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Estat actual  del  CETA y TTIP,
Crist ina Pina (campanya "No al
 TTIP,  CETA i  TiSA")  

Programa 4Nov 

UE Japó, Miguel  Angel  Soto
(Greenpeace) 

DESCANS -  11.45 

DIA Ú -  PRIMERA MESA 10.00 

UE Mèxic i  Mercosur,  Braul io Moro
(France Amerique Latine) 

REGISTRE -  9.30  

Règim d' inversions ,  Layla Hughes
(Centre for International
Environmental  Law) 

TiSA,  drets laborals i  serveis
públics,  F lorian Horn (Rosa
Luxemburg Stiftung) 
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Programa 4Nov 

DINAR -  14.15 

DIA Ú -  SEGONA MESA 12.15 

Alternatives i  propostes sobre la
taula (campanya "No al   TTIP,  CETA i
TiSA")  

Tractat Vinculant de Nacions
Unides,  Marco Aparicio (Observatori
DESC) 

Llei  francesa de Drets Humans i
Empreses,  Jul iette Renaud (Amis de
la Terre France) 

Remunicipal ització,  Satoko
Kishimoto (Transnational  Institute)  

Contractació Pública,  Carlos
Sánchez Mato (Ajuntament Madrid)  

Economia Social  i  Sol idària,  Xavi
Rubio (Ajuntament Barcelona) 

15.30 Actual i tzació de les act iv i tats 
planif icades per la conferència 
ministerial  de l ’OMC a Argentina,  
Luciana Ghiotto (ATTAC Argentina))  
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Programa 4Nov 

PLENÀRIA CLOENDA  -  19.00  

DIA Ú -  TALLERS TARDA  15.45 

Tractat vinculant i  l lei  nacional
d’empreses i  Drets Humans a càrrec
de Jul iette Renaud i  Layla Hughes 

TiSA,  serveis públics,  drets laborals
i  serveis f inancers,  a càrrec de Sol
Sánchez i  Cuca Hernández  

Impacte dels TCI en les economies
locals a càrrec de Pablo Cotarelo,
Rosa Mateu i  Lucía Bárcena 

Cort Mult i lateral  d ’ Inversions i
l ’ ISDS,  a càrrec de Tom Kucharz,
Layla Hughes i  Francesca Ricciardi  

L ’OMC i  altres tractats de comerç i
inversió de la UE,  a càrrec de
Braul io Moro i  Pablo J iménez 

Contractació pública i
remunicipal ització,  a càrrec de
Fel ipe Daza,  Miriam Planas i  Carlos
Sánchez Mato 

Primera sessió  (1h 30 min) 

Segona sessió  (1h 30 min) 
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Programa 5Nov 

TALLER FORMATIU  -  15.00  

DIA DOS -  10.00

Estratègies a futur de la campanya 
Estructura i  coordinació 

Assemblea de les campanyes i organitzacions afins

FI JORNADES -  17.30  

Estratègies narratives :  el  tal ler
per ensenyar com enfocar,
organitzar i  presentar les idees per
motivar i  inspirar/transformar la
informació en una història feta a 
mida per cada públic diferent.  

Tal ler a càrrec de Jenifer L.  Johnson,
trabajó en incidencia pol ít ica en
Washington D.C. ,  actualment
estratega en narratives i  cocreadora
del Mètode Storyboard:
www.thestoryboardmethod.com 



Ponentes

Florian Horn va treballar com a assistent per al grup parlamentari DIE LINKE. 
Actualment treballa a l'Oficina Europea de la Rosa Luxemburg Stiftung a 
Brussel·les. Les seves àrees de treball són comerç i polítiques econòmiques de la 
Unió Europea i polítiques migratòries.

Xavi Rubio és tècnic de projectes d'Economia Cooperativa, Social i Solidària de 
l'Ajuntament de Barcelona. És cooperativista a Fiare Banca Ètica, Som Energia i 
Som Connexió. A més és activista de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya.

Marco Aparicio Wilhemi és professor de Dret Constitucional a la Universitat de 
Girona i president del Obsrvatori DESC. Ha estat assessor dels processos polítics 
de l'Equador i Bolívia i col·labora amb diferents organitzacions de Drets Humans.

Braulio Moro Azuela és periodista i doctor en economia. És activista de la 
campanya Dismantle Corporate Power i col·labora en l'associació de France 
Amerique Latine.

Miguel Angel Soto és responsable de la Campanya contra els acords comercials 
entre la UE i els EUA (TTIP) i Canadà (CETA) per a Greenpeace Espanya.

Cristina Pina és membre d’Enginyeria sense Fronteres i de la campanya "No al 
 TTIP, CETA i TiSA". Activista per la defensa del medi ambient i la denúncia de les 
violacions dels drets humans per part de les empreses extractives i energètiques.

