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“El que constatem és l’ensorrament de l’autoritat política. I molta gent
està reclamant que l’autoritat política –i no els mercats financers- torni a
assumir el seu rol conductor de la societat per ésser l’única que disposa
de la legitimitat democràtica.
Molts ciutadans insisteixen en la necessitat que el poder polític li posi
límits al poder econòmic i financer”
IGNACIO RAMONET
Pel seu rigor, lucidesa i valentia en l’exercici de la seva professió com a periodista, mestre en les seves anàlisis de
geopolítica per donar a conèixer la informació més real, veraç i independent, conseqüència del seu humanisme
radical, i pel seu compromís i testimoni de lluita per la justícia social, a través de les iniciatives i entitats que impulsa i
presideix.
Ignacio Ramonet és Doctor en Semiologia i en Història de la cultura per l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS) (Escola d’Alts
Estudis en Ciències socials), París (antic alumne de Roland Barthes). Director del mensual Le Monde diplomatique en español. President de
l’Associació Mémoire des Luttes, París. Catedràtic emèrit de Teoria de la Comunicació a la Universitat Denis-Diderot (París VII). Especialista en
geopolítica i estratègia internacional (expert-consultant de Nacions Unides, Nova York). Fundador de l’organització no governamental ATTAC
(Associació per a la taxació de les transaccions financeres per a l’ajut dels ciutadans), de la qual és president d’honor. Fundador de l’organització
no governamental MEDIA GLOBAL WATCH (Observatori internacional dels mitjans) de la qual és President del Board Internacional. Promotor
del Fòrum Social Mundial y creador del seu lema “Un altre món és possible”.
Ha rebut diverses distincions acadèmiques en universitats espanyoles i d’Amèrica Llatina.
Ha estat guardonat amb nombrosos Premis. Destaquem entre ells, el Premi Liber’Press, al “millor periodista de l’any” (Espanya, 1999); Premi
Cplombe d’Oro, al “millor periodista estranger defensor de la pau” (Itàlia, 2000); Premi de comunicació cultural Nord-Sud (Marroc, 2003);
PremiLibertador Bernardo O’Higgins “per la seva constant aportació a una millor comprensió de les relacions socials, polítiques, econòmiques i
culturals entre les societats contemporànies” (Santiago de Xile, 2009); Premi Antonio Asensio de Periodisme “per la seva lluita constant per un
món més just i més lliure” (Barcelona, 2010); Premi FAO Espanya per la seva tasca com a periodista, perquè la seva “trajectòria professional ha
afavorit una major i millor percepció de la societat envers la problemàtica de la fam” (Madrid, 2012).
Ha estat professor convidat en diverses universitats d’Amèrica Llatina, també a Sant Petersburg (Rússia). Ha dictat nombroses conferències i ha
estat director de diversos seminaris a Espanya, Portugal, Itàlia, Bèlgica, Anglaterra, Holanda, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Polònia, SuÏssa,
Grècia, Israel, Canadà, Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Brasil, Cuba, Veneçuela, Argentina, Marroc, Senegal, Japó, etc.
És autor d’una vintena de llibres traduïts a nombroses llegües, entre ells les biografies Marcos, la dignidad rebelde (Conversaciones con el
subcomandante Marcos); Fidel Castro, biografía a dos voces; Hugo Chávez, mi primera vida.

