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JA TENIM NOVA WEB
i deixa d'estar
actualitzat el blog que
ha funcionat en aquest
període de canvis.

A MANERA D'EDITORIAL
És l'espai que recupera
articles d'opinió de la Revista.
Descarregue-vos aquí les
dues editorials que ja han
sortit a la web:
Núm.1. Guspira
Núm.2. Pere Casaldàliga,
perseguit a mort

CAMP DE TREBALL
Set nois i noies hi van
participar durant 3
setmanes. Llegiu-ne les
seves experiències al
blog.

DIADA BASSÀ A
ESPARREGUERA
A l'ermita del Puig es
va fer una trobada amb
l'Associació Adna-Bassa
que agrupa els
camerunesos que viuen
a Catalunya.

JORNADES DE REFLEXIÓ
LA GARRIGA 16.VI
Es va parlar sobre la Cooperació i el model que
vol adoptar Agermanament.
BARCELONA 1.XII
Els grups de treball -Àfrica,
educació, comunicació i
finances- es van trobar per
posar en comú els objectius
pel proper any.
DES DE LES DELEGACIONS
FIGUERES: Agermanament ha
treballat en la elaboració del nou
Pla Director i consolida la seva
presència a la capital de l’Empordà.
+ informació

MATADEPERA:
L'1 de setembre dins dels
actes de la Festa Major es
va participar a la Taula de
Solidaritat i als Moments de
meditació + informació

LLORET:
El 7 d'octubre es va
col·laborar en les
activitats de la X
setmana intercultural i
solidària.+ informació

+ informació

50è ANIVERSARI
El 15 de novembre es
van reunir els
integrants de la
primera anada al
Camerun. + informació
TROBADA ANUAL
DEL GRUP SHUALA
KWUALI
El dijous 29 de
novembre es va fer al
Centre cívic de La
Sagrera la trobada
anual. + informació
DOSSIER D'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT
Ha estat elaborat pel Grup
d'Educació i inclou les propostes
d'activitats per fer a les escoles i
instituts. El podeu consultar aquí.
Agermanament Sense Fronteres
C/de la Lluna, 22 entl.2a. 08001 Barcelona
Tel. 934410433 Fax 934410238
A/e agermanament@agermanament.org

LA BISBAL
El 17 de novembre es va
organitzar una Jornada solidària
per recaptar fons pel projecte A
mà I woo de Bot Makak de
formació en arts plàstiques.
+ informació

DES DE CAMERUN
A l'agost ens va visitar uns dies l’alcaldessa de
Nguibassal. Es van fer vàries reunions per parlar
dels projectes que s'hi fan. + informació
DES DE XILE
Ens han escrit els germans Enric i Mª Rosa Olivé
-dos pioners d'Agermanament- amb notícies de
de Calama. Llegiu la Felicitació i la Carta.
Degut a retallades als
pressupostos de cooperació de
moltes administracions, la FCONG
va emetre un manifest en defensa
d’una Política Pública Catalana de
Cooperació per la Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupament.

