abril2006

femcaravana

noticiari de Barcelona Acció Solidària
Cinc anys de cooperació
El sopar de la Caravana Solidària 2005 es va realitzar el passat divendres 17 de març a la
Masia de Torribera a Santa Coloma de Gramenet. La trobada va servir per fer memòria de
les cinc edicions de la caravana, un període de temps en el que la organització ha crescut
any rere any, com veurem a continuació.
197 persones assistents van poder gaudir
d'un bon ambient de
relació i companyia així
com la presència de
diferents autoritats
d'institucions de Santa
Coloma, Barcelona i
representants del
Marroc i empreses
patrocinadores.

Aquest sopar, també va
fer un breu recordatori
a es cinc edicions
organitzades així es va
passar un vídeo recull
de totes les edicions i
diferents personatges
de cadascuna de les
caravanes va donar la
seva visió i va relatar la
seva experiència.

2001
Barcelona Acció Solidària (BAS) és una entitat
de cooperació la qual té, entre els seus projectes
més importants, la Caravana Solidària a l'Àfrica
Occidental.
La primera Caravana, que es va organitzar l'any
2001 i va sortir de la plaça de Sant Jaume de
Barcelona, va comptar amb la participació de 3
ONG's i es va portar material per a 9 projectes
del Senegal.

2002
El projecte de la Caravana Solidària té com
objectiu principal transportar, sense cap cost i en
un període curt de temps, el material que diferents ONG's catalanes volen fer arribar als seus
projectes de l'Àfrica Occidental.
La segona Caravana, l'any 2002, va comptar
amb la participació de 10 ONG's i es va dur
material per a 15 projectes del Marroc,
Mauritània i Senegal.
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2003
La Caravana pren protagonisme. Té molt de ressò
als mitjans de comunicació i augmenten les
empreses, entitats i institucions que hi col·laboren.
L'any 2003 es va ampliar el nombre de vehicles i
es va visitar per primera vegada Gàmbia. Un total
d'11 entitats van aportar unes 60 tones de material
que van ser repartides als 35 projectes.

2004
La 4ª edició de la Caravana fa un pas endavant i
cada vegada són més els ajuntaments, les empreses i les entitats que s'apunten a col·laborar-hi.
La sortida de 2004 va tenir lloc des de l'Hospitalet
de Llobregat; en 24 dies de ruta es van recórrer
6.770 km, que van permetre fer arribar el material
de 18 ONG's catalanes als 71 projectes.

2005
BAS s'instal·la al Districte de Sant Andreu i el nou
local ens permet ampliar i millorar el treball que
ràpidament es reflecteix en una millora de l'organització i la logística de la Caravana.
Els números de la 5ª edició són els següents: 43
persones voluntàries, 13 vehicles, 23 ONG's participants, 96 projectes i 4 països de l'Àfrica Occidental.

@punt
Us recordem que
podeu enviar qualsevol avís, informació, fotografia, etc.
que vulgueu veure
publicada en aquest
butlletí a la següent
adreça:
caravana@caravanasolidaria.org

Breus...
lBarcelona

Acció
Solidària (BAS) compta des d’ara amb una
delegació a Sant
Quirze del Vallès.
L’objectiu és facilitar el
desenvolupament de
projectes, a banda de

captar patrocinadors i
nous socis per a l’entitat a l’entorn del Vallès
Occidental. Els promotors de la delegació
són: Eva Buxadera,
Monserrat Castells,
Oriol Doñate, Gerard

Poo, Carme Rivilla,
Carme Ruano,
Moustapha Sylla,
Jaume Viñeta
L’adreça de la delegació és: C/ Romaní, 12
(08192, Sant Quirze
del Vallès).
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