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L’AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA SIGNA UN CONVENI 
D’AGERMANAMENT AMB “LA ESCUELITA” (El Salvador)

El passat 21 de gener es va signar el conveni d’agermanament entre L’Ajuntament de Fontcober-
ta i el SILEM (Sistema Local d’Educació de Meanguera) de la comunitat Segundo Montes, que 
pertany al municipi de Meanguera, departament de Morazán  al   Salvador.  El conveni fou 
signat, en nom de l’Ajuntament de Fontcoberta,per part de l’alcalde Sr. Joan Estarriola i la regi-
dora de serveis socials i cooperació, Na Íngrid Roura i, per part de  , pel Sr. Josep Callís.
Si bé des de fa anys l’ajuntament venia col•laborant amb Banyoles Solidària aportant el seu 
ajut econòmic, aquest llarg camí ha fructificat en la necessitat de consolidar aquest ajut tot 
concretant-ho amb un objectiu específic. El conveni se centra en l’ajut que es farà als infants 
que presenten minusvalideses de qualsevol tipologia, siguin de tipus psico-mentals o motòri-
ques, que acudeixen a l’escola d’educació especial “La Escuelita”. També la signatura del conve-
ni vol ser, a més, una acció de pedagogia política dirigida a tots els fontcobertins per ajudar-los a 
prendre consciència de les necessitats del món i, de la desigualtat i la injustícia social. 
“La Escuelita” és una de les catorze escoles que, des de 1986, Banyoles Solidària ha anat 
construint a les comunitats rurals del nord de Morazán, la regió més pobra del Salvador, de 
població majoritàriament indígena (lencas) i agricultura de subsistència i on la duresa i la violèn-
cia de la guerra civil (1979-1992) hi van fer més destrosses i on hi hagué la màxima mortalitat 
de població. La construcció de l’escola es va portar a terme entre 2012-2013 per donar resposta 
i atendre una necessitat greu d’aquesta zona i del país: l’atenció als infants amb dèficits men-
tals i motors. Va ser la primera escola construïda en el departament, dedicada als infants amb 
necessitats d’educació especial i també la primera del país. Iniciàrem -amb la construcció de “La 
Escuelita”- una revolució i canvi profunds en l’educació al Salvador i en els drets educatius dels 
seus infants.
Els nens i nenes amb minusvalideses, fins aquest moment, estaven sempre reclosos en les 
seves cases i amagats de la societat.  Les  creences ancestrals com el fet de considerar-los un 
càstig diví a la família o de ser fruit d’una deficient masculinitat dels pares, són consideracions 
que han afectat la visió sobre aquests infants, reduint-los a l’aïllament i a l’oblit social. El projec-
te tenia per objectiu donar a aquest nens i nenes o joves els drets humans als quals tenen dret, 
el dret a l’educació i a la seva integració social; però també per ajudar a trencar estructures i 
concepcions ideològiques.
Al llarg d’aquests anys el centre acull, normalment, entre 15 i 20 infants. Són fills de famílies 
sovint monoparentals: amb la mare i a vegades amb avis. Resideixen en comunitats rurals més o 
menys allunyades de la comunitat Segundo Montes, on es construí l’escola, motiu pel qual 
necessiten desplaçar-s’hi diàriament i això implica utilitzar algun mitjà de transport i, per tant, 

