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PPaarriiss,,  11°°  ddee  mmaarrzzoo  22001100  

  
  

DDeessddee    llooss  CCoonnsseejjooss  CCoonnssuullttiivvooss  ddee  UUrruugguuaayyaa//ooss  ddeell  eexxtteerriioorr  aabbaajjoo  ffiirrmmaanntteess,,  llaa//ooss  

ssaalluuddaammooss  mmuuyy  ccoorrddiiaallmmeennttee,,  ddeesseeáánnddoolleess  uunnaa  mmuuyy  ffrruuccttuuoossaa  lleeggiissllaattuurraa..  

  

TTooddooss  llooss  ppaaíísseess  ccoonn  aallttaa  eemmiiggrraacciióónn  pprraaccttiiccaann  ddeessddee  hhaaccee  mmaass  ddee  uunnaa  ddééccaaddaa,,  ppoollííttiiccaass  

ddee  EEssttaaddoo  tteennddiieenntteess  aa  iinncclluuiirr  aa  llaass  ddiiáássppoorraass  aall  ddeessaarrrroolllloo  iinntteerrnnoo,,  rreeccoonnoocciiéénnddoollaass  ccoommoo  

aaccttoorreess  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo,,  ddeell  eennrriiqquueecciimmiieennttoo  ccuullttuurraall  yy  ddee  llaa  eessttaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall..  

  

PPoorr  eessoo,,  nnooss  ddiirriiggiimmooss  ssoolleemmnneemmeennttee  aa  aammbbaass  CCáámmaarraass,,  ppaarraa  ssoolliicciittaarr  uunnaa  aatteenncciióónn  

eessppeecciiaall  mmoovviilliizzaaddaa  eenn  ttoorrnnoo  aall  ddiisseeññoo  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ppoollííttiiccaa  ddee  EEssttaaddoo  rreellaattiivvaa  aa  llaa  

ddiiáássppoorraa,,  aassiiggnnaattuurraa  aaúúnn  ppeennddiieennttee  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss..  

  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  ccoonnssiiddeerraammooss  qquuee  uunnaa  ccoommiissiióónn  ppaarrllaammeennttaarriiaa  mmuullttiippaarrttiiddaarriiaa  rreellaattiivvaa  aa  

llaa//ooss  UUrruugguuaayyaa//ooss  ddeell  eexxtteerriioorr  ddeebbeerrííaa  ccoonnssttiittuuiirrssee  eenn  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  llaa  pprreesseennttee  

lleeggiissllaattuurraa..  

  

EEssttaa  ccoommiissiióónn,,  ccoonn  vvooccaacciióónn  aasseessoorraa,,  ppooddrrííaa  aabboorrddaarr  llaass  mmúúllttiipplleess  ffaacceettaass  ddee  llaa  ddiiáássppoorraa  

ppaarraa    llooggrraarr  ccoonnssttrruuiirr,,  eenn  bbaassee  aa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  aaddqquuiirriiddaa,,  ttaannttoo  ddeennttrroo  ccoommoo  ffuueerraa  ddeell  

ppaaííss  yy  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  pprreevviiaammeennttee  rreeaalliizzaaddaass,,  uunnaa  ccoonnsseennssuuaaddaa  ppoollííttiiccaa  ddee    EEssttaaddoo..    

  

SSee  ttrraattaa  ddee    eennffrreennttaarr  ddee  ffoorrmmaa  mmooddeerrnnaa,,  ddeemmooccrrááttiiccaa  yy  ppaarrttiicciippaattiivvaa,,  llooss  ddeessaaffííooss  qquuee  llaa  

ddiiáássppoorraa  pprreesseennttaa  ppaarraa  eell  ffuuttuurroo  ddeell  ppaaííss::    

··  aassoocciiaannddoo  aa  llaass  ddiiffeerreenntteess  ppaarrtteess  iinnvvoolluuccrraaddaass  ppoorr  llooss  mmeeccaanniissmmooss  qquuee  ppaarreezzccaann  

mmááss  aaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  aasseegguurraarr  uunn  pprroocceessoo  ddeemmooccrrááttiiccoo  yy  ppaarrttiicciippaattiivvoo,,  ssoolliicciittaannddoo  

ppoorr  eejjeemmpplloo  llaa  aauuddiicciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  NNaacciioonnaall  ddee  MMiiggrraacciioonneess,,  ddee  llaa//ooss  cciiuuddaaddaannaa//ooss  

ddeell  eexxtteerriioorr,,  iinncclluuyyeennddoo  llooss  aappoorrtteess  ddee  ffuunnddaacciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  

iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ppoorr  llaass  MMiiggrraacciioonneess  

