
Dissabte, 9 de juny, 17h-21h
Brindem Brindola
(Riera Alta 4 i 6, Barcelona. Metro: L3 Liceu, L2 Sant 
Antoni). 

Per què la Plataforma s’enfoca sempre a l’Orient 
Mitjà, i no tant als altres confl ictes del món? 
Com podem promoure la solidaritat amb el 
poble palestí, i fer efectiu el boicot a l’Estat 
d’Israel?
Com podem demostrar a la gent que l’ocupació 
de l’Afganistan és igual de nefasta que la de 
l’Iraq, i que s’haurien de retirar les tropes?
Vine a les jornades taller per parlar d’aquests 
temes, i elaborar conjuntament les nostres 
futures accions.

17h Sessió plenària: La guerra a l’Orient Mitjà: Per 
què és una prioritat estratègica per als moviments

18h Dos tallers simultanis:
El boicot a l’Estat d’Israel
L’ocupació de l’Afganistan

20h Posada en comú

Hi ha materials preparatoris 
per als tallers a la web: www.
aturemlaguerra.org
Podeu enviar més textos a 
info@aturemlaguerra.org





Jornades-taller de la 
Plataforma Aturem 
la Guerra
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