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noticiari de Barcelona Acció Solidària
La Caravana 2004 escalfa motors II Mostra a
La Caravana 2004 ja està en marxa. Les entitats interessades en parCanet
ticipar en l'edició d'enguany haurien de començar a fer-nos arribar
el seus projectes per tal d’incloure el seu material en els camions.
Com sempre, la nostra capacitat de transport és limitada, per
tant, és molt important
poder preveure i ordenar el material disponible.
Aquest any hi ha
noves associacions
que permetran
ampliar el recorregut
de la caravana i arribar a noves poblacions de l'Àfrica
Occidental, així
podrem col·laborar en
el desenvolupament
de nous projectes de
cooperació a països
com ara el Marroc,
Mauritània, Senegal i

@punt
Ha començat la
preinscripció a
la Mostra
d'Associacions
de la Mercè de
Barcelona. Els
interessats en
participar-hi
han de contactar amb:
Elisenda Pla
C. Tàpies,1
08001, BCN
T. 93.443.45.14

Gàmbia.
Barcelona Acció
Solidària ha començat
a celebrar reunions
per preparar la organització general de la
caravana. A partir
d'ara ens reunirem

periòdicament per
posar en marxa
aquesta maquinària
pesada que ens ha de
permetre tornar a
enviar més de 60
tones de material d'ajut humanitari.

Festa africana a Santa
Coloma de Gramenet
La celebració d’una Festa Africana a Santa
Coloma va ser motiu de retrobamemt de molta
de la gent que va participar a la Caravana
Solidària 2003. L’entitat Amics i Amigues de
Diabugu Batapha, organitzadora de la festa,
manté un dispensari i hospital materno-infantil
a Gàmbia.
Un bon sopar d'arròs amb yuca i la música del
yambés va fer recordar el moments viscuts a
l'Àfrica uns mesos abans.

Els dies 23- 24 i 25
d'abril es va realitzar a
Canet de Mar la II
Mostra
d'Associacions.
Barcelona Acció
Solidària hi va participar amb la presència
d'un camió i diferents
representants de l'associació. També hi
van ser-hi presents: el
Col.lectiu per la
Igualtat en la
Diversitat, Wafae,
Sunugaal, Amics i

Amigues de Diabugu
Batapha i la Fundació
Dr. Trueta que amb
les seves fotografies,
collarets, vestits i
material divers, per a
vendre, van omplir les
paradetes de color i
de gent.

