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Inauguració de la
nova seu de BAS

Nous projectes de la
Trueta a Mauritània

El recinte de Can Portabella, cedit pel districte de Sant Andreu a Barcelona Acció
Solidària, serà la nostra seu durant els pròxims dos anys.

La Fundació Humanitària Dr. Trueta aprofundeix aquest 2005 el seu treball a Mauritània,
on actualment ja és present a les localitats
de Nouadhibou, F'Dérick i Tidjikja.

El proper dimecres 8
de juny a les 19'30
hores tindrà lloc la
inauguració oficial de
Can Portabella, nova
seu de Barcelona Acció
Solidària. Ens agradaria molt comptar amb la
vostra presència.
Us hi esprem com a
socis, amics, col·laboradors i patrocinadors.
Can Portabella està
situat al carrer Virgili,
24, a prop de l'estació
de metro 'Sant Andreu'
de la línia 1.

Sortida a Fogars de la Selva
El cap de setmana del 21 i 22 de maig vam fer una
sortida a Fogars de la Selva. Dormir al ras ens va
recordar les nits d'acampada al Senegal, o a
Mauritània, així que ho tornarem a repetir.

Un dels punts on es
començarà a actuar des
de zero serà a
Nouackchott, la capital
mauritana. L'associació
local Zahra està habilitant
un local en un barri perifèric que acollirà un centre de salut, una escola i
un taller de confecció. La
Trueta col·laborarà en l'equipament d'aquestes
tres infraestructures amb
material sanitari, medicaments, material escolar,
màquines de cosir i roba.
L'altra localitat on es treballarà per primera vegada és Txinguitti. En l'àmbit sanitari, se subministrarà material i fàrmacs a
l'únic hospital de la zona:
l'Hospital de la Fraternitat.

També s'enviaran màquines de cosir per equipar
una cooperativa tèxtil,
equipament escolar per
els centres de la ciutat i
ordinadors per l'ajuntament.
La Trueta també engegarà a la localitat de
F'Dérick el projecte Les
Salines. Aquest consisteix
en equipar amb els estris
necessaris (destrals,
pales, eines tallants, dipòsit d'aigua, guants i sabates) els homes que treballen extraient sal de sota
les dunes en una zona
del desert pertanyent en
aquest municipi.
D'aquesta activitat ancestral sobreviuen 100 famílies.
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Con la fuerza de todos
Impertinente, como siempre, el tiempo pasa rápido. Pero puestos a sacarle siempre lo
bueno a todo, hay que decir que ya estamos a pocas lunas de la próxima Caravana
Solidaria al África Occidental, y con todos los pilotos alumbrando en verde.
Con varios, y muy necesarios meses de antelación, ya tenemos la
confirmación de la gran
mayoría de patrocinadores que tutelan las aportaciones tangibles,
que son toda aquella
materia que se erige
como simple visibilidad
de muchas voluntades.
Forum Filatélico,
Novartis, FecsaEndesa, Cepsa,
Gecoinsa, la Caixa,
Diputación de
Barcelona, Damm... han
trenzado con mucha
fuerza nudos que
siguen sin romperse.
Algunos han probado la
más sana de las medici-

nas, la más pura y
dulce, el delirio colectivo
que produce el ver que
tu aportación sirve a
una causa de altura
humana, y sobre todo
en los tiempos que
corren, donde la superficialidad y lo friki se ha
elevado a doctrina, y
palabras como solidaridad, rebeldía o locura
son envueltas en neón y
vendidas al mejor postor.
Los sponsors de nuestra Caravana saben que
no van a abrir nuevos
mercados en África, y
que en la gran mayoría
de lugares donde
vamos a dejar nuestras

toneladas de material,
lo que a la gente le
importa no son los logotipos y colores que visten los camiones por
fuera, sino las cajas
repletas de esperanza
que rellenan el interior.
Que la fuerza nos
acompañe a todos,
como diría Josep
Carbonell, que es el
presidente de Barcelona
Acció Solidària, y nuestro Obi Wan Kenobi particular en esta Caravana
Solidaria. Pero de esta
fuerza, que es también
como nuestro talismán,
tanto puede dar prueba
un elefante como una
hormiga.

Breus...
lEl

cap de setmana del
27-28 i 29 de maig vam
participar a la Mostra
d'Entitats que es va
organitzar al Parc de la
Pegaso del Districte de
Sant Andreu. També
vam estar a la Mostra
d'Entitats del Poble Sec
i a la Festa del Comerç
Just de Sant Quirze del
Vallès.

www.caravanasolidaria.org

