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Lluïsos, un col·laborador centenari Can
Portabella
Aquest any, l’entitat gracienca dels Lluïsos de Gràcia celebren el
150è aniversari de la seva creació. Aquesta associació és un dels
primers col·laboradors de la Caravana Solidària.
Els Lluïsos de Gràcia
des del primer any de
la Caravana que
col.laboren en la orga-
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nització i també en la
recollida de material.
Ha col.laborat directament amb el Col.lectiu

per la Igualtat en la
Diversitat recollint farinetes, llet maternitzada
i material per a nadons,
han exposat les fotografies, han donat
suport a l'edició del llibre El Blanc i el Negre
editat pel GRAMC i
enguany de nou participaran en la recollida de
material que Barcelona
Acció Solidària recull
pel projectes de Tanger
i Rabal al Marroc.
Aquest any, la
Caravana Solidària
celebrem el 5è any d'existència i els Lluïsos
de Gràcia estan celebrant el seu 150è aniversari. Mica en mica
els hi anirem al darrera! Felicitats!

Breus...
lL’Obra

Social de La
Caixa, amb la
col·laboració de diverses ONGs, ha editat el
‘Manual de gestió del
cicle del projecte de
l’acció humanitària’,
una guia que pretén
ajudar a aquelles
organitzacions que
desenvolupen una
tasca de cooperació

internacional.
El manual aborda
qüestions pràctiques
com la formació dels
cooperants o les pautes d’acció davant
grans catàstrofes
humanitàries. El
manual s’ha editat en
castellà i en català i
es distribueix gratuïtament.

www.caravanasolidaria.org

El passat 8 de juny va
ser un dia important
per a nosaltres ja que
com a Barcelona Acció
Solidària vam fer un
gran pas endavant
amb la inauguració de
la nova seu a Can
Portabella.
Treballarem perquè
aquest nou local ens

permeti ampliar les
activitats, rebre escoles, treballar millor en
equip...
Us volem agrair el vostre suport i presència,
ja que el nostre treball
i alegria el compartim
amb tots vosaltres.
Valorem i agraïm les
vostres paraules.

