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Àfrica rep el comboi solidari
Nombroses ONG envien 60.000 quilos de material mitjançant la caravana al continent africà

La Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental viatja cap als
seus destins pel Marroc,
Mauritània, Senegal i Gàmbia, carregada amb 60.000
quilos de material destinats
a un total de 40 projectes
de cooperació de diferents
ONG en aquests països.
El comboi recorrerà un
total de 6.000 quilòmetres
per portar una càrrega formada per material escolar,
medicines i material sanitari per
a ambulatoris, màquines de cosir
per a tallers de formació ocupacional adreçat a dones, material
agrícola i llibres.
L’associació Barcelona-Acció
Solidària-Caravana Solidària s’encarrega de la logística i és la res-
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Un comboi, format
per cinc camions i sis
vehicles tot terreny,
ha sortit cap a l’Àfrica
amb material
humanitari que es
distribuirà entre
quatre països

La model Judit Mascó, durant l’acte d’acomiadament de la Caravana Solidària

ponsable que el material arribi al
seu destí i en bones condicions.
El continguts dels cinc camions i
els sis vehicles tot terreny que
formen l’expedició ha estat recollit per 16 organitzacions no go-

vernamentals, mitjançant campanyes, subvencions, donacions i
patrocinis i són aquestes entitats
les que detecten les necessitats i
decideixen què transportar.
A més de fer arribar els pro-

ductes necessaris per als projectes de cooperació, la Caravana té
també, segons els seus organitzadors, “l’objectiu de fer difusió
de les condicions de vida d’aquests països, donar a conèixer

L’H crida contra la
pena de mort

Campanya de
donacions de
sang coincidint
amb el Nadal

S’adhereix a la jornada ‘Ciutats per la vida’
herides al manifest 300 ciutats
d’arreu del món com Barcelona,
Brussel·les, París, Venècia, Santiago de Xile o Estocolm. Es tracta
d’una iniciativa de caire mundial
que té com a objectiu abolir la
pena de mort en tots els països
del món.
La comunitat de Sant Egidi és
un moviment laic que va néixer a
Roma l’any 1968. La data del 30
de novembre es va triar per ser
el dia de la primera abolició de la
pena capital en un estat, en el
Gran Ducat de la Toscana, l’any
1786. # REDACCIÓ

El 14 de desembre és el Dia
del Donant de Sang. Per
aquest motiu, el Banc de
sang de l’Hospital de Bellvitge restarà obert de 9 a 21h.
Per facilitar les donacions, al
llarg del mes les unitats mòbils es repartiran pels barris.
El dia 16 al mercat de Collblanc/carretera de Collblanc; el
20, al mercat de la Florida/avinguda Masnou; el dia 22, al mercat 1 de Bellvitge, davant l’antiga
aula de cultura, i el dia 28, al
mercat 2 de Bellvitge/rambla de
la Marina. Els horaris són de 10h
a 14h i de 17h a 20h. # REDACCIÓ
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L’Hospitalet s’ha adherit a la
C
Jornada Mundial Ciutats per
I
la vida-Ciutats contra la pena
U
de mort amb la lectura d’un
T
manifest, l’actuació del canA
tant Dani Flaco i l’inici d’una
D
campanya de recollida de
A
signatures. L’acte es va fer el
N
passat dia 30 davant l’AcolliI
dora.
A
La jornada és una iniciativa impulsada per la Comunitat de Sant Egidi de Roma, que
compta amb el suport d’organismes internacionals com Amnistia
Internacional. Fins ara, hi ha ad-

altres realitats i presentar els projectes als quals dóna suport”.
L’associació organitzadora
compta amb la col·laboració dels
ajuntaments de L’Hospitalet, Barcelona, Castellbisbal, Canet de
Mar, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Quirze del Vallès, la Diputació de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya. Amb tots ells hi
participen també nombroses entitats, patrocinadors i empreses.
La Caravana Solidària va ser acomiadada a L’Hospitalet el passat dia 26 de novembre, amb la
presència de l’alcalde i president
de la Diputació, Celestino Corbacho; la primera tinenta d’alcalde
de Coordinació i Economia, i presidenta del Consell Municipal de
Cooperació de L’Hospitalet, Núria
Marín; el director de la Caravana
Solidària a l’Àfrica Occidental,
Francesc Ossan, i la model i collaboradora d’aquesta iniciativa,
Judit Mascó.
Mascó va explicar en roda de
premsa la seva col·laboració amb
la Caravana “no només com a
personatge que pot atreure l’atenció, sinó per una implicació
personal”. La model va anunciar
la seva decisió de reunir-se amb
el comboi a la frontera amb Mauritània. # C. GÓMEZ

Lectura del manifest davant l’Acollidora

