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Lloc i data: 
16 d’octubre de 2009
Sala d’actes de la Residència d’Investigadors
Hospital 64, 08001 Barcelona 
(Prop de la parada de metro de Liceu)

Pel seminari del matí cal inscripció prèvia
Entrada gratuïta. Places limitades

Informació i inscripcions:
Centre D’Estudis per a la Pau J.M. Delàs
delas@justiciaipau.org

www.centredelas.org

Justícia i Pau 
Rivadeneyra 6, 10è · 08002 Barcelona
T. 93 317 61 77 · Fax. 93 412 53 84

www.justiciaipau.org

JUSTÍCIA I PAU

Convoquen:

El taulEr 
d’Escacs 
mundial 

afganistan, Pakistan, 
Eua, Otan... 

i Espanya

Jornades Centre d’Estudis per  a la Pau JM Delàs

Divendres 
16 d’octubre de 2009
Seminari i conferència 

amb Tariq Ali

Amb la col·laboració de: 



El taulEr d’Escacs mundial 
afganistan, Pakistan, Eua, Otan... i Espanya

PonènCIES

u	 Tariq Ali 
	 Escriptor i analista polític de l’Orient Mitjà

Intervendran:
u Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau
u Tomàs Gisbert, Centre Delàs 
u Alejandro Pozo, Centre Delàs 
u Josep Maria Navarro, Sodepau

PRogRAmA

10.45 Seminari
  afganistan, Pakistan, Otan 
 i tErrOrismE islàmic

 Tariq	Ali
 Breus intervencions de: 
 Tomàs	Gisbert , Alejandro	Pozo 
 i Josep	Maria	Navarro 
 
12.30 Coffee Break

12.45 Debat

14.00 Lunch time

18.30 Conferència
  El taulEr d’Escacs mundial
 
 Tariq	Ali
 Arcadi	Oliveres

Hi haurà servei de traducció simultània

L’Afganistan es troba en l’ull de l’huracà de la geoes-
tratègia mundial. No és pas nou. L’Afganistan sempre ha 
estat un tauler de joc, on potències com Rússia, Pakistan, 
Índia, Iran, la Xina, Aràbia Saudita i els EUA, entre d’al-
tres, han confrontat les seves diferències.

El 2001, després de l’11-S, l’atac i la invasió d’Afganistan 
per part dels Estats Units en l’anomenada “guerra contra 
el terror” han sumit el país en el caos. Avui, l’Afganistan 
està ocupat per una coalició estrangera de 41 països li-
derada pels EUA, on la resistència cada cop guanya més 
recolzament a causa, entre altres raons, de les múltiples 
matances de civils per part de les forces ocupants. A més a 
més, el conflicte s’estén al Pakistan, un país amb una polí-
tica molt inestable, on creix la simpatia entre la població a 
favor de la resistència afganesa i on, paral·lelament, també 
mesuren les seves forces potències com l’Índia, Iran, els 
EUA, la Xina...

Els EUA es juguen a l’Afganistan el lideratge mundial i 
les oportunitats estratègiques que ofereix aquest país per 
la seva ubicació. L’OTAN, un dels seus braços armats, col-
labora en l’ocupació. I aquí entra el paper de l’Estat espa-
nyol. Com a membre de l’OTAN no pot obviar els seus 
compromisos amb aquesta organització militar si no vol 
ser durament criticat.

 
L’Afganistan s’ha convertit en el gran tauler d’escacs 

mundial, on s’està dirimint la guerra i la pau dels propers 
anys. La partida encara no ha acabat però ja hi ha perde-
dors, els de sempre, les poblacions afganesa i pakistanesa, 
que veuen com cauen les bombes que llencen els que ju-
guen a escacs.

I en aquest joc infernal, cal preguntar-se: què fan les po-
tències regionals, què fan els Estats Units, què fa l’OTAN, 
i què fan les tropes espanyoles en aquest indret?  
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