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XERRADES INFORMATIVES
Banyoles Solidària té el gust de presentar-vos dos ponents, que ens presentaran dues
xerrades sobre temes ben interessants:
- Divendres 29 d'octubre, 19.30 h, Museu Darder: “ETIÒPIA DESCONEGUDA I DIVERSA”,
a càrrec de Dolors Terradas, membre de Banyoles Solidària.
- Divendres, 26 de novembre, 19.30 h, Museu Darder:
“L'ECONOMIA DEL BÉ COMÚ”, a càrrec d’Albert Hereu, del
grup de l’EBC de Girona. Economia del bé comú és un nou
concepte econòmic i polític promogut per l'austríac Christian
Felber, que cerca establir un nou model econòmic basat en
una economia sostenible i alternativa al model capitalista i
al predomini dels mercats financers. (Vikipèdia)
CINEMA
Projecció de la pel•lícula PROFESSOR LAZHAR, de Philippe
Falardeau (2011)
Dijous 11 de novembre, a les 8 del vespre al Bar Restaurant
La Porta del Món, davant la Plaça Miquel Boix (Correus),
iniciem cicle Cinema social.
Bachir Lazhar, un humil mestre de primària d'origen algerià, és
contractat en un col•legi de Montreal per substituir una
professora que s'ha suïcidat. A l'escola, Lazhar entra en contacte amb un grup de nens que estan molt afectats pel tràgic
succés. Però Lazhar entén bé el duel dels petits perquè ell
també ha patit una gran pèrdua.(FILMAFFINITY)

PARTICIPACIÓ DE BANYOLES SOLIDÀRIA A LA
FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

El dia 25 de setembre es va celebrar la festa major de Sant Miquel de
Campmajor i l’Ajuntament va convidar Banyoles Solidària a muntar-hi
una parada. Sant Miquel és un poble petit, però amb molta gent jove,
que es va mostrar interessada en el nostre funcionament i els projectes
que duem a terme. Així mateix, vam parlar amb l’alcalde de portar-hi
l’exposició fotogràfica dels nostres projectes. Serà la primera de les 11
que voldríem fer als pobles del Pla de l’Estany. Aprofitem per agrair a
l’Ajuntament la seva acollida .

VIATGE A GÀMBIA
A finals d’agost, Aleix Porras Cantons d' Alpicat (Lleida),
que estava viatjant per Gàmbia amb la finalitat de
conèixer diversos projectes d’ONGs per al seu treball de fi
de màster, ens va fer saber que estava interessat en els
projectes de Banyoles Solidària. Li vam donar els contactes i va ser així com va visitar, primer de tot, el poble de
Share Yewtou.
Ens va explicar que l’hort en el qual Banyoles Solidària
està col•laborant funciona bé, però que tenen problemes d’aigua perquè s’ha espatllat
una bomba d’un dels pous . Això vol dir que hem de veure com resoldre aquest problema
en la propera actuació que farem en aquest poble.

També va visitar el poble de Kerewan i hi va conèixer els nostres
amics, que el van convidar a arròs ”Yambó” i li van ensenyar el
dispensari que Banyoles Solidària va edificar-hi i que ara està sent
ampliat pel govern de Gàmbia.
També va visitar l’hort de les
dones del qual va dir “fa goig i
és molt gran”. També li van
mostrar el seu agraïment per tot el que Banyoles
Solidària hi està fent.

ENVIAMENT DE DINERS A SEGUNDO MONTES

El mes de setembre han estat enviats a l’associació SILEM de Segundo Montes
12.000 € de la subvenció de l’Ajuntament de Banyoles per poder finalitzar la
construcció de l’escola a la comunitat rural d’ EL TABLÓN (Osicala) en el departament de Morazán. També s’hi han enviat 4500 € de l’Ajuntament de Porqueres per a la construcció de la cuina i el menjador d’aquesta escola. Agraïm les
aportacions de tots dos ajuntaments.

SALA INFANTIL XILONEM (Condega)

Amb les aportacions d’alguns ajuntaments de la comarca i fons propis de
Banyoles Solidària estem mantenint aquesta guarderia, on es dona atenció a
uns 30 nens/es de 3 a 5 anys de famílies molt humils de Condega.
Aquest mes hem enviat 900 € (400 €, aportació de l’Ajuntament d’Esponellà i
500 € del fons de Banyoles Solidària). El total enviat aquest any ha estat de
3.300€.
Des d’aquí volem expressar el nostre agraïment a l’Ajuntament d’Esponellà i als
altres ajuntaments que han col•laborat en el manteniment d’aquest centre.

CONTINUEM TREBALLANT PER DONAR A
CONÈIXER ELS NOSTRES PROJECTES
S'han dissenyat i enllestit 25 quadres amb fotos dels projectes per a les exposicions que anirem presentant al llarg d'aquest any i el vinent. També hem dissenyat i imprès 500 nous fulletons per seguir donant-nos a conèixer.

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

BS FA ARRIBAR, DOS COPS L´ANY, MEDICAMENTS PER PODER
ATENDRE ELS MALATS DEL DISPENSARI DE KEREWAN (GÀMBIA)

