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--------------------------------------------Descripció i justificació de l'acció
UMBRAL TURQUESA proposa la realització d'una jornada mundial de 24 hores de
manifestació festiva, de vinculació orgànica, d'accions personals i de difusió d'una
agenda * de propostes per al canvi en benefici de tots.
El 2012 conclou un cicle de 5,125 anys, anunciat fa més de 10 segles per l'antic poble
maya; aquest cicle es relaciona amb els desplaçaments del Sol, de la Lluna i dels
planetes del Sistema Solar, així com amb la rotació de la galàxia i els fluxos d'energia
provinents del seu centre. La conclusió d'aquest anomenat Gran Cicle, va ser prevista
a partir de coneixements ancestrals lligats a concepcions cícliques del temps, que
tenien els maies, entre altres pobles antics. Aquest fet, que tindrà lloc a finals d'aquest
any, es pot interpretar com l'anunci de catàstrofes majúscules o bé com el llindar d'una
nova edat en què la humanitat té oportunitat d'accedir a un estat superior. De
qualsevol manera és innegable que el dia 21 des 2012 ha adquirit un estatus simbòlic
a nivell mundial, obrint les expectatives respecte a possibles fets que poden canviar el
curs de la història.
Basat en el poder comunicatiu de l'internet i en el potencial mobilitzador de les xarxes i
organitzacions socials, així com alimentat per sinergies que representen avui una
oportunitat inèdita per impulsar idees i accions col · lectives pel canvi, el projecte
UMBRAL TURQUESA busca catalitzar les expectatives obertes davant la crisi
econòmica i ambiental i davant la conclusió del cicle temporal anunciat per l'antic poble
maia
La proposta, que pren el seu nom de la turquesa, pedra i color de singular valor
per als maies, és formar cercles en places públiques, espais comunitaris,
escoles, i llocs on conflueixin les persones, a les 12 hores del dia 21 de
desembre , donant inici a una jornada amb durada de 24 hores en la qual es
manifestin les veus pel canvi, recolzades per tota mena d'expressions artístiques
i culturals. Simultàniament es convidarà a totes les persones a realitzar accions
concretes a nivell personal, familiar i grupal, tendents a trencar l'hegemonia del
model econòmic-polític vigent, en l'àmbit dels seus espais quotidians.

la jornada començarà quan donin les 12:00 hores en el meridià de Greenwich, i de
manera consecutiva, anirà donant inici en els territoris dels subsegüents fusos horaris,
fins que es recorrin els 24 meridians que regeixen l'horari terrestre. Això permetrà
establir un flux sincrònic a nivell planetari que celebrarà l'adveniment d'un nou cicle de
la història humana, en benefici de tots els pobladors del món.
Paral·lelament a la celebració festiva serà difosa una agenda de 20 propostes per
millorar la situació mundial, en la qual es reprenen i sintetitzen agendes com les del
Fòrum Social Mundial i les del Barcelona Consensus. La idea és explicar aquestes
propostes i convidar a totes les persones que assisteixin als punts de reunió de la
jornada, a manifestar el seu suport a aquestes. Una vegada transcorregudes les 24
hores de l'esdeveniment, es tornaran a formar cercles a les 12:00 hores del dia 22 i es
declararà obert el llindar de la nova era, l'era de la consciència i de la participació per
al canvi.
* Enllaç a l'Agenda Turquesa
Resultat Concret que s'espera de l'acció
Unificar i sincronitzar a persones i organitzacions de tot el món en la celebració d'un
dia de manifestació, festeig i reflexió al voltant de la transformació de la societat en
benefici dels éssers humans i del planeta.
Integrar una agenda social amb propòsits generals per al canvi, amb l'aval de milions
de persones a tot el llarg i ample del món.
Tipologia de l'acció
Construir alternatives (Integració d'agrupacions i persones de tot el món que treballen
o s'interessen per millorar la situació social)
Altres mitjans (Difusió i promoció d'una agenda mundial pel canvi)
Participació ciutadana
A més de participar directament en les activitats de la jornada i de signar la seva
adhesió a l'Agenda Turquesa, la ciutadania serà convocada a realitzar en paral·lel
accions personals, familiars i grupals en la recerca d'ALTRA MANERA DE VIURE.
Entre les accions possibles es proposen les següents:
* No usar automòbils
* No fer ús de serveis bancaris
* Abstenir-se de consumir allò que fa mal
* Apagar la televisió
* Escriure cartes
* Planificar projectes
* Recuperar somnis
* Jugar
* Practicar esports
* Conversar
* Compartir el menjar
* Fer intercanvis, intercanvis no monetaris

* Visitar altres, ser hospitalaris
* Donar suport millores comunitàries
* Recollir les escombraries
* Plantar arbres, arreglar jardins
* Somriure, saludar
* Cedir el lloc, el pas
* Caminar
* Abraçar, prendre de la mà
Temporització / Calendari
L'acció es desenvoluparà del 21 al 22 de desembre d'aquest any.
Organitzacions considereu que és podria col · laboradors
Barcelona Consensus i les associacions integrades a aquesta xarxa.
Totes aquelles organitzacions socials que simpatitzen amb la proposta i que
decideixin assumir algun paper en la seva difusió i organització.
Les institucions públiques i privades, així com els mitjans informatius que
comparteixin els objectius de la proposta i que respectin el seu caràcter i
independència.

