
	  

	  	  

	  

	   	  

 
Comença la programació 2015 de les  

‘11es Jornades de Sensibiltzació: Construïm Biocivilització’ 
 

Aquest dilluns 9 de febrer ha començat el programa d’activitats 2015 de les 11es Jornades 
de Sensibilització: Construïm Biocivilització, que organitza l’Associació IMAGO Catalunya 
amb l’objectiu de realitzar un treball de sensibilització, a través de les arts visuals, col·loquis, 
taules rodones i altres activitats, en relació a la convivència sostenible, la solidaritat i la 
cura de la nostra casa: la Terra.  

Les 11es Jornades de Sensibilització, que van inaugurar el seu primer bloc de programació el 
2014 amb la conferència de Chico Whitaker i Cândido Grzybowski (fundadors del Fòrum 
Social Mundial), tindran com a seu principal el municipi de Sant Cugat del Vallès, on s’hi 
celebraran activitats fins el 31 de març. També comptaran amb algunes activitats a Sant 
Quirze del Vallès, i a Barcelona on la presentació del primer llibre d’IMAGO Catalunya, 
editat per Icaria, clourà a l’abril definitivament les Jornades de la mà d’Arcadi Oliveres. 

Algunes de les activitats que conformaran la programació del 2015 són (veure programa complert 
al dossier de premsa i a la graella de programació): 

- Conferència sobre sobirania alimentària, a càrrec de la periodista Esther Vivas, que acaba 
de publicar el llibre El negoci del menjar;  

- Taula rodona d’iniciatives locals “biocivilitzatòries”, amb Som Energia, Eticom-Som 
Connexió, Cal Temerari, El Cabàs, Fiare Banca Ètica i la Fundació Catalana per la Prevenció 
de Residus i el Consum Responsable; 

- Cinefòrum sobre el documental Blood in the Mobile (una setmana abans de la celebració del 
Mobile World Congress), guardonat amb diversos premis internacionals com el Cinema for Peace 
Award a Berlín; 

- Presentació de Fairphone, el primer telèfon mòbil solidari, produït seguint la filosofia del 
comerç just; de la mà d’uns dels seus creadors (coincidint amb la celebració del Mobile World 
Congress);  

- Cinefòrum sobre la llibertat de premsa, a càrrec de la periodista Gemma Garcia, del 
Setmanari La Directa i amb la projecció d’Una mosca en una botella de Coca-Cola, amb 
guió de Pablo Iglesias de Podemos  

- Presentació, amb Josep Pàmies i Arcadi Oliveres, de Construimos Biocivilización, el 
primer llibre que publica l’Associació IMAGO Catalunya amb el suport de l’editorial Icaria, amb 
textos a partir d’intervencions de Chico Whitaker, co-fundadors del Fòrum Social Mundial 
(FSM) i Premi Nobel alternatiu el 2006; Vandana Shiva, Premi Nobel Alternatiu el 1993 i 
activista a favor de l’ecofeminisme; Juan Carlos Monedero, ideòleg de Podemos; i Geneviève 
Azam, militant ecologista i antiglobalització a l'organització Attac França; entre d’altres.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Missatge i objectius de les 11es Jornades de Sensibilització 

El missatge de les 11es Jornades de sensibilització gira entorn a la responsabilitat que 
tenim sobre la realitat que viu el món.  Per tant, els objectius d’aquestes jornades són: 

- Convidar a la societat a realitzar la següent reflexió: si acceptem la nostra “part de 
responsabilitat” en les desigualtats socials, en la pobresa i en la destrucció del medi ambient, 
recuperarem la capacitat i el poder per canviar l’escenari actual, ja sigui amb petites o amb 
grans accions, des de la quotidianitat, des de l’espai públic, social o polític.   

- Donar visibilitat a les entitats que, des de Catalunya, estan realitzant un treball en pro 
“del canvi” des d’una perspectiva “biocivilitzatòria” i s’estan organitzant de diferents 
maneres tot propiciant el treball en xarxa; 

 - Crear un diàleg entre les experiències fruit de la tasca de les persones i les entitats que 
estan treballant en la construcció d’un camí i una convivència diferent, enfortint un nou 
paradigma de convivència planetària. Es tracta d’unir esforços en la construcció d’una 
Biocivilització a favor de la xarxa de la  vida en totes les seves manifestacions: l’ésser humà, 
els animals, la naturalesa i el planeta, on l’ésser humà és una part més de la xarxa de la vida. 

- Recollir les experiències, reflexions i conclusions d’aquestes Jornades per donar-los 
continuïtat a nivell global, dins del marc de la 4a edició del Seminari Internacional de 
Convivència Planetària que també organitza l’Associació IMAGO Catalunya (dates pendents). 
L’objectiu és establir un diàleg entre les experiències locals i les experiències d’altres parts del 
món per l’aprenentatge i l’enriquiment mutu. 

 
Per a més informació consultar: 
el dossier de premsa i la graella de programació adjunts 
i el web www.imagocatalunya.org 
 
Cap de premsa Associació Imago Catalunya: 
Verònica Miquel 
639 387 383 
prensa@imagobarcelona.org 
 

 

 