((OOIIMM)),,    aassíí  ccoommoo  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorreess,,  jjuurriissttaass  yy  eessppeecciiaalliissttaass  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  

rreessppuueessttaass  ssuusstteennttaabblleess  yy  ppeerreennnneess;;  

··  aassuummiieennddoo  uunn  rrooll  pprroottaaggóónniiccoo  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell    ccoonnttrrooll  ddeemmooccrrááttiiccoo  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  

ddee  vviinnccuullaacciióónn  ddiisseeññaaddaa  ppoorr  eell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo,,  ccoonnffoorrmmee  aa  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  

pprreevviissttaass  ppoorr  llooss  aarrttííccuullooss  111188,,  111199  yy  112200  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn;;  

··  pprrooppiicciiaannddoo  uunnaa  rreefflleexxiióónn  ccoolleeccttiivvaa  ttrraannssvveerrssaall  tteennddiieennttee  aa  ddiisseeññaarr  llooss  

mmeeccaanniissmmooss  jjuurrííddiiccooss    ppaarraa  ddoottaarr  aa  llaa//ooss  cciiuuddaaddaannaa//ooss  uurruugguuaayyaa//ooss  ddeell  eexxtteerriioorr  ddee  

rreepprreesseennttaanntteess  ddiirreeccttooss,,  mmiieemmbbrrooss  pplleennooss  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  nnaacciioonnaall;;  

CCaarrttaa  aabbiieerrttaa  ddee    UUrruugguuaayyaa//ooss  rreessiiddeenntteess  eenn  eell  eexxtteerriioorr  

AAll  hhoonnoorraabbllee  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  ggeenneerraall  yy  ddeell  SSeennaaddoo,,  

SSeeññoorr  DDaanniilloo  AASSTTOORRII  

  

AA  llaa  hhoonnoorraabbllee  PPrreessiiddeennttaa  ddee  llaa  CCáámmaarraa  ddee  RReepprreesseennttaanntteess,,  

SSeeññoorraa  IIvvoonnnnee  PPAASSSSAADDAA  

  

AA  llooss  hhoonnoorraabblleess  SSeennaaddoorreess  yy  RReepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  XXLLVVIIII  lleeggiissllaattuurraa  
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··  ddiiffuunnddiieennddoo  yy  vvoollccaannddoo    aannttee  llaa  ooppiinniióónn  ppuubblliiccaa  llaass    pprrooppuueessttaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess    

eemmaannaaddaass  ddee  llaa  ccoommiissiióónn;;  

··  ddeessaarrrroollllaannddoo  uunnaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ddiirreeccttaa  iinntteerraaccttiivvaa  ccoonn  llaa  ddiiáássppoorraa  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  

ssiittiiooss  iinntteerrnneett  eexxiisstteenntteess  oo  vveenniiddeerrooss;;  

··  pprrootteeggiieennddoo  llooss  ddeerreecchhooss  cceerrcceennaaddooss  ppoorr  llaass  ppoollííttiiccaass  rreessttrriiccttiivvaass  pprraaccttiiccaaddaass  ppoorr  

llooss  ppaaíísseess  ddee  ddeessttiinnoo  ddee  llooss  eemmiiggrraaddooss;;  

··  ccrreeaannddoo  uunn  ffoonnddoo  ppuubblliiccoo  ddee  aarrcchhiivvooss,,    ddooccuummeennttooss  yy  ddaattooss  ssoobbrree  llaa  ddiiáássppoorraa..  

