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Una segona oportunitat
L'associació sòciocultural Doman és una de les entitats que
enguany s'incorporen a la Caravana Solidària 2004. El projecte, que
es desenvolupa al Senegal, pretén millorar la qualitat de vida de les
persones que pateixen alguna minusvalia física.
Fa uns dies l'escriptor
suec Henning Mankell
afirmava: "Vostès saben
com moren els africans,
però no com viuen". El
que és segur és que la
vida al continent negre no
és gens fàcil i més per a
aquelles persones que
tenen algun tipus de discapacitat tant psíquica
com física.
Doman és conscient d'aquesta situació i planteja
un projecte que se centra
en el tractament ortopèdic i de fisioteràpia de
malalts de poliomelitis i
amputats de la regió de la
Casamance al Senegal.
Els objectius de l'entitat
són: la creació d'un taller
ortopèdic a la zona, l'atenció dels pacients discapacitats (diagnosi i trac-

@punt
Volem agrair l'aportació desinteressada del Grup DAMM
que subministra
gratuïtament a la
Caravana 2000
litres d'aigua i 600
litres de sucs.
Moltes gràcies per
la vostra col·laboració!.

tament) i un dels punts
més interessants és el
disseny d'un programa de
rehabilitació específic per
a la reinserció sòciolaboral de les persones amb

terme un estudi de la
població on s'analitzarà
la incidència i les conseqüències d'aquestes
dues patologies, la poliomelitis i l'amputació,

disminucions. Per això un
dels primers passos serà
l'obertura d'un centre de
fabricació de material
ortopèdic.
En coordinació amb
diversos centres de la
zona, Doman portarà a

entre la població.
La iniciativa de l'associació també preveu la formació de personal qualificat perquè es pugui
continuar amb el tractament i el seguiment als
afectats.

Breus...
lLes

entitats i ONG
que vulguin baixar
medicines cal que, prèviament, hagin gestionat els permisos d'exportació de fàrmacs.

material sanitari, higiènic i de cura; material
agrícola, escolar, de
costura i infantil (llet
maternitzada, bolquers…).

lRecordeu

lEl

que les
ONG de la Caravana
també necessiten
material genèric per als
seus projectes com

full de ruta 2004 es
pot consultar a la web
de la Caravana
(http://www.bcn.es/cara
vanasolidaria).

Recollida
de material
Us informem que les
ONG ja teniu a la vostra
disposició les capses
per guardar el material
que envieu mitjançant la
Caravana Solidària. Les
capses les podeu recollir a la seu de
l'associació, al Passeig
de l'Exposició número
10, però abans de fer-ho
cal posar-se en contacte
prèviament amb en
Josep Carbonell,
607.201.027.
La recollida de material
serà del 8 al 12 de
novembre al mateix parc
i recordeu que les entitats heu d'encapsar el
material per assegurarvos que durant el transport no es faci malbé i
perquè pugui arribar en
bones condicions al lloc
de destí. Recordeu
també que a més de
protegir-lo correctament també heu de facilitar una relació escrita
on es concreti el número
de caixes i el seu contingut específic.
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Volem agrair la col·laboració d’entitats, institucions i empreses que de forma desinteressada donen suport a la Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental 2004. El seu recolzament, juntament amb l’esforç de persones anònimes i ONG, és fonamental perquè el material que es
transporta mitjançant la Caravana arribi on més es necessita i perquè les 15 entitats que hi
participen desenvolupin, amb aquest material, els projectes que comparteixen associacions
catalanes amb les seves contraparts locals al Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia.
Moltes gràcies.
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