
Encetem el 2021 amb la satisfacció d’haver aconseguit en el passat 2020 que, per 
primera vegada, tots els onze municipis de la comarca (Banyoles, Porqueres, Cornellà del 
Terri, Palol de Revardit, Camós, Fontcoberta, Esponellà, Crespià, Serinyà, Vilademuls i 
Sant Miquel de Campmajor) s’hagin involucrat i participin aportant un ajut econòmic en 
algun dels projectes de cooperació solidària, que Banyoles Solidària coordina. En aques-
ta història de la cooperació comarcal Banyoles i Porqueres foren els primers ajuntaments 
que, ja des d’un inici, assumiren aquest compromís signant convenis d’agermanament i, 
poc a poc, s’hi han anat afegint els altres ajuntaments. 
Des de la creació de Banyoles Solidària el 1995, legalitzada per la Generalitat com a 
ONGD catalana, un dels objectius clau que es va plantejar fou el de treballar per aconse-
guir que tots els municipis comarcals assumissin la consciència de la cooperació soli-
dària i així, entre tots, posar un gra de sorra en la lluita contra la injustícia. 
No cal dir que la millor política que qualsevol institució o entitat pot i ha de fer per tal que 
la seva acció sigui una eficaç i profunda política és treballar fent pedagogia social a 
través del propi compromís i exemple davant la ciutadania per ajudar a transformar la 
consciència ciutadana vers la responsabilitat social.
En aquest treball d’implicació comarcal hi ha implícit el propòsit d’anar assolint que cada 
municipi pugui arribar a destinar el 0,7%  del seu pressupost a objectius de solidaritat. 
Destinar un percentatge del PIB municipal a solidaritat és un projecte que en el 1958 el 
Consell de les Esglésies planteja com a forma de reduir la pobresa del món, considerant 
que calia destinar l’1% dels pressupostos de les nacions riques al desenvolupament.  A 
finals dels 60 apareixen els moviments populars reclamant aquesta ajuda dels països 
rics als empobrits, demanant que el 0,7% fos assumit i a càrrec de les institucions 

públiques i el 0,3% restant ho fos pel món empresarial privat. Les Nacions Unides el 
maig de 1972,  adopten la resolució 61, on s’indica que cal destinar el 0,7%  com a 
procés d’igualació i ajuda social, acord ratificat el 1992 (Río), el 2000 (Monterrey)  i 
en els Objectius del Mil•leni del 2015. A casa nostra aquesta demanda, des del 
moviment de base i de lluita popular serà assumida per Justícia i Pau que en farà un 
dels objectius més potents de la seva acció. Evidentment s’està lluny d’aquest objec-
tiu, però cal seguir esperançats que més aviat que tard serà possible.
Les aportacions efectuades per cada un dels municipis del Pla de l’Estany, tal com 
detallem a continuació, han estat un ajut que ha servit per col•laborar en els projec-
tes que en cada cas s’indiquen, tenint en compte que cada projecte ha comptat amb 
altres aportacions com són les ajudes dels propis socis de Banyoles Solidària i de 
persones o famílies que a títol individual participen a fer possible algun d’aquests 
projectes.
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PLA DE L’ESTANY, COMARCA SOLIDÀRIA

Des de Banyoles Solidària ens sentim joiosos i valorem profundament aquesta fita 
de compromís solidari comarcal conquerit tot esperant que, poc a poc, els fruits 
solidaris aconseguits en cadascun dels projectes siguin flames d’esperança que 
ajudin a conscienciar a tots els nostres representants municipals per tal de fer possi-
ble el repte d’aproximar-se cada dia més al 0,7 % .
Un propòsit paral•lel integrat dins aquest projecte de comunió solidària comarcal és 
l’objectiu d’aconseguir que en cadascun dels municipis pugui constituir-se un grup 
de ciutadans que assumeixi la tasca de crear una comissió o un grup de solidaritat i 
que, amb el conjunt de totes elles, pugui existir i funcionar una Assemblea Solidària 
del Pla de l’Estany.
El projecte de coordinació solidària contempla, a més, la col•laboració i oferiment 
de BS a fer els actes informatius que cada municipi consideri adients i, alhora, 
procurar ser presents en actes festius en cadascun dels pobles. 
Aquesta realitat que avui vivim és un èxit per a tota la comarca i fa que, possible-
ment ens col•loquem com a comarca puntera de Catalunya en l’àmbit solidari donat 
que tots els nostres municipis estan col•laborant en projectes de cooperació soli-
dària en comunitats del Tercer Món.
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Ajuntament Aportació en el projecte Agermanament a 

Banyoles Construcció d’una guarderia a la comunitat d’El Tablón El Salvador 

Porqueres Construcció d’una guarderia a la comunitat d’El Tablón El Salvador 

Cornellà del Terri Ajuda a la Coopera�va “El Esfuerzo” a Condega Nicaragua 

Palol de Revardit Manteniment i sous de la Guarderia Xilonem a Condega Nicaragua 

Camós Ajuda a la Coopera�va “COACAL” de Potrerillos Nicaragua 

Fontcoberta Projecte beques per infants amb minusvalideses  El Salvador 

Esponellà Fotocopiadora per a l’escola primària de Kerewan  Gàmbia 

Crespià Material escolar per a l’escola primària de Kerwan  Gàmbia 

Serinyà Material escolar per a la guarderia Xilonem. Condega Nicaragua 

Vilademuls Material escolar per a l’escola primària de Kerwan  Gàmbia 

Sant Miquel Medicaments per al dispensari de Kerewan Gàmbia 
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A TRAVÉS DE BS, FAMÍLIES I PERSONES D’AQUÍ APADRINEN 
21 NENS I NENES AMB DISCAPACITAT  A CONDEGA (NICARAGUA) 

Tu ens pots ajudar a fer molt més!
Col·labora amb nosaltres, qualsevol aportació puntual o periòdica ens ajuda. 
TRIODOS BANK Num. Comptes: ES21 0001 2721 0558 8327
Visita’ns a www.banyolessolidaria.org, i segueix-nos a twitter: 
twitter.com/BanyolesE, i facebook: facebook.com/banyoles.solidaria

PLA DE L’ESTANY, COMARCA SOLIDÀRIA

Des de Banyoles Solidària ens sentim joiosos i valorem profundament aquesta fita 
de compromís solidari comarcal conquerit tot esperant que, poc a poc, els fruits 
solidaris aconseguits en cadascun dels projectes siguin flames d’esperança que 
ajudin a conscienciar a tots els nostres representants municipals per tal de fer possi-
ble el repte d’aproximar-se cada dia més al 0,7 % .
Un propòsit paral•lel integrat dins aquest projecte de comunió solidària comarcal és 
l’objectiu d’aconseguir que en cadascun dels municipis pugui constituir-se un grup 
de ciutadans que assumeixi la tasca de crear una comissió o un grup de solidaritat i 
que, amb el conjunt de totes elles, pugui existir i funcionar una Assemblea Solidària 
del Pla de l’Estany.
El projecte de coordinació solidària contempla, a més, la col•laboració i oferiment 
de BS a fer els actes informatius que cada municipi consideri adients i, alhora, 
procurar ser presents en actes festius en cadascun dels pobles. 
Aquesta realitat que avui vivim és un èxit per a tota la comarca i fa que, possible-
ment ens col•loquem com a comarca puntera de Catalunya en l’àmbit solidari donat 
que tots els nostres municipis estan col•laborant en projectes de cooperació soli-
dària en comunitats del Tercer Món.


