CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Com poden els ciutadans mostrar la seva indignació a les eleccions generals del 20 de
novembre?
 Obrim un fòrum en línia perquè els ciutadans valorin diverses opcions:
http://Opcions20N.deliberaweb.com

 El dimarts 4 d’octubre debatrem els resultats del fòrum en una taula rodona amb Enric Duran, Esther
Vivas, Dolors Camats i Martí Olivella
Barcelona, 29 de setembre de 2011.- Nova-Innovació Social ha obert un fòrum en línea on s’han llistat
diverses posicions que poden prendre els ciutadans davant les eleccions generals del 20 de novembre que
s’estan analitzant i proposant en les assemblees, comissions i xarxes del moviment 15M. Són diferents
camins per mostrar la indignació ciutadana en les pròximes eleccions. Les hem sintetitzat i convidem la
ciutadania a mostrar les seves preferències i matisos entre la quinzena d’opcions que presentem en aquest
fòrum de reflexió Opcions 20N.
Els resultats d’aquest fòrum seran la base de la taula rodona que celebrarem el pròxim dimarts dia 4 d’octubre
a Barcelona i que servirà també per presentar-vos les activitats de Nova - Innovació Social pel curs 20112012.
A la taula rodona participaran com a comentaristes dels resultats del fòrum, i procedents de diversos
sectors: Enric Duran, Cooperativa Integral Catalana, Esther Vivas, Centre d’Estudis sobre Moviments
Socials (UPF) i Dolors Camats, Diputada al Parlament de Catalunya. Moderarà la taula Martí
Olivella, director de Nova – Innovació Social.
Nova considera que una de les tasques de les organitzacions ciutadanes que promouen la transformació
social ha de ser la de generar espais plurals i oberts de deliberació sobre els principals temes que ens
afecten. És per això que hem organitzat aquest fòrum en línia i la taula rodona a la que esteu convidats a
assistir-hi i prendre-hi part.
CONVOTARÒRIA DE PREMSA
Acte:
Data i hora:
Lloc:

Taula rodona “Opcions 20N – A qui votar o no votar” i presentació de les activitats de Nova –
Innovació Social.
Dimarts, 4 d'octubre a les 19h
Àgora Catalunya, Plaça Catalunya 9, 4t 1a (cantonada Rambla Catalunya), Barcelona

Més informació i confirmació d’assistència a:
Sonia González, Responsable de Comunicació, comunicacio@nova.cat , (+34)666 628 925 , (+34)935 513
292
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre Nova- Innovació Social (www.nova.cat)
Nova és una associació independent i sense ànim de lucre que promou la innovació social per generar noves pràctiques i models
que facin transitar la societat cap a un món habitable per a tothom. Nova cerca la incidència social i política amb estratègies
noviolentes i participatives, generadores d’intel·ligència col·lectiva. En l’actualitat emmarca la seva activitat principal en quatre
programes: Alternatives al Sistema, Noviolència Activa, Participació i Transparència i Espai NovaLab. El denominador comú de tots
els programes -i dels projectes que aquests inclouen- és que apliquen la innovació social per transformar un món estructuralment
desequilibrat, violent i insostenible en un món habitable per a tothom.
Segueix-nos a Facebook, http://www.facebook.com/novainnovaciosocial , i a Twitter, @Nova_Social