Layla Hughes és Advocada Principal del Programa de Salut Ambiental del Centre 
for International Environmental Law (CIEL). És especialista en política 
international i en acords de comerç i inversions.  

Satoko Kishimoto és activista i investigadora en el Transnational Institute 
d’Amsterdam. És autora del llibre: Remunicipalització: com ciutats i ciutadania 
estan escrivint el futur dels serveis públics (2017).

Carlos Sánchez Mato és economista i activista en diferents plataformes 
d'anul·lació del Deute Extern, membre d'ATTAC i d'Izquierda Unida. És actualment 
regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Madrid.

Juliette Renaud és responsable de campanyes sobre regulació de les 
transnacionals i indústries extractives a Amics de la Terra França. Des de 2008, ha 
treballat amb comunitats afectades per empreses mineres i petroleres en 
diferents països. Va participar en el procés d'adopció de la llei francesa sobre el 
deure de vigilància de les empreses.



Tallers

Felipe Daza és codirector de NOVACT - Institut Internacional per a l'Acció 
Noviolenta, investigador de l'Observatorio DDHH y Empresas (ODHE) i del Shock 
Monitor - Observing Private War Impact on Human Rights. Màster en RRII i 
Llicenciat en Ciències Polítiques.

Pablo Cotarelo és enginyer de mines, especialitzat en energia i combustibles 
Membre fundador d’Ekona, cooperativa de consultoria i investigació econòmica. 
Responsable de política energètica i industrial.

Cuca Hernández és coordinadora d'ATTAC Espanya i activista de la campanya 
"No al  TTIP, CETA i TiSA".

Tom Kucharz és assessor polític de PODEMOS al Parlament Europeu i 
investigador en polítiques comercials i inversió de la UE. A més, és activista 
d’Ecologistas en Acción i participa en xarxes internacionals per a la justícia global i 
la campanya "No al TTIP, CETA i TiSA".

Sol Sánchez és coportaveu d'IU Madrid i activista d’ATTAC. Llicenciada en Ciències 
Polítiques i Sociologia i en Antropologia. Autora del capítol sobre Serveis 
Financers en el llibre  "Las Amenazas del  TTIP y el CETA".

Miriam Planas és membre d'Enginyeria sense Fronteres i Aigua és Vida. Activista 
per una gestió pública de l'aigua i la defensa de l'aigua com a dret humà i bé 
comú.

Pablo Jiménez és geògraf i activista en la campanya No al TTIP, CETA i TiSA i de 
l'Àrea Federal de medi ambient d'IU. 

Lucía Bárcena és coordinadora de la campanya "No al  TTIP, CETA i TiSA" per 
Ecologistas en Acción. Activista en el camp de l’antiglobalització, la pau i la 
solidaritat. 

Rosa Mateu és coordinara a Entrepobles el projecte Barcelona a l'Aliança 
Europea de Municipis i Regions davant els Tractats de Lliure Comerç i d'Inversió 
(TTIP/CETA/TISA). 

Francsca Ricciardi és coordinadora de la campanya "No al  TTIP, CETA i TiSA" per 
Ecologistas en Acción. Activista en el camp de l’antiglobalització, la pau i la 
solidaritat. 



Lloc 

4 NOV 
Centre Cívic Parc-Sandaru: 
Carrer de Buenaventura Muñoz, 21 
Estació de metro: Arc de Triomf L1 
Hora: 9h30 – 19h00 
Esmorzar inclòs 

5 NOV 
Local de la Marina: 
Carrer de la Marina, 131 
Estació de metro: Marina L1 
Hora: 10h00 – 17h00 
Esmorzar inclòs 

A més... 

El 3 de novembre et convidem a l'estrena de la pel·lícula "River 
Blue" que es presenta en el Festival Internacional de Cinema de 
Medi ambient (FICMA). 

Cinemes Girona: Carrer de Girona, 175 
Estació de metro: Verdaguer L3/L5 
Hora: 21h30 

Reservar les invitacions enviant un email a invitacio@ficma.com



Contactos

EMAIL 
noalttip@gmail.com 
barcelona.no.ttip@gmail.com 

Contenidos, agenda, ponencias: 616632954 
Logística: 664119275 
Comunicación: 647333897 
Coordinación equipo: Lucía Barcena 

TWITTER 
@noalttip 
@catnoalttip

Para registrarste en las jornadas y más información por favor visite la web 
http://www.noalttip.org/jornadas-sobre-nuevos-tratados-de-comercio- 
e-inversiones/ 

Organiza: La Campaña No al TTIP, CETA y TiSA 
y la Fundación Rosa Luxemburg Stiftung 
Con el apoyo de: Ecologistas en Acción, 
Entrepobles, Enginyeria Sense Fronteres y 
NOVACT   
 


