
L’SCI-Catalunya OBJECTA  en consciència al FÓRUM de les CULTURES 2004 
 
 
El Servei Civil Internacional-Catalunya, és la branca catalana d’una xarxa internacional (nascuda al 
1920) dedicada a promoure la cultura de pau i la no-violència, el respecte i la sinèrgia entre pobles 
i cultures diferents, i un sistema de convivència social just a tots els nivells. 
 
Per això mateix, davant del convit que el Fórum 2004 ha fet a l’SCI-Cat a través directa i 
indirectament a través del Consell de Joventut de Barcelona i del Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya, i després d’haver seguit i estudiat atentament el procés de gestació del Fórum, l’SCI-
Catalunya manifesta la seva OBJECCIÓ de CONSCIÈNCIA a participar en aquest Fórum pels 
següents motius:  
 

1. El Fòrum està patrocinat per empreses de guerra. INDRA és la segona empresa 
armamentística espanyola (participa a la construcció de míssils, simuladores de tancs i 
helicópters militars, així com del nou caçabombarder europeu Eurofigther....), i altres com 
El Corte Inglés (propietària d’Induyco responsable dels casquets militars, d’Informática El 
Corte Inglés, S.A. que desenvolupa sistemes d'informació per a l'àrea de Defensa.), 
Telefónica (a través de Telefónica Sistemas, participa en programes de guerra electrònica, 
missatgeria militar,... És membre de l'Asociación de Fabricantes de Armamento y Material 
de Defensa de España) i Ibèria (Participa en programes de l'Armada Espanyola i de 
l'Exèrcit de l'Aire.)...entre d’altres.  No oblidem que el PP, el mateix que -fa la guerra-, 
participa també en aquest Fòrum on es preten tractar el tema de la pau. L’SCI no creu en 
la ‘pau’ de la guerra. 

 
2. La raó del Fòrum no és el diàleg de cultures sinó  l’enorme operació urbanística que 

remodelarà tota l’àrea del Besós i que no tindrà, a la llum dels fets, finalitats socials. 
Tanmateix no observem cap orientació vers un model de ciutat sostenible -com aparenten 
els objectius del Fòrum- ni tampoc cap a solventar el problema de vivenda dels joves ni els 
immigrants. L’SCI no creu en un model insostenible, ni en el negoci de l’especulació 
immobiliària.   

 
3. Haguéssim preferit un VERITABLE fòrum de les cultures, que no maquillés els 

problemes reals de la ciutat on vivim i que hagués comptat amb el teixit associatiu des 
dels seus inicis.  Objectem a la insostenibilitat, a les políques d’estrangeria i al model de la 
Barcelona turísitica que es promou.  

 
4. Finalment creiem en un model de voluntariat informat i crític, i no només en aquell 

que contribueixi a abaratir els costos de projectes corporatius o institucionals, i menys 
quan aquests tenen doble raser. Proposem un voluntariat, canalitzat mitjançant projectes,  
encaminat a resoldre problemes socials i ambientals, així com a remoure constructivament 
aquelles estructures que els fan aparéixer.  No volem que el voluntariat acabi essent 
‘BURRUNTARIAT’. 

 
Per tot això, i sense cap pretensió més que la coherència, la pau i la justícia social sigui a 
Barcelona o arreu del món, l’SCI-Catalunya objecta al Fórum 2004 i per tant intentarà 
promoure el diàleg crític sobre el model de pau, sostenibilitat, diversitat i participació de les 
nostres ciutats. 

 
 
 
 
 


