La Mònica ens va parlar de la seva estada a Atenes, al barri d' Exarchia, amb el seu
company i la seva filla petita. Va estar donant suport participant en l'autoorganització
d'edificis okupats i autogestionat de manera assembleària per propis desplaçats (que no
refugiats perquè ningú els proporciona refugi), i no només de Síria, sinó també d'Irak,
Líbia, Afganistan... Ens va explicar com s'organitzen per portar la canalla a l'escola,
com s'organitzen classes d'idiomes i en definitiva, les pròpies persones s'organitzen per
millorar les seves vides, tot en un context de l'Europa Fortalesa i en un país destrossat
per les polítiques de la Troika.
La Jordina va llegir per part de l'Associació Ganxona Refugiada un escrit sobre la
situació global de les persones que a causa de la guerra o la pobresa es veuen obligades
a emigrar.
Després membres del Comitè Gironí en Suport del Moviment Popular Rifeny, Yamal,
Zouhair i Badreddine ens van explicar la situació a la zona de repressió per part de
l'Estat de Marroc a les protestes pacífiques que demanen drets bàsics com sanitat i
educació pública. Van explicar com un membre del Moviment Popular, en Rida
Benzaza que havia de participar a la xerrada, actualment es troba desaparegut i com hi
ha centenars de presos polítics. També van explicar que les dones tenen un paper
important en les mobilitzacions i van recordar els atacs químics de l'Estat Espanyol.
En acabat, vam baixar a baix i el Diputat de la CUP Carles Riera va reivindicar la
República Catalana independent i solidària enfront la UE i la fossa comuna del
Mediterrani. Va reivindicar la solidaritat entre pobles i va donar suport a la lluita del
poble Palestí i Rifeny.
Finalment ens vam fer una foto de família i amb cartells en solidaritat amb la vaga dels
Riders (ciclistes repartidors) de l'empresa Deliveroo que estan en vaga per un sou i un
treball digne. En resum, el que es va tractar la jornada va ser de reivindicar una vida
digna per a totes les persones a qualsevol lloc del món . De reivindicar la solidaritat com
a eina que tenim la gent de baix per millorar les nostres condicions de vida i canviar el
món. I de cridar que només el poble salva el poble.
Finalment van haver-hi les actuacions musicals de Bouarfa Ayyawn, grup que canta en
llengua amazigh. Després va actuar Freedom Soul que va intrepretar Hasta siempre
Comandante Che Guevara entre d'altres cançons. I va finalitzar el concert amb el grup
de Vic Inumazigh, que també canten en llengua amazigh i que van recitar algun poema
curt i van reclamar la llibertat dels presos polítics. Tots els grups i ponents de les
xerrades ho van fer de manera totalment desinteressada i gratuïta. Aprofitem per agrair
la participació als grups i als companys que van muntar el so, als ponents i els assistents
a la jornada.

