
Accords de la Primera Trobada agroecològica sobre el TTIP (15 març) 

- Participem de forma conjunta a la Manifestació del 18 d'abril, dia d'acció global contra el 
TTIP. La cita és aquell dia, 17h, davant la Seu de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de 
Gràcia, en front de La Pedrera). 

- Contactarem amb un màxim d'altres cooperatives al nostre entorn, pagesos/es i persones 
involucrades en la defensa de la sobirania alimentària per manifestar la presència agroecològica 
dins de la manifestació. Possibilitat de disfrazar-nos totes d'una sola cosa i/o aprofitar la presència 
de tractors (per confirmar). 

- Preparem una proposta d'octaveta sobre el TTIP que utilitzarem per difondre abans, durant i 
després de la mani. Es podrà anar revisant i completant entre totes fins la propera reunió on la 
donarem per tancada.
 
- Per anar escalfant motors abans del 18 d'abril: 

a) Des del dia 13 d'abril llancem una acció senzilla de fer-se una foto amb un cartell que tingui 
com a mínim les següents informacions: #NOalTTIP, la invitació a venir a la mani del 18 d'abril, 
algun missatge de per què ens oposem al TTIP. Aquestes fotos les penjem al següent lloc (un 
esdeveniment creat en el facebook de la campanya NO al TTIP): 
https://www.facebook.com/events/1422457084717326/ 

b) Durant els dies o setmanes abans del 18 d'abril fem accions descentralitzades com per 
exemple: distribució de la informació dins del nostre col·lectiu però també a l'exterior (mercats 
municipals, mercats de pagesos, supermercats, el que es vulgui), plantar carxofes o bé tomaqueres 
davant els ajuntaments, per cridar l'atenció i informar a la població sobre la problemàtica del TTIP, 
etc. => penjar les fotos/videos d'aquestes accions al mur de l'esdeveniment de facebook d'adalt. 

c) La Revista Soberania Alimentaria organitza un curs sobre aquest tema a la universitat de 
Barcelona, que tanca el 17 d'abril amb la presència de Lidia Senra, membre del Sindicato 
Labrego, Via Campesina i Eurodiputada que treballa el tema del TTIP i l'agricultura. Una 
entrevista amb ella es pot veure a aquest enllaç i si voleu informació sobre el curs, mireu la web de 
la revista: http://soberaniaalimentaria.info

 
Propera reunió: dilluns 23 de març, 19h, Casal de Joves Palau Alòs (C/Sant Pere Més Baix, 
55, Barcelona). Davant el Forat de la Vergonya. Mapa per arribar: https://goo.gl/maps/e2jGg
 
 
Més informació i adjunts: 

Trobeu més informació sobre el TTIP als següents enllaços: 

Estudi de VSF sobre els impactes el TTIP sobre l'alimentació, el consum i l'agricultura

http://noalttip.blogspot.com.es/

https://www.facebook.com/noalttip

https://www.facebook.com/events/1422457084717326/
https://www.facebook.com/noalttip
http://noalttip.blogspot.com.es/
https://vsf.org.es/actualidad/la-prima-de-riesgo-alimentario-podria-dispararse
https://goo.gl/maps/e2jGg
http://soberaniaalimentaria.info/
http://www.soberaniaalimentaria.info/publicados/numero-19/175-llevar-las-luchas-de-la-calle-al-parlamento.

