Companyes i companys,
Enguany encarem la commemoració del 32è aniversari de
l’Agermanament Arbúcies- Palacagüina en una situació de greu conflicte a
Nicaragua.
Des del 18 d’abril passat el país germà viu una confrontació social i política
que ha causat més de 200 morts i ha produït la distorsió de la vida
quotidiana dels nicaragüencs.
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Evidentment, aquesta situació afecta directament l’Agermanament.
Malgrat que no hem de lamentar cap incident greu a a Palacagüina, per
qüestions de seguretat de les persones s’ha hagut de suspendre la 33a
Brigada Solidària. Alhora SOARPAL ha hagut de programar una visita a
Palacagüina que no estava prevista abans del conflicte.
De manera responsable, SOARPAL ha volgut orientar l’activitat
commemorativa del dissabte 14 de juliol a la nostra Vila cap a la reflexió i
debat sobre les causes de l’actual situació a Nicaragua, amb la voluntat
solidària d’ acompanyar l’imprescindible procés del poble germà en la
recuperació de la PAU.
En aquests moments dolorosos i crítics, els arbuciencs i arbucienques hem
de ser capaços de mantenir més viu que mai el nostre compromís solidari
amb el poble de Palacaguina.
Estem convençuts que ben aviat, els nicaragüencs i les nicaragüenques
recuperaran la PAU que es mereixen i necessiten i que, amb tant d’esforç,
havien consolidat els darrers anys. Poden estar segurs que des d’Arbúcies i
des de Catalunya no els deixarem sols en cap moment d’aquest camí difícil.
Visca l’Agermanament Arbúcies-Palacagüna!
Visca la solidaritat internacionalista!
Visca l’autodeterminació dels pobles!

32è aniversari
Agermanament Arbúcies-Palacagüina
39è aniversari
Revolució Popular Sandinista

ACTES
• Exposició 32 anys d’Agermanament
A la plaça de la Vila durant tot el dia
• Jornada NICARAGUA QUIERE LA PAZ
-Espai de reflexió i debat sobre la situació actual a Nicaragua
obert a totes les persones i col·lectius solidaris amb Nicaragua-

Programa de la Jornada
▪ Obertura i ponència a càrrec de l’Ambaixador de
Nicaragua, cro Carlos Midence sobre conjuntura i
propostes del GRUN per recuperar la PAU a Nicaragua.
▪ Debat obert entre tots els participants.

Lloc: Llar de Jubilats (carrer Sorrall, 9)
Horari: de 2/4 de 10 del matí a 1 del migdia

o Objectius:
▪ Conèixer de primera mà les propostes per a
recuperar la PAU del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN)
▪ Fer un debat obert i crític sobre la situació del
conflicte.
▪ Recollir propostes per adequar les actuacions
solidàries des de Catalunya amb l’objectiu de
recuperar la PAU, molt especialment en els
àmbits dels agermanaments i de la
comunicació.
▪ Elaborar un document amb les conclusions
finals de compromís d’acompanyament solidari
del procés per la PAU

▪ Descans
▪ Treball en comissions -Agermanaments i comunicació▪ Redacció de les conclusions.
▪

Lectura de les conclusions
ACTE COMMEMORATIU
a la 1 del migdia, a la plaça de la Vila
▪ Parlament de l’Ambaixador
▪ Lectura del manifest per la Pau

* Dinar opcional: 10,50 € prèvia confirmació a
jaume.soler.pastells@gmail.com

