DES DE LA LLUNA
Núm.7

LA GENERALITAT DE CATALUNYA HA
DECLARAT AGERMANAMENT ASSOCIACIÓ
D'UTILITAT PÚBLICA. Per aquest motiu la
Fundació ha deixat d'estar operativa ja que la
nova entitat recull les avantatges de la
Fundació i simplifica la gestió. + informació
JA TENIM
FACEBOOK
Després d'estrenar el
nou disseny de la web
ara tornem a estar al
Facebook.
De moment ja hi ha
202 “amistats”.

Abril de 2013
CAMP DE TREBALL ESTIU 2013
Ja està en preparació el
Camp de Treball del
proper estiu. Si hi esteu
interessat contacteu
amb nosaltres.
+ informació
DES DE LES DELEGACIONS
MATADEPERA
Es segueixen realitzant les sessions de meditació
a càrrec de la Tònia Cortadelles. Els temes han
estat els següents: Desembre: “fer servir tot el
nostre potencial”, Gener: “el diàleg”,
Febrer: “l'empatia”
CALELLA i PINEDA
S'han fet diferents
activitats de
sensibilització a centres
de secundària de Calella
i una escola de Pineda.
+ informació

A MANERA D'EDITORIAL
Ja en podeu llegir la
tercera!
Núm.3. Què és per a
nosaltres la cooperació?
Un Nadal més a IMSHA
Ja fa cinc anys
consecutius que la Natàlia
Lagunas passa el Nadal al
Camerun seguint el
projecte d'Agermanament
a l'escola Imsha.
+ informació
Novetats del
Projecte A MÀ- I
WOOH
Ja podeu llegir
l'informe del Salvador
Cortadellas que ha
tornat de BotMakak.
+ informació
MAM’ENYING!
El 5 de març es va presentar
un nou llibre de l'escriptor
camerunès Inongo.
+ informació
DES DE XILE
El Manel Mas ha estat a Xile i ens ha enviat les
seves impressions de com ha trobat el país i els
amics després d'uns quants anys. + informació
Agermanament Sense Fronteres
C/de la Lluna, 22 entl.2a. 08001 Barcelona
Tel. 934410433 Fax 934410238
A/e agermanament@agermanament.org

ARTÉS El diumenge 7
d'abril la Maria Picanyol
va participar amb una
parada a la Fira donant
a conèixer el projecte A
mà que subvenciona
l'Ajuntament.
DEBATS SOBRE LA COOPERACIÓ
“Inversions
responsables:
Empreses i cooperació
Internacional al
Desenvolupament”
Es va celebrar el 7 de març
i Agermanament hi va
assistir. + informació
Les ONG estan perdent capacitat de
mobilització social? En aquests moments de
forta crisi, la veu i la capacitat d’organització de
les ONG cal que es faci veure. La Taula rodona es
va fer el 14 de març organitzada per “La Caixa” i
Esade. + informació
NOTÍCIES DE LA FEDERACIÓ
Des del mes de gener les tres
federacions que conformaven la
Confederació s'han fusionat en la
Federació Catalana d'ONG
per la Pau, els Drets Humans
i el Desenvolupament.
+ informació

