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http://www.elap2014.com
Els pròxims 29 i 30 de setembre tindrà lloc ELAP 2014 (Encuentro Latinoamericano
Progresista), sota el títol "Les revolucions de la Pàtria Gran: reptes i desafiaments”.
L'esdeveniment es durà a terme a la Casa de la Cultura Equatoriana, a Quito, i té
com a objectiu obrir un fòrum de debat conjunt entre totes les forces progressistes
sobre el nou moment que viu Amèrica Llatina, constituint una coalició de partits,
moviments, fronts, organitzacions i joventuts d'esquerra progressista enfront de la
restauració conservadora i les seves implicacions.
Estan convocades més de 35 organitzacions polítiques d'Amèrica i Europa i s'espera
l'assistència de personalitats rellevants que han impulsat processos democràtics
progressistes a la regió, com els expresidents de Panamà i Hondures, Martín
Torrijos i Manuel Zelaya, respectivament, així com el president de l’Assamblea
Nacional de Veneçuela, Diosdado Cabello, entre altres.
Entre les organitzacions polítiques participants, trobem a Podemos, que estarà
representat amb la presència de Pablo Iglesias, Diputat del Parlament Europeu,
Iñigo Errejon i Pablo Bustinduy, Responsable de Relacions Internacionals.
Aquest és el programa previst de les Jornades que s’articularà al voltant de sis
taules de debat i treball. En una d’elles, la dedicada a Mitjans de comunicació: entre
el bé públic i la desestabilització, tinc el plaer de participar al costat de: l’Orlando
Pérez (Director diari El Telégrafo, Equador), qui farà de moderador; Jorge Drkos
(Frente Transversal, Argentina); Tassia Rabelo (PT, Brasil); i Omar Rafael (PCC,
Cuba).
El discurs d'obertura anirà a càrrec de Rafael Correa, President Constitucional i
President del Moviment Alianza PAIS.
La jornada de dos dies conclourà amb la “Declaració Llatinoamericana per la segona
emancipació”.
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directe

a

través

http://www.elap2014.com i a Twitter amb el hashtag #ELAP2014

de

la

pàgina