  

RReeccoorrddaammooss  qquuee    eell  UUrruugguuaayy  mmaannttiieennee  uunnoo  ddee  llooss  mmááss  aallttooss  íínnddiicceess  ddee  eemmiiggrraacciióónn  

mmuunnddiiaall,,  rreepprreesseennttaannddoo    aallrreeddeeddoorr  ddee  uunn  2200%%  ddee  eexxppaattrriiaaddooss.. 11
  AAnnoottaammooss  qquuee  llooss  

oobbsseerrvvaaddoorreess  ddee  llaa  ggrraann  ccrriissiiss  mmuunnddiiaall  qquuee  aaffeeccttaa  aaccttuuaallmmeennttee  llooss  ttrraaddiicciioonnaalleess  ppaaíísseess  ddee  

ddeessttiinnoo  ddee  llooss  eemmiiggrraanntteess    nnoo  pprreevvéénn    uunnaa  iinnfflleexxiióónn  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddee  llaa  eemmiiggrraacciióónn  ccoommoo  

ffeennóómmeennoo  eessttrruuccttuurraall  yy  ppeerrmmaanneennttee..  EEnn  ttooddooss  llooss  ccaassooss,,  llaa//ooss  UUrruugguuaayyaa//ooss  eemmiiggrraaddaa//ooss  

ssuuffrreenn  ddee  uunnaa  ddoobbllee  ppeennaa::  ttuuvviieerroonn  qquuee  ddeejjaarr  eell  ppaaííss  yy,,  aall  nnoo  sseerr  rreeccoonnoocciiddooss  pplleennaammeennttee  

eenn  eell  ppaaííss,,  nnoo  ppuueeddeenn  eejjeerrcceerr    ssuuss  ddeerreecchhooss  ccíívviiccooss..  

  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa//ooss  UUrruugguuaayyaa//ooss  ddeell  eexxtteerriioorr  aappoorrttaammooss  aall  ppaaííss  iinnnnuummeerraabblleess  bbeenneeffiicciiooss,,  

ppoorr  eejjeemmpplloo::    

··  ssoommooss  uunnaa  ffuueennttee  ccllaavvee  ddee  iinnggrreessoo  ddee  ttuurriissmmoo,,    qquuee  aa  ssuu  vveezz  eess  uunnaa  iimmppoorrttaannttee  

ffuueennttee  ddee  rriiqquueezzaa  ddeell  ppaaííss,,  

··  ccuuaannddoo  nnooss  jjuubbiillaammooss  eenn  eell  eexxtteerriioorr  yy  vvoollvveemmooss  aall  ppaaííss,,  ggeenneerraammooss  iimmppoorrttaanntteess  

iinnggrreessooss,,  22  

··  eennvviiaammooss  rreegguullaarrmmeennttee  rreemmeessaass  aa  nnuueessttrrooss  ffaammiilliiaarreess,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  llooss  cciirrccuuiittooss  

ssoonn  ttooddaavvííaa  mmuuyy  ccaarrooss,,  33  

··  ccoonnttrriibbuuiimmooss  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ccoonnssuummoo  iinntteerrnnoo  ccoommpprraannddoo  ssuurrttiiddooss  ffaammiilliiaarreess  aa  

ddiissttaanncciiaa,,  

··  aarrttiissttaass,,  pprrooffeessiioonnaalleess  aallttaammeennttee  ccaalliiffiiccaaddooss,,  ffuuttbboolliissttaass,,  iinntteelleeccttuuaalleess,,    oobbrreerrooss,,  

eemmpplleeaaddooss,,  eessttuuddiiaanntteess,,  ccoonnttrriibbuuyyeenn  ddííaa  aa  ddííaa  aall  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  aall  

ddeessaarrrroolllloo  ddeell  UUrruugguuaayy,,  

··  mmiilleess  ddee  uurruugguuaayyaa//ooss  ppaarrttiicciippaann  llooccaallmmeennttee  eenn  CCoonnsseejjooss  ccoonnssuullttiivvooss,,  aassoocciiaacciioonneess  

yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssiinn  ffiinneess  ddee  lluuccrroo,,  pprrooffuunnddiizzaannddoo  llaa  vviinnccuullaacciióónn,,  ccoollaabboorraannddoo  aall  

ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  aa  llaa  ccoohheessiióónn  ssoocciiaall  ddeell  ppaaííss..  

