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La Caravana a la Mercè 2005
Del 22 al 25 de setembre, Barcelona Acció Solidària estarà present
a la Mostra d’Associacions de les festes de la Mercè, que aquest
any arriba a la desena edició.

La Caravana Solidària
tornarà a estar present
aquest any en la
Mostra d'Associacions
que es celebra a la
plaça Catalunya durant
les festes de la Mercè.
Aquesta serà la desena
edició de la Mostra,
que aquest any ha
hagut d'incrementar el
seu espai per acollir a
més de 300 entitats.
Els ciutadans que s'apropin a l'estand de
Barcelona Acció
Solidària podran conèixer la tasca de l'associació, les entitats que
participen a la ruta i el
material que transportem a l'Àfrica
Occidental.

Renovat el conveni amb CEPSA
Aquest any, hem signat
de nou un conveni de
col·laboració amb la
companyia CEPSA.
Com a les anteriors edicions, aquest acord en
aportarà milers de lítres
de gasoil i oli pels
motors dels vehicles
que transporten el
material.

Propera
reunió
La reunió de treball i
organització de la
Caravana amb les entitats serà el dimecres 14
de setembre a les 19
hores a Can Portabella,
carrer Virgili, 24.

Sport
solidari
De nou el diari esportiu
SPORT col·labora amb
la Caravana Solidària
amb la donació de
divers material i que
enguany serà entregat
a la Penya Barcelonista
de Rabat, entitat cultural i esportiva que ens
ajuda activament a agilitar els durs, llargs i
complicats tràmits de la
duana marroquina.
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Inundacions al Senegal
L'època de pluges al Senegal està portant conseqüències catastròfiques, no només perquè ha plogut més que altres anys, sinó
també pel creixement de barris a zones inundables.
Com moltes ciutats africanes, Dakar ha acollit
les famílies que fugen de
la pobresa dels pobles
de l'interior buscant alguna cosa a fer a la gran
ciutat; aquesta gent ha
anat construint barraques
als afores de la ciutat.
El mes de juliol, les ciutats de Ziguinchor i
Kaolack quedaven periòdicament inundades
cada cop que plovia fort,
ja que els canals dels
carrers estaven embussats per les escombraries
acumulades.
Els barris més senzills de
Dakar (Thiaroye, Sam
sam, Yamagan, etc) han
quedat negats d'aigua

@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

després de les intenses
pluges del mes d'agost.
Un nombre desconegut
de persones ha estat
evacuat, el govern està
repartint matalassos,
ampolles de lleixiu i sacs
d'arròs. A més, ha donat
noves parcel·les per

construir a les famílies
damnificades que han
perdut les seves cases.
Grans edificis corren el
risc d'esfondrar-se, l'epidèmia de còlera ha recuperat forces i es preveu
un augment dels casos
de paludisme.

Breus...
lLa

web de la caravana solidària
(www.caravanasolidaria.org) ha incorporat nous continguts.
Els visitants, a part
de conèixer les entitats que hi participen,
els col·laboradors i
els projectes de cooperació, des d’ara

també poden veure
una col·lecció de
fotografies de l’última
edició de la
Caravana Solidària a
l’Àfrica Occidental.
Junt amb l’arxiu fotogràfic, es pot descarregar documents
com el dossier de la
caravana i el full de
ruta.
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