
Com arribar:
Metro L3 (verda) Canyelles

somloquesembrem.org
moviments.net/ilp
canmasdeu.net  

Convoquen i organitzen: 

Per més informació 

Transgenics Fora!

Plataforma

            



4 - Relacions institucionals o lobby polític.

Com influenciar els polítics/ques per a sensibilitzar-los/les respecte les reivindi-
cacions del moviment antitransgènic. Quines són les possibles estratègies a
desenvolupar i què impliquen.

5 - Comunicació per a la sensibilització antitransgènica.

Posada en comú i devast , a partir de les experiències dels participants, sobre
les diverses tècniques de comunicació, difusió i educació popular, aprofundint en
el coneixement del discurs anti i pro transgènic.

6 -Accions per a la mobilització social

L'acció directa no-violenta com a eina d'intervenció reivindicativa per a la visibili-
zació del conflicte: objectius, nivells de confrontació, organització, possibilitats,
límits i dinàmiques per a cohesionar, enfortir i preparar el grup.

Inscripcions:

Per participar a les jornades cal que us inscrigueu abans del 30 de setembre
enviant un correu a inscripcionsomg@moviments.net en el que haureu d'es-
pecificar a quin taller voleu assistir. Tot i que només  podreu assistir a un dels
tallers, per a facilitar-nos l'organització us demanem que, al inscriure-us, llisteu,
per odre de preferència, tres tallers en els que estigueu interessades.

Nom:                                                Telf:

1.taller:

2.taller:

3.taller:

Logística:

• Àpats: l'esmorzar de diumenge costarà 3 euros, i la resta d'àpats 4 euros. Tots
seran agroecològics. 
• Pernoctacions: s'habilitarà una zona d'acampada. Les persones amb nenes
petites o amb necessitats especials que ho especifiquin a l'hora d'inscriure's les
hi oferírem opcions més confortables.

Dissabte______________________________________________

10h.: Benvinguda

10.30: Presentació de les jornades i dinàmiques de coneixença.

14h.: Dinar

16h. - 20h.: Tallers  simultanis 

20h.: Concert de sitart

21h. Sopar

23h. Activitats lúdiques. 

Diumenge_____________________________________________

10h.: Esmorzar

11h.: Posada en comú de les conclusions i les propostes dels tallers de 
dissabte.

14:30h.: Dinar
Tallers simultanis

1 -Mitjans de comunicació. per què, amb qui, com

Com aconseguir cobertura mediàtica de qualitat en mitjans convencionals i
alternatius per a convertir-nos en un referent informatiu dins una campanya de
lluita antitransgènica? Com rutlla la premsa per dins i qui ens silencia? Quines
dinàmiques i eines de comunicació podem posar en marxa? Partint d'una anàlisi
general sobre el funcionament dels mitjans de comunicació, aquest taller es pro-
posa capacitar-nos per a organitzar un equip de premsa en el marc d'una cam-
panya antitransgènica. 

2 -Interacció amb l'àmbit científic.

Com cooperar amb científics/ques, investigadors/es i centres de recerca crítics
amb l'agricultura i l'alimentació transgènica en tan que actors rellevants en la
lluita anti-OMGs.

3 -Marc jurídic-legal.

Revisió general de la normativa europea, la transposició espanyola i catalana:
com s’aplica i quines accions legals es podrien emprendre. La qüestió i del
MON 810: situació legal i experiències de lluita legal europea. Situació i refle-
xions entorn a la ILP. 

 


