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Novartis renova el seu suport
El grup farmacèutic Novartis, que dona suport a la Caravana des
de fa dos anys, ha renovat el seu compromís amb Barcelona Acció
Solidària fins l’any 2008.
El passat dijous 14 de
juliol es va signar, a la
seu del districte de Sant
Andreu, el conveni de
col·laboració entre el
Laboratori Farmacèutic
Novartis i Barcelona
Acció Solidària.
L'acte va tenir lloc a la
Sala de Plens amb la
presència del Regidor
Sr. Jordi Hereu, del Dr.
Juan Bigorra del Grup
Novartis, del Sr. Josep
Carbonell, president de
l'associació, i del Sr.
Francesc Osan, director
de la Caravana Solidària.
També van ser-hi presents diferents representants de Novartis així
com la Junta Directiva

de l'associació.
Amb aquest conveni,
Novartis es compromet
a col·laborar econòmicament amb Barcelona
Acció Solidària en el
període 2005-2008.
L'aportació serà ínte-

grament destinada a
sufragar les despeses
del projecte Caravana
Solidària, que durant la
5a edició d'enguany arribarà a Mauritània,
Gàmbia, Marroc i
Senegal.

Una nova
mirada
L'entitat Òptics pel Món
s'adhereix aquest any a
la Caravana Solidària
des del començament i
amb projecte propi.
Aquesta organització
recull ulleres que la
gent ja no fa servir al
nostre país i les distribueix als projectes que
té en marxa al Marroc,
Cuba, Bosnia o
Chiapas. També han

montat òptiques i centres d'ensenyament als
països on treballen.

Convenis i subvencions
de la Caravana
Novament comptem
amb les subvencions
dels ajuntaments de
l'Hospitalet de
Llobregat i de
Barcelona i dels convenis de Fecsa-Endesa i
Fundación Cultural
Forum Filatélico que

ens ajudaran a tirar
endavant el nostre projecte de transport de
material que ONG's de
Catalunya tenen la
necessitat de fer arribar a les seves contraparts dels països de
l'Àfrica Occidental.

Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat
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Full de ruta de la Caravana Solidària 2005
Tenint en compte els
projectes, països, ciutats i poblacions a visitar, s'ha confeccionat el
full de ruta d'enguany.
En aquesta ocasió hi
ha la novetat que els

camions, (amb conductor i acompanyant) tornaran també per
carrertera desfent el
trajecte realitzat amb
l'objectiu d'estalviarnos les despeses dels

vaixells.
Ara per ara, la
Caravana Solidària
2005 hi participarant 19
entitats que desenvoluparan 76 projectes
diferents.

25-11

SORTIDA

04-12

NOUADHIBOU- DESERT

26-11

RUTA PER ESPANYA

05-12

DESERT - NOUAKCHOT

27-11

ESPANYA- ALGECIRAS

06-12 NOUAKCHOTT - FRONTE
RA SENEGAL (Ndiago)

28-11

ALGECIRAS - TÀNGER
07-12 FRONTERA SENEGALTHIES

29-11

TANGER-RABAT

30-11

RABAT- TIZNIZ

01-12

TIZNIZ - LAAYOUNE

02-12

LAAYOUNE - DAKHLA

03-12

DAKHLA - NOUADHIBOU

@punt
La nova web ja
està penjada i
actualitzada, amb
nous continguts i
un disseny més
atractiu.
www.caravanasolidaria.org

08-12
Grup 1: THIES - TAMBACOUNDA KEDOUGOU
Grup 2: THIES- TAMBACOUNDA VELINGARA
09-12
Grup 1: - KEDOUGOU - DIAKHA -

KEDOUGOU
Grup 2-A: VELINGARA - DIABUGU
BATAPHA- VELINGARA
Grup 2-B: VELINGARA- CASAMANCE- VELINGARA
10-12
Grup 1: KEDOUGOU- MACA
(TAMBACOUNDA)- DAKAR
Grup 2: VELINGARA - RUFISQUE
- DAKAR
11-12

- sortida vol DAKAR - BCN
23,55h.
- Camions inicien tornada per
carretera DAKAR - BCN

Breus...
lUna

nova entitat s'ha
incorporat al projecte
de la Caravana 2005.
Bafalay és una organització amb seu a
Arenys de Mar que
manté projectes solidaris a la Casamance
(Senegal). Aquest
any, portaran un equip
fotovoltaic a la població d'Hukut per a rea-

DAKAR

litzar un projecte de
desenvolupament
local amb l'objectiu
d'acostar a la població
els serveis bàsics d'aigua, sanitat, infrastructures...

www.caravanasolidaria.org

