Hola de nou,
La setmana passada us vam enviar un correu demanant el vostre ajut pel Nepal.
Us explicavem la situacio de la casa d'acollida que ROKPA gestiona a Kathmandu.

resultat molt malmès en
l' estructura i tot que s'hauran de reparar els danys soferts, ara la
demanda que ens fan des d'alla es que necessiten diners per
comprar menjar i aigua i per llogar furgonetes que serveixin per a
transportar-ho a les zones rurals més apartades de la capital i de
les zones més poblades, ja que allà no arriben ajudes de cap tipus i
hi ha moltissima gent sense res per a menjar i tampoc tenen aigua
potable ja que esta contaminada.
Les noticies que tenim ara és que l'edifici no ha

Es per això que ens tornem a posar en contacte amb vosaltres per
a demanar-vos la vostra col.laboració, per si no el teniu a ma, us
tornem a enviar el nº de compte on podeu fer els vostres donatius,
recordeu que heu de posar de concepte: Ajut al Nepal
ES82-2100-3093-0221-0119-5511.
Tambe podeu col.laborar assistint a la Gala de Dansa Solidaria, un
recital de Dansa Lliure, anomenat ¨Frisos en dansa¨ a càrrec d'un
grup de dansaires de l'Associació Catalana de Dansa Lliure , que
es farà el dia 17 de maig, a les 7 de la tarda a Cal Gallifa de Sant
Joan de Vilatorrada, que en un principi era en benefici de Caritas i
Creu Roja , pero les dues entitats han decidit que sigui per a ajudar
al Nepal, segons podreu veure en el cartell adjunt.
L'espectacle, d'una gran qualitat, ha estat presentat a diferents
sales de Catalunya.
Com sempre, podeu reenviar el correu a qui cregueu que li pugui interessar.

Moltissimes gràcies.
Encarna Sánchez, en nom de la delegació de ROKPA a Manresa i
el Bages.

