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Benvolgut/uda amic/gas,

Desprès de moltes setmanes sense trobar-nos de nou volem iniciar les reunions de la PASI, i així o
farem el proper dilluns dia 19 de gener a la seu de la FCONGD, C. Aribau 106 principal 1er. a les
6 de la tarda.

Fa un temps us vaig fer arribar la proposta de document sobre la Nova PASI que durant aquest
mesos s’ha vingut elaborant, malgrat el temps, continua sent un document obert que es pot esmenar.

Aquesta reunió vol ser una retrobada de la gent de Catalunya que ha col·laborat al llarg d’aquests
anys amb l’aixecament de les sancions a l’Iraq, i contra la guerra desprès, la invasió militar patida
per aquest país, la ocupació militar, la lluita de la resistència, la situació catastròfica del poble
iraquià ens a posat sobre la taula noves situacions, nous objectius i nous reptes.

Per aquest motiu us proposem realitzar una reunió de la PASI, en la que ens agradaria poder
comptar amb els  Partits, Sindicats, ONGs, i persones a nivell individual que en el seu moment, any
1999, van donar el seu recolzament i també a totes les persones que s’han adherit al llarg d’aquests
anys.

 En aquesta reunió i properes volem treballar alguns dels aspectes que ens preocupen en aquest
moment.

• Valoració situació a l’Iraq
• Aprovació nou manifest (adjunto) i configuració de la nova PASI
• Participació com a PASI a les mobilitzacions de Febrer i Març.  (adjunto acta reunió de

Igualada)

Seria important que ens confirméssiu la vostra assistència amb la vostra presencia i en el
supòsit de no estar interessats en continuar formant part de la PASI, també ens indiquéssiu
quelcom.

Atentament,

Secretaria de la PASI
Barcelona, 12 de Gener de 2004


