
 
 

Comunicat/ Agenda 3/11/2017 
 
Organitzacions i activistes d’arreu de l’Estat es reuneixen a 
Barcelona per analitzar els impactes dels Tractats de Lliure 
Comerç i Inversions. 
 
La Campanya No al TTIP, amb el suport de la Fundació Rosa Luxemburg, 
organitza una Trobada el 4 i 5 de novembre, a Barcelona, per debatre en 
profunditat l’arquitectura dels tractats de nova generació i plantejar les 
alternatives a les polítiques de la UE que volen “imposar” aquestes fórmules de 
relació entre els estats i els poders corporatius. 
 
La Trobada sobre Polítiques de la UE i alternatives al poder corporatiu té 
com objectiu principal la formació, la sensibilització i la incidència política i 
constarà de dues parts, una primera on es farà un repàs a tots els tractats que 
actualment estan en procés de ratificació i/o negociació entre la UE i altres 
països i una segona part que presentarà les alternatives i propostes en 
diversos sectors econòmics i el sector públic, així com les properes accions que 
es duran a terme per part de les organitzacions socials, sindicals i polítiques 
que s’oposen a aquests tractats, així com la xarxa de ciutats i regions 
constituïda per més de 2000 municipis europeus. 
 
Les Campanyes són l’espai que durant més de quatre anys han estat 
organitzant arreu d’Europa a les veus crítiques a aquests tractats, convocant 
mobilitzacions en les principals ciutats europees i exercint una pressió 
ciutadana sense precedents. L’èxit principal de les Campanyes ha estat treure 
a la llum - amb informes o filtrant la “lletra petita” del TTIP, o fa pocs dies, del 
Tractat amb Japó-  les pretensions d’uns governs estatals i d’unes institucions 
europees que, al marge de la ciutadania, pretenen canviar les regles del joc 
democràtiques. 
 
Participaran en aquesta Trobada de Barcelona representants de les principals 
ong’s, fundacions i organitzacions estatals i d’àmbit europeu com Amigos de la 
Tierra, ATTAC, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Entrepobles, 
Observatori DESC, sindicats com CCOO, UGT, CGT, representants de 
la Xarxa Europea de Municipis lliures de tractats  i centres d’investigació 
com el Transnational Institut i Centre Internacional Enviromental Law. 
 
Els eixos de la Trobada organitzada per la Campanya No al TTIP i 
la Fundacio Rosa Luxemburg, se centraran en intercanviar i donar eines per 
proposar alternatives, sensibilitzar i denunciar uns tractats que tindran uns 
impactes negatius i que es comencen a conèixer pels efectes que han tingut en 
d’altres latituds, com Amèrica Llatina. Afectaran els serveis públics com es el 
objecte del TISA que incideix sobre drets laborals, sectors com el transport, 
ports, cadenes de subministració d’aliments i els serveis bàsics, frenant 
d’aquesta manera i globalment processos de remunicipalització ja en marxa en 
algunes ciutats d’Europa. 
 



El diumenge, 5, s’aprofita l’estada d’un centenar d’activistes i de representants 
d’organitzacions arribats de Madrid, Euskadi, País Valencià, Andalusia, Illes 
Balears, per convocar una assemblea de Campanyes i debatre les estratègies 
de futur en l’actual context de ratificació del CETA i posada en marxa de les 
negociacions d’altres tractats, així com acordar noves resolucions. 
 
Clica aquí per Agenda, Programa i participants 
 
Clica aquí per Inscripcions 
 
Dissabte, 4 de novembre de 9:30 h a 19:00 h 
Lloc: Centre Cívic Parc-Sandaru, Carrer de Buenaventura Muñoz, 21 Barcelona 
Estació de metro: Arc de Triomf L1 
  
Diumenge, 5 de novembre de 10:00 h a 17:00 h 
Lloc: Local de Marina, Carrer de la Marina, 131 Barcelona 
Estació de metro: Marina L1 
 

http://www.noalttip.org/wp-content/uploads/2017/08/Jornades-TTIP-CETA-y-TiSA-Nov2017-CAT-2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ4ZoWEyAR1wlfu8U36H2Fd0Ujp15LM959LpYXprAqDfhdKA/viewform

