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noticiari de Barcelona Acció Solidària
Cinc anys cooperant al Senegal
A la seva llauna no hi ha més que unes monedes i engrunes de pa,
a la cara un somriure que oculta una vida de misèries. Són el 'talibés', els nens que viuen als carrers del Senegal.
Els 'talibés' són la cara
més bruta de la misèria
al Senegal, nens que
viuen al carrer, sense
dret a assistència mèdica, sense ningú que se
n'ocupi d'ells. El Col·lectiu per la Igualtat en la
Diversitat va assumir
aquest repte l'any 1999,
quan va posar en marxa
un Centre Bàsic de Salut
a Thiès, la segona ciutat
més gran del Senegal. El
dispensari compta amb
infrastructures i medici-

nes per donar servei gratuït als nens i nenes del
carrer, a més de la
població sense recursos.
Arran de l'experiència
amb els 'talibés', el
Col·lectiu va posar en
marxa un programa de
cooperació amb d'altres
dispensaris públics per
proveir-los de material
sanitari. En una tercera
etapa, van reforçar el
seu projecte amb cursos
de formació d'agents de
salut comunitària.

El noticiari disponible a Internet
El noticiari de Barcelona Acció Solidària està disponible també a
Internet, per tal que tothom que s'interessi per la Caravana
Solidària pugui informar-se des de qualsevol indret del món.

@punt
La Cristina Rigau,
ginecòloga de
l'hospital de
Terrassa, va estar
a Senegal i
Gàmbia el passat
febrer, i vol oferir
la seva col·labora ció a les ONG que
participen a la
Caravana.
crigau70@
hotmail.com

El noticiari ‘fem caravana’ es pot descarregar a
partir d'ara des de la
pàgina web
www.bcn.es/caravanasolidaria. D'aquesta
manera obrim la seva
informació a tothom que
estigui interessat en la

Caravana a l'Àfrica
Occidental. D'altra
banda, el noticiari es pot
convertir en un mitjà de
comunicació per a les
contraparts dels projectes que estan en marxa
al Marroc, Mauritània,
Gàmbia i Senegal.

Finalment, l'entitat va
estendre els seus braços
a l'Orfenat de Dakar,
gestionat per monges
franciscanes que es cuiden dels nadons orfes
de mares (que han mort
durant el part) durant el
primer any de vida. El
Col·lectiu els fa arribar
llet maternitzada, farinetes, bolquers, etc.
Aquest any, l'entitat
posarà en marxa quatre
nous projectes al
Senegal: Aturem la Sida
a Thiès, La meva escola
(agermanament d'un
centre de Sants-Montjuïc
amb una escola de
Thiès), Nutrició per a
nadons i Tallers de costura per a joves.

Suport
del Fórum
Filatélico
La Fundació Cultural
Fórum Filatélico, un
dels principals mecenes
de la Caravana
Solidària l'any 2003, vol
mantenir el seu vincle
amb els projectes de
cooperació. Satisfets
dels resultats de l’any
anterior, la Fundació tornarà a col·laborar
enguany amb una
aportació econòmica
que ajudarà a transportar el material de les
ONG’s.

