


• Tunísia un país que aquests dies acapara 
l'atenció mundial. A causa de la revolta 
popular democràtica que ha aconseguit 
enderrocar el president Ben Ali, que ha hagut 
de fugir a l'Aràbia Saudita.



TUNISIÀ
₪ Tunisià és un estat musulmà del nord d'Àfrica que fa 

frontera amb Algèria a l'oest i amb Líbia al sud-est, 
mentre que el mar Mediterrani banya les seves 
costes, al nord i a l'est del país. És el país més petit 
ubicat a prop de la serralada muntanyosa de l'Altés. 
Aproximadament el 40% d'aquesta nació està 
composta pel desert del Sàhara , mentre que la resta 
és sòl fèrtil i perfecte per a l'agricultura, a més a més, 
té 1.300 km de costa.
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LA SITUACIÓ A DATA AVUI

₪La situació d’avui dia a Tunísia, es una situació inèdita per al 
mon àrab, ja que des de del desembre passat aquest país del 
nord d'Àfrica va ser escenari d’una ona de sagnants protestes 
contra la desocupació, la carestia i la corrupció.  La mobilització 
popular va forçar la renuncia del president*Zine al-*Abidine Ben 
Ali, qui portava 23 anys en el poder i era amb prou feines el 
mandatari des de la independència de França en 1956.Han 
succeït fets increïbles com el 17 de desembre Mohamed*Bouazzi 
es va calar foc quan les autoritats de la seva ciutat li van impedir 
la venda de verdures als carrers de *sid* sense permís. L’acte 
desesperat per part d’aquest jove sense ocupació, de 26 anys 
d’edat, va provocar una sèrie de protestes i enfrontaments amb 
la policia.



Què passarà a partir d’ara?

• A partir d’ara Ghannouchi ha dit que es va a "respectar la 
Constitució. Però  es queda per veure si això serà suficient per 
satisfer als manifestants.

• L'erupció del descontentament popular a Tunísia i en la veïna 
Algèria podrien estendre's més enllà de les fronteres. 
d'aquests dos països.
Magdi Abdelhadi, de la BBC, diu que les protestes "podrien 
tenir una àmplia repercussió i canviar tot l'ordre posologia en 
el nord d'Àfrica"