  

PPaarraa  llaa//ooss  eemmiiggrraanntteess,,  eell  rreettoorrnnoo  eess  uunn  pprrooyyeeccttoo  iimmppoorrttaannttee,,  oobbsseerrvvaann  AAddeellaa  PPeelllleeggrriinnoo  yy  

JJuuaann  JJoosséé  CCaallvvoo  ::  ““llaa  iinnmmiiggrraacciióónn  ddee  rreettoorrnnoo  hhaa  ssiiddoo  uunn  ccoommppoonneennttee  ccoonnssiiddeerraabbllee,,  ttaannttoo  

ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  ccoommoo  ddeell  aappoorrttee  ddee  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  aa  

pprrooyyeeccttooss  nnuueevvooss””..  LLooss  aauuttoorreess  eessttiimmaann  ttaammbbiiéénn  qquuee  ““uunn  UUrruugguuaayy  pprroodduuccttiivvoo  nneecceessiittaa  

ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  eessppeecciiaalliizzaacciioonneess  ccuuyyaa  ccaarreenncciiaa  ccoommiieennzzaa  aa  sseennttiirrssee  eenn  aallgguunnooss  sseeccttoorreess,,  eenn  

                                
11
  EEll  UUrruugguuaayy,,    ppaaííss  ddee  iinnmmiiggrraacciióónn  ddeessddee  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  hhaassttaa  llooss  aaññooss  5500,,    ssee  ttrraannssffoorrmmóó  eenn  uunn  ppaaííss  ddee  eemmiiggrraacciióónn  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  

aaññooss  6600..  EEnnttrree  11996633  yy  11998866  eemmiiggrraarroonn  uunnooss  440000  000000  uurruugguuaayyaa//ooss..  EEnn  llooss  7700    llaa  eemmiiggrraacciióónn  ssee  aacceennttuuóó  ppoorr  rraazzoonneess  ppoollííttiiccaass..  PPeerroo  llaa  

eemmiiggrraacciióónn  mmaassiivvaa  mmááss  rreecciieennttee  ddee  uurruugguuaayyaa//ooss  eess  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  ddee  ccaarráácctteerr  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall::  112200  000000,,  ssoobbrree  ttooddoo  jjóóvveenneess,,  

eemmiiggrraarroonn  dduurraannttee  llaa  ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa  eennttrree  11999999  yy  22000022::  7700%%  ddeesseemmpplleeaaddooss,,  1144%%  ddee  ssuubbeemmpplleeaaddooss  oo  eemmpplleeaaddooss  ccoonn  bbaajjooss  iinnggrreessooss..  

AAccttuuaallmmeennttee,,  yy  aa  ppeessaarr  ddee  llooss  eessffuueerrzzooss  rreeaalliizzaaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  22000055,,  mmiilleess  ddee  ccoommppaattrriioottaass  ssee  eennccuueennttrraann  iinnddooccuummeennttaaddooss::  ppaarraa  

eellllaa//ooss,,  eemmiiggrraarr  ssiiggnniiffiiccaa  mmááss  ppoobbrreezzaa  yy  eexxcclluussiióónn..  
22  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  33000000  jjuubbiillaaddooss  eenn  IIttaalliiaa  iinnggrreessaann  1188  mmiilllloonneess  ddee  ddóóllaarreess  ppoorr  aaññoo;;  990000  jjuubbiillaaddooss  eenn  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  iinnggrreessaann  88  mmiilllloonneess..  
33

SSeeggúúnn  uunn  eessttuuddiioo  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llooss  eeccoonnoommiissttaass  FFeerrnnaannddoo  BBoorrrraazz  yy  SSuussaannaa  PPoozzoo,,  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  hhooggaarreess  qquuee  rreecciibbeenn  rreemmeessaass  eenn  

UUrruugguuaayy  ccrreecciióó  uunn  440000%%  eennttrree  22000011  yy  22000055..  EEnn  22000066  iinnggrreessóó  aall  ppaaííss  uunn  ttoottaall  ddee  111155  mmiilllloonneess  ddee  ddóóllaarreess  ppoorr  eessttee  ccoonncceeppttoo  ((ffuueennttee::  BBIIDD))..  

