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Animeu-vos! Podeu ser
part d’aquest projecte
a partir de 5 €. Us
expliquem tres passos.

Josep V. Marín Retweeted
Accountable
@Accountable2019
El PP debería estar ilegalizado 2
veces: por origen franquista y por
corrupto.
El PSOE es lo más bajo que se puede
caer: tener a supuestos compañeros
tirados en cunetas mientras mantienes
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És una bona oferta! Us
informarem
puntualment via xarxes
i web de la marxa de la

I més

iniciativa, que tendrà un punt d’inflexió a partir de febrer 2017, a
l’oest de Nepal.
Amb tallers de fotografia participativa i d’educació en higiene
menstrual per a sobretot noies però també amb voluntat d’incidir
en tota la comunitat, a localitats d’aquesta zona on, ja he
explicat aquí, existeix el Chhapaudi, una tradició d’origen hindú
ara no permesa a Nepal, per la qual dones i nenes són separades
de la comunitat mentre tenen el període, sense condicions
higièniques bàsiques. I amb les conseqüències que tot plegat
comporta.
I es fa amb la col·laboració imprescindible d’agents locals,
mestres, infermeres i activistes.

Tweets by @CanalRepublica
Canal República Retweeted
Carles Puigdemont
@KRLS
L’únic camí que ens pot garantir
l'objectiu passa, lamentablement, per
una inevitable confrontació amb l'Estat
des d'un irrenunciable compromís amb
la no-violència. Una aposta tàctica i
metodològica que asseguri una
revolució decent, justa i irreversible
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Ajuda a nenes i dones de Nepal
Mireu el vídeo:
I Miscel·lània
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El projecte explicat de primera mà:

Fes la teva aportació aquí! I/o difon el proyecte Rato Baltin
(galleda vermella). També podeu ser voluntaris de beartsy org,
ser socis, o comprar art solidari: info@beartsy.org
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