
Tot i la recent victòria del moviment antiguerra, al contribuir a la caiguda d�Aznar i
aconseguir el retorn de les tropes, les notícies de l�Iraq ens recorden la necessitat de seguir
mobilitzant-nos.

Les imatges de les tortures als detinguts iraquians són una mostra més de la brutalitat que
suposen la guerra i l�ocupació.

A Palestina, les notícies són cada cop més preocupants, donat que Bush dóna el vist-i-
plau als plans anexionistes de Sharon.

D�altra banda, els recents informes de morts a Afganistan i a Txetxènia confirmen que la
�guerra contra el terrorisme� només produeix més terror.

Convoquem aquesta concentració per celebrar allò que hem aconseguit fins ara, així com
per unir les nostres veus en el crit, ara més vigent que mai: No a les guerres i a les
ocupacions!

No a la guerra!Continuem
dient�

Acte lúdic i reivindicatiu
ds 15 de maig, 18h. Plaça dels Àngels
Amb actuacions i parlaments
Parlaran: Arcadi Oliveres; Salah Jamal (escriptor palestí); Dolors Juliano; Pius Alibek
(iraquía resident a Barcelona); un familiar de José Couso; Jaume Botey (Plataforma per
l�Alliberament i la Sobirania de l�Iraq); representant dels detinguts al �cas Dixan� de Girona;
i altres.

Actuaran: Marina Rossell; Pepa Plana; Adolfo Osta; Antonio Calderón �Willy�; Els
Camalics; Josep Tero; representants de Cultura contra la guerra; i molts més.

Davant del MACBA,
 Plç. Catalunya

Manifestació
ds 19 de junyds 19 de junyds 19 de junyds 19 de junyds 19 de juny, 18h. Plaça Urquinaona, 18h. Plaça Urquinaona, 18h. Plaça Urquinaona, 18h. Plaça Urquinaona, 18h. Plaça Urquinaona

Ni guerres ni tortures

Reserva�t
el dia:

19-J Convoca:
Plataforma
Aturem la Guerra

Fora totes les forces d�ocupació de l�Iraq
i Palestina · Per la sobirania dels pobles

Acte lúdic i reivindicatiu

No a la
guerra!

Celebrem la derrota d�Aznar i el retorn de les tropes�
Ara cal la fi de la guerra�
Fora totes les forces d�ocupació de l�Iraq i Palestina

Continuem
dient�

Reserva�t
el dia:

Manifestació
Contra la guerra i
les ocupacions

dissabte, 19 de juny

Organitza: Plataforma Aturem la Guerra
C/ San Salvador 96, tel 93 284 6520, 18-21h · cetede@jazzfree.com · Ajut
econòmic: 2013-0371-85-02009 57332 · Web: www.fundacioperlapau.org/iraq

19-JDavant del MACBA,
 Plç. Catalunyads 15 de maig, 18h. Plaça dels Àngels

Amb actuacions i parlaments

Adéu, José mari�


