Fòrum Universal de les Cultures – Barcelona 2004

Nota de premsa
EL COMITÈ DE LA SOCIETAT CIVIL DE XILE PROFÒRUM
BARCELONA 2004 PRESENTA «LA PARAULA DEL SUD DEL MÓN»
Dins del marc del Diàleg «Noves ignoràncies, noves alfabetitzacions. Aprendre a
conviure en un món globalitzat» que se celebra al Fòrum del 6 al 8 de setembre,
representants del Fórum Pirque 2004 organitzat a Xile aporten la seva visió
llatinoamericana a l’esdeveniment i presenten un manifest amb els acords
assolits entre els líders de les diferents comunitats culturals que van participar
en la trobada a la petita localitat rural de Pirque.

Barcelona, 7 de setembre del 2004
El vicepresident del Comitè de la Societat Civil de Xile Profòrum Barcelona 2004,
Francisco Estévez, ha presentat el Fórum Pirque 2004, que s’ha celebrat en una petita
localitat rural a pocs quilòmetres de Santiago de Xile amb la finalitat d’organitzar una
trobada amb representants de diferents cultures.
Estévez ha explicat que es pretén “connectar aquest diàleg amb el que passa aquí a
Barcelona i portar la paraula del sud del món”. Un centenar de líders d’organitzacions
molt representatives de les diverses comunitats de Xile van participar en
l’esdeveniment, del qual se n’ha elaborat un manifest. El document recull les
conclusions dels cinc diàlegs organitzats a l’entorn de la pau, la creativitat social, les
visions del món i les arts curatives, la diversitat i la no-discriminació, i el
desenvolupament d’energies renovables.
Els representant del Comitè de la Societat Civil de Xile participaran demà a les 19.00
hores en un acte a l’Speakers’ Corner del Fòrum on presentaran les seves propostes.
Estévez ha manifestat que “volíem participar en el Fòrum des d’una lògica
llatinoamericana” i ha assenyalat que els acords assolits “són conclusions locals que
tenen un sentit universal”.
Existeix una vinculació entre Xile, país natal de Pablo Neruda, premi Nobel de
Literatura el 1971, i Catalunya “per les seves històries i la seva cosmovisió”, segons ha
afirmat Estévez, que ha insistit en “la necessitat que la cultura es converteixi en un
element de desenvolupament universal” i ha afegit que “la cultura juga un paper
específic en el desenvolupament de la societat”.
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Estévez ha finalitzat l’acte reivindicant la importància del reconeixement dels drets de la
diversitat i multiculturalitat en les democràcies i ha explicat que té l’esperança “de portar
les conclusions que sorgeixin aquí a Barcelona a Xile per motivar la societat civil “.
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