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El veler Estelle de la flotilla de la llibertat arribarà aquest diumenge 16 de setembre al Port del
Forum de Barcelona. Després d'haver passat ja per Donosti, Bermeo, Santa Pola i Alacant,
continuarà el seu recorregut fent parada a Barcelona. Durant els dies que l'Estelle estigui a
Barcelona es realitzaran una sere d'activitats, actes instituconals, visites guades,
conferències... totes vinculades a la denúncia del bloqueig marítim a Gaza.

L'objectiu d'aquesta travesia, a més de trencar aquest bloqueg marítim, és fer difusió i
sensibilitzar a la societat del conflicte que es viu actualment als territoris ocupats de Palestina.
Per aquest motiu, el veler està efectuant diverses parades pels diferents països pels que va
passant de camí a Palestina.

Us deixem les activitats planficades pels dies en que l'Estelle estarà a Barcelona:

Domingo 16 de septiembre a las 16:00 h
- 15:30 Se convoca a la sociedad civil en el Puerto del Forum.
- 16:00 Llegada puntual del Estelle en el Puerto del Forum de Barcelona y desembarque
de la tripulación. Se contará con la presencia del Sr. Musa Amer Odeh, embajador de
Palestina, junto con otros representantes políticos y de la sociedad civil catalana.
Intervenciones y
elementos de cultura popular catalana.
- 17:00 Bicicletada solidaria con Palestina. Salida desde Arco de Triunfo con llegada al
Puerto del Forum.
- 18:00 Recital poético-pictórico Versos para derribar muros.
- 18:30 Circo con el grupo Malakas Crew.
- 19:00 Concierto con las actuaciones de NaVil, Feliu Ventura, Yacine & the Oriental
groove acústico, Lágrimas de sangre, At Versaris, Che Sudaka acoustic-live!, La Troba
Kung-Fú en acústico
. Se contará con puntos
informativos de diferentes organizaciones sociales. Lugar: Parc de la Pau. Sant Adrià de
Besòs.

Lunes 17 de septiembre
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- 13:00 Recibimiento oficial en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs con firma en el
libro de honor.
- 17:00-19:00 Visitas guiadas al velero Estelle.
- 19:00 Charla sobre la Flotilla de la Libertad en la sala Calidoscopi del Convento de
Sant Agustí, en Barcelona. Se contará con la presencia de
Salamaah Abdul Karim
(tripulante del Estelle),
Manuel Espinar
(coordinador de Rumbo a Gaza) y
Laura Arau
(participante catalana a la primera Flotilla de la Libertad).
Martes 18 de septiembre
- 17:00-19:00 Visitas guiadas al velero Estelle.
- 19:00 Charla sobre el Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).
Local de NoVA. Plaça Catalunya 9, 4o
- 20:30h Proyección del documental Puertas al Mar, sobre el ataque a los pescadores de
la Franja de Gaza. Proyección en el mismo barco.

Per a més informació i altres actualitzacions podeu consultar la pàgina web oficial: http://www.
rumboagaza.org
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