blogspot.com.es/
http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/
https://drive.google.com/file/d/0B31XJpZ2QQBLUkhCSndLaTUyQms/edit
https://drive.google.com/file/d/0B31XJpZ2QQBLUkhCSndLaTUyQms/edit


sobre les qüestions  fonamentals que  planteja aquest tractat i les implicacions que 

tindrà a les  nostres vides tant  des de l’àmbit personal com col·lectiu. 

En  la sessió d' obertura, que tindrà lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i 

Història de la UB a les 19 h, quatre especialistes de rellevància internacional, Susan 

George - ATTAC França i Transnational  Institute;  Courtenay Lewis - Sierra Club de 

Nova York; Rosa Guillén - Grupo  Género y Economía  de Perú i  Francisco López 

Bárcenas - Academia Mexicana de  Derechos Humanos; que situaran el TTIP en la 

problemàtica general dels tractats comercials.  

La sessió de dissabte, 11 es desenvoluparà al Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona,  amb la participació de representants de les principals organitzacions i 

moviments que s’exposaran els diferents  aspectes del  tractat i com afectaran en cas 

de ser aprovat. 

 

Dia: Divendres, 10 octubre 
Hora: Inauguració 19.00  - Fi de la sessió 21.00 
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 
Carrer Montalegre, 6  Barri del Raval, Barcelona 
 

Dissabte: Dissabte, 11 octubre   
De 9.30 a 20.30  
Lloc: Sala Raval de Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Carrer 
Montalegre 5, Barri del Raval, Barcelona 
 

Contacte: Carles Seijo - tel. 608920146 

Més informació: barcelona.no.ttip@gmail.com 

 

Entitas adherides  a la campanya en Catalunya (com part de la campanya estatal) 

Acció Jove, ACSUR-Las Segovias Catalunya, Àgora Nord  Sud, Alba Sud - 

investigació i comunicació per al desenvolupament, Aliança per la Sobirania 

Alimentària  a Catalunya, Alternativa d’Intercanvi amb els PoblesIndígenes, Associació 

d’ Amistat  amb el Poble de Guatemala, Associació Catalana de Defensa de la Sanitat 

Pública (ACDSP), Associació de Naturalistes de Girona (ANG), ATTAC-Acordem,  

ATTAC   Catalunya, Aturem les prospeccions a la costa catalana, Avalot-joves d’ UGT, 

Brigades Internacionals de Pau (PBI), Ca la Dona, Candidatura d’ Unitat Popular 

(CUP), Centre d’ Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Centre Internacional   Escarré 

per a les  Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN), Centre de  Sostenibilitat Territorial 

(CST), Comissions Obreres de Catalunya (CC.OO), Comitè 1er. de Desembre - 

Plataforma Unitària d’ONG-SIDA, Confederació General del   Treball (CGT), Consell 

de la  Joventut de Barcelona (CJB), Consell Nacional de la Joventut de  Catalunya 

(CNJC), Cooperacció, Coordinadora d’ONG solidàries de les comarques gironines i l’ 

Alt Maresme, Coordinadora d’ Usuaris de la Sanitat, Ecologistes en Acció, Educació 

per l’ Acció Crítica, Enginyeria Sense Fronteres, Entrepobles, Equo Catalunya, 

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Federació Catalana d' ONG per la Pau, els  Drets 

Humans i el Desenvolupament (FCONG), Federació d’ Associacions de Veïns i   

Veïnes de   Barcelona (FAVB), Front Cívic de Catalunya, FundiPau (Fundació per la 



Pau), Greenpeace, Grup d' Investigació sobre Exclusió i  Control Social Universitat de 

Barcelona (GRECS), Institut de Drets Humans de Catalunya, Iniciativa per Catalunya 

Verds (ICV), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Joves d’ Esquerra Verda 

(JEV), Justícia Alimentària Global (VSF), Justícia i Pau Girona, Lliga pels Drets dels  

Pobles, Marxa Mundial de Dones, Medicus Mundi Catalunya, Observatori DESC, 

Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Pirates de Catalunya, Plataforma d’ 

Afectats per la  Hipoteca  de Barcelona (PAH), Plataforma Aigua és Vida, Aturem el 

Fracking, Plataforma Catalana en defensa de les Terres del Sènia, Plataforma per l’ 

Auditoria Ciutadana del Deute (PACD), Procés Constituent, Revista Soberanía 

alimentaria, biodiversidad y culturas, SETEM Catalunya, Solidaritat i Comunicació – 

SICOM, Som Energia, Som Lo que Sembrem, Suds, Unió General de Treballadors de 

Catalunya (UGT), Unió de Pagesos (UP), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), 

Xarxa de  Consum Solidari, Xarxa d’ Economia Solidària, Xarxa per la Sobirania  

Energètica. 


