NOTES:
Preu de la inscripció a la trobada: 8 euros.
Es pagaran en arribar.
Hi haurà parades amb llibres i materials.
Les entitats que ho desitgin podran disposar de
lespai per exposar i vendre, demanant-ho al
secretariat.

DINAR:
Import per persona: 12 euros
Podeu reservar el vostre dinar trucant al telèfon
93 - 425 40 15 (contestador automàtic)
tot dient el vostre nom i el nombre de dinars
que voleu reservar.

Madre y amada,
olía la tierra,
de lluvia empapada.
Vientre de partida,
Lecho de llegada.
Morada perdida,
Pasión encontrada,
victoria jurada.

DIUMENGE 2 DE MARÇ DE 2008

Pere Casaldàliga
(cantares de la entera libertad)

El termini per a reservar acaba el diumenge 24
de febrer.
El pagament es farà en el moment de la
inscripció a la jornada.

RENFE: Barcelona Sants estació. (És molt a prop)

AMB LA POLÍTICA
DE LA NOVA TERRA

PER A MÉS INFORMACIO DE LA CAMPANYA:

20ena TROBADA

COM ARRIBAR-HI:
Metro: Tarragona (línia verda)

Secretaria d Araguaia
Dijous de 6 a 8 de la tarda :
Rivadeneyra 6, 10è.
08002 Barcelona.
Telèfon: 93 - 317 61 77

araguaia@pangea.org
http://www.pangea.org/araguaia

ORGANITZA:

Araguaia

A

quest any celebrarem la 20a. CampanyaTrobada. Durant aquests anys de camí de
lAssociació Araguaia, les nostres CampanyesTrobades anuals han estat marcades per
aquestes Causes bàsiques que valen més que
la meva vida, en paraules del bisbe Pere. I
volem dedicar aquesta Campanya i Trobada
a una daquestes causes majors que han
orientat el seu servei: la Causa de la TERRA.
Aquesta Terra mare-germana que ens nodreix
a tots/es, que és de tots i per a tots/es. Aquesta
Terra majoritàriament segrestada, maltractada,
violentada, degradada, explotada per uns pocs
que la utilitzen com un objecte dusar i llençar
únicament per als seus interessos macroeconòmics de domini, lucre i control econòmicpolític local i global.
Moltes antigues i noves lluites, moviments dels
pobles, dels pagesos, dels indígenes, de moltes
dones i homes han volgut i volen preservar
i/o recuperar el dret a la TERRA. Nosaltres, els
hi volem retre homenatge, fer-ne memòria,
fer-los presents, especialment a través de la
lluita i la paraula col.lectives del Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra del Brasil
(MST).
Les lluites, les conquestes, les morts i les
persecucions, la lleialtat radical de lMST a les
inspiracions profundes de les savieses i lluites
històriques pel dret a la terra, amb el seu
coratge indomable ens acompanyaran

Tots/es som convidats a
participar-ne.

AMB LA POLÍTICA DE LA NOVA TERRA
TROBADA 2008
Diumenge 2 de març de 2008
Centre cívic Casinet d'Hostafranchs
Rector Triadú 53
BARCELONA
10:00 h. Inscripcions i recollida de documentació
10:30 h. Benvinguda i presentació de la jornada
10:45 h. Ponència: AMB LA POLÍTICA DE LA NOVA TERRA
a càrrec de Joao Pedro Stedile. membre de la Direcció
Nacional del MST i de VIA CAMPESINA BRASIL
11:30 h. Descans
12:00 h. Continuació de la Ponencia
13:00 h.Video: Missatge de Pere Casaldàliga
13:30 h. Dinar (servit per la Fundació Futur: restauració
sostenible)
15:00 h.Lectura de poemes d'en Pere Casaldàliga
a càrrec de Ventall teatre de Vic.
15:45 h. Diàleg amb el ponent:
Participen:
Pep Riera, pagès del Maresme . Històric sindicalista de la
pagesia catalana.
Rosa Binimelis, membre de la Plataforma Transgènics Fora!
de Catalunya i Investigadora de l'Institut d'Economia Ecològica
i Ecologia Política i de la Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Montanyès , Tècnic de campanyes a No et Mengis el
Món i col·laborador en moviments socials per la lluita a favor
de lagroecologia i la Sobirania Alimentària.
Monica Vargas, Investigadora del Observatori del Deute en
la Globalització.
18:00 h. Eucaristia
19:00 h. Comiat

JOAO PEDRO STEDILE
Nascut el 25 de desembre de 1953, al
municipi de Lagoa Vermelha (RS) Brasil. Fill
de familía de petits pagesos, dorigen de la
regió de Trento Italia.
Economista format a la Universitat Catòlica
de Porto Alegre amb post graduació a
lUNAM de Mèxic.
Va ser membre de la Comissió regional de
productors de raïm i dels sindicats dels
Treballadors rurals de la regio e Sao Bento
(RS). Assesor de la Comissió pastoral de la
Terra. Desde 1979, activista per la Reforma
agraria a Brasil, sent uns dels fundadors del
Movimento dos Trabalahadores Rurais Sem
Terra-MST.
Membre de la direcció Nacional del MST i
de la Coordinació Nacional de la VIA
CAMPESINA BRASIL que reuneix els principials
moviments socials del camp brasiler.
Autor de diversos llibres, dels que destaquem
els traduits a lespanyol: A luta pela terra
traduit pel Comité de Suport al MST de
Barcelona i Brava Gente, a trajetoria do
MST e a luta per la Terra no Brasil .Llibre
dentrevista a Bernardo Manzano editat per
Ed. Virus.
És autor d' innumerables articles en diversos
diaris i revistes a Brasil i a lexterior.
Ha rebut numerosos
mencions.

reconeixements i

Ha participat a moltes conferències
internacionals en làrea de reforma agrària
i sobirània alimentària entre les que
destaquem:
Conferencia Mundial de la FAO sobre
Reforma Agraria a Porto Alegre (març/06).
Foro Mundial de Sobirania alimentària a
Mali (febrer/07).