SSeeggúúnn  eessttuuddiiooss  rreecciieenntteess  ddee  llaa  CCeeppaall  eell2211,,66%%  ddee  llaass  rreemmeessaass    eess  ddeessttiinnaaddaa  aa  llooss  hhooggaarreess  ppoobbrreess  yy  1122%%  aa  hhooggaarreess  nnoo  ppoobbrreess..  
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cciieerrttoo  mmooddoo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  eemmiiggrraacciióónn  ddee  llaass  ddééccaaddaass  pprreecceeddeenntteess..””  44  EEss  ddee  

ddeessttaaccaarr  eenn  eessttee  sseennttiiddoo  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  ffaacciilliittaarr  eell  rreettoorrnnoo  ddee  llaa  jjuuvveennttuudd,,  qquuee  ppaarrttiióó  

bbuussccaannddoo  nnuueevvooss  hhoorriizzoonntteess  aa  ffiinneess  ddee  llooss  9900  óó  pprriimmeerrooss  aaññooss    22000000  yy  ccuuyyoo  rreeggrreessoo  eess  

ccllaavvee  ppaarraa  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  llooss  ddeessaaffííooss  ddeemmooggrrááffiiccooss  ddeell  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo..  

  

EEnn  ccoonncclluussiióónn,,  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee    EEssttaaddoo  ddeebbeerrííaa    ccrreeaarr  nnuueevvaass    ccoonnddiicciioonneess  ddee  

ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ddee  rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa//ooss  UUrruugguuaayyaa//ooss  ddeell  eexxtteerriioorr  aa  ttrraavvééss,,  eennttrree  oottrrooss,,  

ddee::  

··  uunnaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ppaarrllaammeennttaarriiaa  aaddeeccuuaaddaa  yy  ccoonnsseennssuuaaddaa,,  

··  uunn  pplleennoo  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  nnuueessttrrooss  ddeerreecchhooss  ccíívviiccooss,,  iinncclluuyyeennddoo  aa  ttéérrmmiinnoo  eell  

vvoottoo  eenn  llaass  eelleecccciioonneess  nnaacciioonnaalleess,,  

··  nnuueevvooss  mmeeccaanniissmmooss  bbaannccaarriiooss  qquuee  ddiissmmiinnuuyyaann  eell  ccoossttoo  ddee  llaass  rreemmeessaass,,  

··  aaccuueerrddooss  bbii  yy  mmuullttiillaatteerraalleess  rreellaattiivvooss  aa  llaa  pprreevveenncciióónn  ssoocciiaall,,  llaa  jjuubbiillaacciióónn,,  llaa  

vvaalliiddaacciióónn  ddee  llooss  ddiipplloommaass  nnaacciioonnaalleess,,  llaa  ddeessffiissccaalliizzaacciióónn  eenn  eell  ppaaííss  ddee  rreessiiddeenncciiaa  

ddee  ffuuttuurraass  ccoollaabboorraacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass  aa  uunn  ffoonnddoo  nnaacciioonnaall  ddee  ddeessaarrrroolllloo,,  

··  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  rreettoorrnnoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  jjóóvveenneess  yy  ddee  sséénniioorreess,,  pprrooppoonniieennddoo    

ffaacciilliiddaaddeess  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  vviivviieennddaa  yy  aall  eemmpplleeoo..  

  

CCoonn  llaa  rreennoovvaaddaa  eessppeerraannzzaa  ddee  qquuee  eessttaa    lleeggiissllaattuurraa  ppeerrmmiittaa  aavvaanncceess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  ppaarraa  uunn  

pplleennoo  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  uunnaa  ffeeccuunnddaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa//ooss  UUrruugguuaayyaa//ooss  ddeell  eexxtteerriioorr,,  nnooss  

ddeeccllaarraammooss  ppeerrssoonnaall  yy  ccoolleeccttiivvaammeennttee  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  ttooddaa  iinniicciiaattiivvaa  oorriieennttaaddaa  aa  

eessttooss  ffiinneess..      

  

RRooggaammooss  rreecciibbaann  nnuueessttrrooss  ssaalluuddooss  cciiuuddaaddaannooss  yy  nnuueessttrroo  ffrraatteerrnnaall  rreeccoonnoocciimmiieennttoo..  

