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Mil i un rostres del Marroc
Les dones són el motor de la societat marroquina, tot i això, pateixen situacions de discriminació molt evidents. Durant dos dies,
podrem apropar-nos a la realitat que viuen aquestes dones de la
ma de les protagonistes i experts en cooperació.
Les entitats
Entrepobles i AlMahron organitzen els
dies 11 i 12 de novembre al centre cívic Pati
Llimona (Regomir, 3)
unes jornades per
conèixer i aprofundir en
les condicions de vida
de les dones del Nord
del Marroc. La trobada
s'emmarca dins del
projecte de sensibilització "Mil i un rostres",
que dona suport a un
centre de dones que
funciona a la localitat
de Fnideq (Marroc).
Les jornades, obertes

al públic en general
però adreçades especialment a aquells que
participen en programes de cooperació,
ens permetran conèixer
la discriminació que
viuen les dones d'aquest país de la ma de
les seves protagonistes. També participaran
experts de diferents
àmbits, com David
Minoves, director de
l'Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament
(ACCD), o la Khadija
Moussa, directora del

Centre de Dones de
Fnideq (Marroc).
Les jornades són una
bona ocasió per conèixer les experiències de
les organitzacions i

Tardor solidària a Sant Andreu
El districte de Sant Andreu, a Barcelona,
organitza els dies 8, 15, 28 i 29 de novembre
unes jornades de cooperació centrades en
la economia solidària.

En la seva segona edició, les jornades proposen un debat sobre la
possibilitat de crear
una economia solidària
en aquest món globalitzat. Així, Can Fabra
(Segre, 22-24) acollirà
taules rodones i conferències que comptaran
amb la participació del
director de Justícia i
Pau, Eduard Ibáñez, o
Antoni Comín, diputat
del Parlament de
Catalunya.

institucions catalanes
que treballen en l'àmbit de la solidaritat, la
cooperació al desenvolupament i les polítiques de gènere.

Ceuta i
Melilla
L’entitat Justícia i Pau
ha posat en marxa una
campanya per mobilitzar
els ciutadans davant la
deportació de centenars
d'immigrants subsaharians cap al desert. En
aquesta pàgina web
(http://solidaries.org/mon
ografic.php?Id=48) es
pot llegir el manifest de
diverses entitats catalanes davant d’aquesta
situació.
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Confecció per ordinador a Sam-Sam
La FundacióTrueta transportarà a la Caravana sis màquines de
cosir i una dotzena d’equips informàtics perquè les alumnes del
Centre de Promoció de la Dona del barri de Sam-Sam, a Dakar,
puguin apendre tall i confecció per ordinador.
El Centre de Promoció de
la Dona de Sam-Sam va
ser inaugurat el passat
mes d'abril. L'embrió d'aquesta iniciativa, però, el
trobem molt abans, a l'escola Kalasans, on es va
començar a impartir el
cicle de tres anys de tall i
confecció.
Actualment compten amb
més de 100 alumnes i els
responsables del centre
volen fer un pas endavant
introduint el món de les
noves tecnologies a la
formació. Així, i aprofitant
la oportunitat que brinda
la Caravana Solidària, la
Fundació Trueta donarà
una dotzena d'equips

@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

informàtics al centre de
Sam-Sam.
Amb ells, les alumnes
podran aprendre tall i
confecció per ordinador i
aplicar les tècniques de
patronatge tal com es fa
en altres parts del món. A
part de col·laborar en l'inici d'aquesta nova aventura, la Trueta continuarà

donant suport al projecte
tèxtil amb l'enviament de
sis màquines de cosir
més, roba i material de
confecció. La Fundació
ha pogut comprovar
aquest mes d'agost com
els materials que va deixar l'any passat han estat
i són de gran utilitat per al
centre.

Breus...
Us recomanem que
feu una ullada a
www.weather.com, on
hi podreu buscar el
país i la ciutat concretes que us interessi
per saber el temps
que tindrem en el viatge. Podeu demanar
previsions fins a 10
dies i vigileu en
demanar versió castel

llana, sinó, les temperatures us les donaran
en graus Farenheit.
El passat 22 d’octubre, l’Associació
Amics de Diakha
Madina va organitzar
una trobada per explicar els seus projectes
i oferir un berenar
típic del Senegal.
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