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La Mercè marca el compte enrera
La festa major de Barcelona ens permet cada any donar a conèixer
la nostra tasca gràcies a l’estand instal·lat a la Mostra d’associacions de la Plaça Catalunya.
Tot l'any estem treballant per a la Caravana,
la feina no s'acaba mai i
una vegada arribem del
viatge la feina ja comença de nou amb gestions,
trucades, memòries,
reunions, revisió de
motors... però quan arri ba la Festa Major de
Barcelona, amb la
Mostra d'Associacions
de la plaça Catalunya,
sembla que ens posem
les piles de la recta final
i tot comença ja a tenir
un ritme frenètic.
L'estand a la Mostra ens
porta, una setmana després, a tenir la primera
reunió amb tots els
voluntaris i voluntàries
que baixaran enguany
amb la Caravana.
Ànims ja falta poc!!!

Nous suports dels ajuntaments
Els ajuntaments de
Catalunya mica en
mica es van apuntant a
donar suport a la
Caravana Solidària.
Enguany comptem amb
la nova incorporació de
l'Ajuntament de Calella
de la Costa, que amb
la seva aportació econòmica ens ajuda a la

organització i transport
del material.
D’altra banda, hem d’agrair la seva contribució als consistoris que
tornen a confiar en
nosaltres, com
l'Ajuntament
d'Hostalets de Pierola,
que ens ha renovat el
seu suport.

Calella de la Costa

Els Hostalets de Pierola
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Presentació oficial de la Caravana
El nostre equip de mecànics ja tenen els camions en perfectes condicions per iniciar una nova ruta, la brúixola orientada al sud, els
dipòsits plens, les mans amb ganes de conduir.
Les entitats que hi participen estan tancant les
llistes de tot el material
que podran transportar
als seus projectes de
cooperació al Marroc, a
Mauritània o al Senegal.
Tot un any de feina per
posar en marxa la
maquinària pesant de la
caravana sembla que
arriba al seu final, que
de fet es un inici, l'inici
d'un nou viatge cap a
l'Àfrica Occidental.
El pròxim 23 d'octubre
es farà la presentació
oficial de la Caravana
Solidària 2005.
Enguany, la trobada
serà al districte de Sant
Andreu, on hi tenim la

nostra seu oficial. L'acte
es durà a terme el
dimecres 23 d'octubre a
les 19'30 hores al
Centre Cultural de Can
Fabra (tocant a la plaça
Orfila).
Ens han confirmat la
seva presència el regidor Jordi Hereu, la
model Judit Mascó, els

@punt

Breus...

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

lL'ajuntament

caravana@caravanasolidaria.org

de
Barcelona ha aprovat el Pla Director de
Cooperació
Internacional i
Solidaritat, un document que recull el
compromís de dedicar l'1% dels ingressos municipals per
impostos directes a
projectes de coope-

membres de Barcelona
Acció Solidària i també
us hi esperem a tots
vosaltres, amics i
col·laboradors d'entitats, empreses i institucions,
que heu col·laborat
d'una manera o altra a
la organització de la
Caravana 2005.

ració. L'any vinent
dedicarà 7 milions
d'euros a finançament de projectes, el
60% d'aquest pressupost es dedicarà a
les ONG, i un 10%
per als projectes
desenvolupats de
manera concertada
entre les entitats i el
propi ajuntament.

www.caravanasolidaria.org