  

PPoorr  eell  CCoonnsseejjoo  CCoonnssuullttiivvoo  ddee  PPaarriiss,,  FFrraanncciiaa  ((ccoonnttaaccttoo::    vvooccaalleess@@bbeellvviill..nneett)),,  ffiirrmmaann::    

DDeelleeggaaddooss  yy  aasseessoorreess::  MMiirrtthhaa  BBaazzáánn,,  SSiillvvaannaa    BBeellmmúúddeess,,  AAnnaa  CCaarrddoonnaa,,  PPáájjaarroo  CCaannzzaannii,,  

LLiilliiaannaa  GGoonnzzáálleezz,,  HHeeiiddii  MMaacc  LLeennnnaann,,  FFeerrnnaannddaa  MMoorraa,,  DDoonnaattoo  PPaassccaallee,,  GGuussttaavvoo  SScchhrrooeeddeerr,,  

DDaanniieell  VViiññaarr..  AAddhhiieerreenn  ::  MMaarrttiinn  BBaarraaiibbaarr,,  AAnnaa  BBaarrbbeeiittoo,,  AAnnddrreeaa  BBeennvveennuuttoo,,    YYvvoonnnnee  EErrrreeaa  

ddee  TTaarraabbaall,,  LLuuiiss  yy  JJoocceellyynn  FFeerrnnaannddeezz,,  EEddmmuunnddoo  GGóómmeezz  MMaannggoo,,    FFrraanncciissccoo  GGrraaeellllss,,  JJaanniinnee  

GGuueerrrriinnaa--GGuuaallbbeerrttoo,,  AAddoollffoo  GGuuiiddaallii,,  VVaalleerriiaa  yy  VViiccttoorr  MMaacc  LLeennnnaann,,  RRaaffaaeell  NNoobbooaa,,  TTaanniiaa  

TTooyyooss,,  EEnnrriiqquuee  yy  MMaarrggaarriittaa  TTuurreellll......    

PPoorr  eell  CCoonnsseejjoo  CCoonnssuullttiivvoo  ddee  CCaattaalluuññaa,,  EEssppaaññaa  ((ccoonnttaaccttoo::  ccoonnssccoonnssuullccaatt@@yyaahhoooo..eess)),,  

ffiirrmmaann::  Sylvia Barragán, Hilda Mujica, Gustavo Chiappe, Roberto Aquino, Néstor Monteiro, 
Jorge Troise, Graziella Ferrari.  

PPoorr  eell  CCoonnsseejjoo  CCoonnssuullttiivvoo  ddee  CCóórrddoobbaa,,AArrggeennttiinnaa  ((ccoonnttaaccttoo::dd2200ccbbaa@@ggmmaaiill..ccoomm)),,  ffiirrmmaann::  

CCoonnsseejjeerrooss::  AAgguussttiinnaa  FFrroonnttáánn  ,,  CCaarrllooss  RRooddrríígguueezz  TTaallaammááss,,    HHoossmmaarr  CCaalloo,,  JJoorrggee  EEiirriiss  ,,  JJuulliioo  

NNoorrttee  WWeerrnneerr..  EEnn  eejjeerrcciicciioo::  NNeellddaa  RRiivvaass,,  NNaaiirr  MMeezzqquuiiddaa,,  MMaarrcceelloo  CCoorrbbiinnoo..  

CCoonn  eell  aappooyyoo  ddee::  CCaassaa  ddeell  UUrruugguuaayy  eenn  AAlliiccaannttee,,  ……ssiigguueenn  ffiirrmmaass..  

  

PPaarraa  aaddhheerriirr  aa  llaa  ccaarrttaa  yy  vveerr  ttooddaass  llaass  ffiirrmmaass  ::    

wwwwww..uurruugguuaayyaass..ffrr  --  wwwwww..uurruugguuaayyooss..ffrr  
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  UUrruugguuaayy::  AAggeennddaa  22002200,,  TTeennddeenncciiaass,,  CCoonnjjeettuurraass,,  PPrrooyyeeccttooss..  ¿¿QQuuéé  hhaacceerr  ccoonn  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  UUrruugguuaayy??  LLooss  ddeessaaffííooss  ddeemmooggrrááffiiccooss  ddee  llaass  

pprróóxxiimmaass  ddééccaaddaass,,  TTaauurruuss,,  22000077..  
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