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IBN BATUTA i la segona generació Taula de
cooperació
Concentrats en aconseguir un permís de residència i una feina
digna, els immigrants no sempre s'ocupen prou de la integració
dels seus fills. Corregir aquesta situació és un dels objectius de la
organització IBN BATUTA.
Com diu l'escriptor Sergi
Pàmies, els fills dels
immigrants són estrangers a tot arreu, perquè
van quedar a mig camí
entre dos móns i dues
cultures. Pàmies, fill
d'espanyols que es van
exiliar a França durant la
Guerra Civil, retrata la
situació que viuen molts
fills d'immigrants que
s'instal·len al nostre
país. L'ONG IBN BATUTA, que treballa a
Barcelona des de fa 10
anys, promou la integració d'aquesta 'segona
generació' mitjançant
programes de formació
acadèmica, social i laboral.
La organització treballa
amb el col·lectiu marroquí, un dels més nom-

@punt
L'ajuntament de
Canet de Mar demana a les entitats que
especifiquin el material més necessari,
ja que faran la recollida segons projec tes concrets per facilitar la sol·licitud,
l'embalatge i el
repartiment.
Contacte: victoriaibars@yahoo.es

brosos de la ciutat,
donant a conèixer els
aspectes més rellevants
de la nostra cultura i facilitant la comprensió de la
cultura del país d'acollida. Familiaritzar-se amb
els nostres costums i la

nostra llengua és tan
important com el respecte de la llengua i la cultura dels immigrants.
A banda dels programes
d'atenció, integració i
interculturalitat, amb

especial atenció als
joves i les dones,
l'Associació ha posat en
marxa diversos centres
de formació i dispensaris
a Tànger (Marroc). L'any
passat, l'ONG va participar a la Caravana

Solidària per proveir als
seus projectes d'equipament escolar, sanitari i
informàtic, a més d'un
vehicle per poder repartir
el material als barris perifèrics de la ciutat.

Breus...
lL'Ajuntament

de
Castellbisbal ha confirmat la seva col·laboració econòmica amb la
Caravana Solidària i ha
agraït la memòria i el
vídeo que va ser entregats directament a l'alcalde.
lL'Ajuntament

de
l'Hospitalet de Llobregat

ha concedit una subvenció de 6.000 euros a la
Caravana Solidària.
D'altra banda, estem
pendents de les subvencions que hem sol·licitat
a la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament
de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Canet
de Mar.

L'Ajuntament de
Palafrugell organitza
periòdicament una Taula
Municipal de Solidaritat i
Cooperació per debatre
la participació als projectes que presenten les
ONG i accions d'emergència. El consistori ha
convidat a les entitats
que formen part de la
Caravana Solidària a
participar en aquesta
Taula, per tal d’aportar
idees i propostes que
seran debatudes pels
participants.

Projecte
Doman
S'ha incorporat una nova
entitat a la Caravana
Solidària, l'Associació
sòciocultural Projecte
Doman (Doman significa
'a poc a poc' en llengua
Mandinga). Des de
Martorell, la organització
coordina projectes de
cooperació a Boucout, a
la Casamance, una regió
del sud del Senegal.

