
FÒRUM 2004...
“Els rellotges de tots els homes i dones, de totes les civilitzacions, no van a la mateixa hora. Una de les 
meravelles del nostre amenaçat planeta rau en la varietat de les seves experiències, dels seus records i dels 
seus desigs. Qualsevol intent d’imposar una política uniforme a aquesta diversitat és com el preludi de la mort”
Carlos Fuentes, escriptor mexicà #

•Rodolfo Stevenhagen de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) denuncia la 
violació dels drets humans del poble Mapuche (indígenes de Chile) per part d’Endesa en 
la construcció d’una central als alts del Bio-Bio (Chile) (més informació : 
www.derechos.org )

• El PP subvenciona a la Fundació Francisco Franco, Associació que te com a objectiu 
l’alçament de la figura i els actes realitzats pel Dictador, entre elles la repressió sobre la 
cultura i el poble Basc i Català. (més vergonya a: http://www.fnff.org/) 

“En un món on l’home explota l’home, també la natura és explotada. La culpa és nostra, perquè no hem sabut 
establir una manera racional, ordenada i lògica de viure. La natura no té cap capacitat de defensa davant 
l’home. Ara lluita per sobreviure, com també la humanitat. Poden morir les dues alhora i no en som conscients”
Yasar Kemal, escriptor kurd; Premi Internacional Catalunya 1996 #

El Fòrum Universal de la Hipocresia-Barcelona 2004

Desenvolupament  sostenible...

... i Ajuntament de Barcelona**?
• La construcció de la plataforma del fòrum sobre la ribera del mar farà que aquesta zona 
perdi la qualificació de ribera marina i a part precaritzarà els ecosistemes de les platges 
pròximes. (Font Greenpeace Catalunya)

•En els pressupostos del fòrum es destinen 319 milions d’euros en continguts (espectacles 
bàsicament) i 1740 milions euros en infrastructures. 

... EL FERUM DE L’ESPECULACIÓ!

“La pau, el desenvolupament i la justícia van lligats entre ells. No podem parlar de desenvolupament econòmic 
sense parlar al mateix temps de les condicions de la pau. O potser és possible desenvolupar-se econòmicament 
en un camp de batalla?” Aung San Suu Kyi. Premio Nobel de la Paz 1991 # 

Condicions de la PAU...

Diversitat cultural....

....i Endesa* i PP**?

...i Indra *?

# Text extret de la pàgina web del Fòrum2004 de l’apartat de Eixos; * Patrocinador del Fòrum; ** Entitat Organitzadora.

ES EVIDENT QUE FALTEN COMENTARIS SOBRE ELS ALTRES PATROCINADORS. PERÒ PER AIXÒ HI HA MÉS CARTELLS 
SEGUIX LLEGINT I DIFONENT LA IDEA 

•Indra desarrolla part dels sistemes software del Eurofighter (avió de combat europeu).

•La US Navy contracta a Indra per modernitzar els simuladores de combat. 

•Indra té un contracte ,per fer sistemes de “mando y control”, sistemes de visió tèrmica y 
“Silam” , amb el Ministeri de defensa Espanyol.

(informació llegida a : www.indra.es)


