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noticiari de Barcelona Acció Solidària
Renovada la junta de l’associació Mostres
d'Entitats
A la darrera assemblea de l'associació, per tal de millorar la gestió i
ampliar el treball que es realitza, es va decidir augmentar el nombre de vocalies.
D'aquesta manera, l'actual Junta Directiva de
Barcelona Acció
Solidària està composada per: Josep
Carbonell, Montse Gou,
Roque Pascual, Carme
Segura, Judit Fiol, José

Manuel Toribio, Pilar
Pulgar, Toni Camps,
Francesc Osan, Paca
Rueda, Luciano
Altozano, Jaume
Viñeta, Pere Sellarés i
Antonio Gómez.
Per a qualsevol qües-

tió, podeu posar-vos en
contacte amb la Junta
mitjançant el correu
electrònic, els respectius mòbils, o tots els
dimecres de 19 a 21
hores al Passeig de
l'Exposició, 10.

Arribada la primavera
comencen les Mostres
d'Entitats a districtes,
pobles i ciutats. Totes
aquelles poblacions que
vulgueu que Barcelona
Acció Solidària hi sigui
present us preguem

Novetats per a la Caravana del 2005
La nova Junta de Barcelona
Acció Solidària ha creat una
comissió de treball amb la finalitat que proposi uns criteris
objectius per a escollir els projectes de les diferents entitats
interessades en baixar material
amb la Caravana. Les entitats
seran degudament informades i
els hi serà sol·licitada la documentació que la Comissió cregui
l

@punt
162 persones van
assistir el passat 4
de març al sopar
de la Caravana
Solidària 2004.
A la trobada es va
presentar el vídeo i
va servir per agrair
a voluntaris, entitats, empreses i
institucions la seva
col·laboració en
aquest projecte.

convenient.
l Degut a que un dels punts
fronterers més problemàtics és
Tànger, la Junta ja ha començat
els contactes per intentar facilitar
la relació amb el Marroc i aconseguir la informació necessària per
obtenir tots els papers.
l La sortida de la propera
Caravana està prevista pel
novembre de 2005.

Breus...
lRyszard

Kapuscinski
va néixer a Polònia
l'any 1932. Gran coneixedor de la realitat africana, ha escrit llibres
que fan conèixer el
desenvolupament del
continent negre d'una
manera amena i planera. Un dia més de vida,
El Sha, El Imperio i
Èbano són algunes de

les seves obres més
conegudes.
Avui us volem recomanar Ébano, llibre que
recull diferents relats
que et van presentant
les guerres, la calor, les
relacions, la filosofia...
de la gent africana del
Senegal, Gàmbia, Mali,
Burkina Faso...
No us el perdeu.

www.caravanasolidaria.org

que ens ho notifiqueu
amb la màxima antelació possible.
Les properes Mostres o
Festes Interculturals
són:
lDissabte i diumenge
23 i 24 d'abril: Mostra
d'Entitats a Canet de
Mar.
lDissabte 7 de maig:
Festa Intercultural a
Santa Coloma de
Gramenet.
lDissabte 28 de maig:
Mostra d'Associacions
al Poble Sec.
lDiumenge 29 de maig:
Mostra d'Associacions
al Parc de la Pegaso de
Sant Andreu.