disposar del fons suficient per pagar aquesta despesa, imports que malauradament, no poden 
satisfer.
En la realitat d’aquest context, el projecte necessità ampliar-se cercant l’ajut econòmic que 
possibilités ajudar a les famílies en les despeses del desplaçament i així, es portà a terme el 
projecte de beques per aquests infants que, a part de contemplar l’ajut al desplaçament quan 
cal, té com a prioritat l’alimentació extra i els medicaments. Integrar-se a l’escola comporta a 
més, una important millora nutritiva i sanitària ja que se’ls proporciona esmorzar i dinar amb 
una alimentació variada i equilibrada que no tindrien a casa seva.
En aquest marc, l’Ajuntament de Fontcoberta, amb el conveni signat, es compromet anualment a 
aportar un ajut econòmic per fer possible que aquests infants puguin gaudir del dret a l’educació 
i alimentació.  En el seu compromís es remarca, també, que es procuraran establir relacions 
entre entitats i persones d’ambdues poblacions i que procuraran anar incrementant anualment 
l’ajut a la solidaritat amb l’objectiu d’arribar al 0,7% del seu pressupost, percentatge que tots els 
organismes internacionals defensors dels drets de la humanitat (UNESCO, ONU, ...)  reclamen a 
les institucions oficials com a base per erradicar la pobresa i la desigualtat en el món.
L’efectivitat d’aquest projecte necessita, a més, de l’aportació feta per famílies i si tu també vols 
sumar-t’hi, esperem el teu ajut (contacte: 676185522).
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A Nicaragua, com a tota l’Amèrica Central, hi ha un nombre molt elevat de persones (principal-
ment, criatures i adolescents) amb diferents tipus de discapacitat. Les més freqüents són paràlisi 
cerebral, hidrocefàlies i microcefàlies, síndrome de Down...
Les causes són múltiples i molt complexes: malformació del fetus per la deficient nutrició de la 
mare durant l’embaràs, parts sense assistència sanitària, manca d’higiene... I la situació s’agreuja 
per les fortes restriccions legals que prohibeixen l’avortament terapèutic sota l’amenaça de molts 
anys de presó.
Davant aquesta situació que afecta moltes famílies a Condega i les seves comunitats rurals, 
BANYOLES SOLIDÀRIA va iniciar un projecte per donar suport econòmic i moral a famílies amb 
nens/es discapacitats amb la fórmula dels apadrinaments directes de família a família. És un 
projecte molt directe i eficaç que dóna resposta a necessitats bàsiques d’atenció sanitària i d’ali-
mentació. Aquest projecte és possible gràcies a l’aportació generosa de famílies de Banyoles i 
comarca i d’algunes altres persones d’arreu. 
Els progressos experimentats per aquests nens i nenes han estat molt evidents i així ho han 
valorat tant les famílies 
beneficiades com els 
professionals que els 
atenen al “Centro de 
Terapia de Los 
Pipitos”. Els coordina-
dors del projecte, Sr. 
Juan Luis Villarreyna i 
la seva esposa, Sra. 
Neyda Alfaro fan visites 
domiciliàries per tenir 
un seguiment directe 
de cada apadrinat/da. 
El primer dissabte de 
mes els coordinadors lliuren l’ajuda econòmica a cada família que ha de justificar amb factures 
les compres d’aliments o medicaments.

A finals de cada any, els coordinadors envien un informe detallat de la situació de cada 
apadrinat i dels diners que han rebut. Moltes  famílies beneficiades envien una carta 
d’agraïment als padrins i de felicitació nadalenca (adjuntem exemple d’aquestes cartes).
Les quotes d’apadrinament poden ser una única  anual de 350 € o quotes mensuals de 30 
€. En aquests moments tenim 25 nens/es apadrinats. 
Amb el darrer informe enviat a finals del 2020, els coordinadors ens plantejaven la possibili-
tat d’apadrinar tres nens de famílies d’escassos recursos amb profundes discapacitats 
(paràlisi cerebral, síndrome de Down i deficiència psicomotora). Per dos d’ells ja hem trobat 
padrins. Ara esperem que alguna persona que estigui llegint aquest butlletí tingui un gest 
solidari i apadrini el nen que està esperant una mà generosa. 
Moltes gràcies a totes les persones que fan possible aquest projecte.

PROJECTE D’APADRINAMENTS DE NENS/ES AMB 
DIFERENTS CAPACITATS (Condega-Nicaragua)
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SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY DESTINATS A BANYOLES SOLIDÀRIA

Banyoles Solidària fa dos anys que participa, amb el Consell Comarcal, en un 
millor arrelament de la gent vinguda d’altres països dins la nostra societat. Una de 
les maneres d’aprofundir en aquest arrelament és mitjançant l’obtenció de la 
nacionalitat espanyola per les persones que fa anys que viuen amb nosaltres de 
manera legalitzada. Això els permet , entre altres coses, el dret al vot, a anar a 
treballar a qualsevol país de la Unió Europea, a poder viatjar sense visats. Són 
persones d’origen hondureny, marroquí, senegalès, ucraïnès, gambià.... perfecta-
ment arrelades a Banyoles, que inicien el feixuc procés d’obtenir la nacionalitat. 
Per això els és indispensable fer un o dos exàmens. Als sudamericans, els cal una 
sola prova sobre les lleis i costums de la societat. A la resta,  els cal un segon 
examen de coneixement de la llengua. La preparació d’aquestes dues proves és el 
que fan membres de la nostra organització. 
Paral•lelament, estem  ajudant a la creació d’una associació d’hondurenyes i 
hondurenys, els centreamericans més nombrosos a Banyoles, per tal que puguin 
tenir un punt de trobada comuna i a la vegada representativa com a organització 
dins la nostra societat.
Per aquestes cooperacions,ja és el segon any que el C.C. del Pla de l’Estany ens 
dona una subvenció de 1950 Euros, destinada a algun dels nostres projectes. 
L’any 2020 la vàrem destinar a acabar el projecte subvencionat per l’Ajuntament 
de Banyoles d’uns horts per a les dones del poble de Sare Yewtou. Ens faltava una 
bona bomba amb plaques solars per extreure l’aigua dels pous. Enguany estem 
pensant la seva millor destinació.



ESCOLA DE KEREWAN. MATERIAL ESCOLAR

L’escola primària de Kerewan, que acull a tots els menors de l’àrea de Nyakoy, 
amb prop de 8000 habitants, té moltes necessitats d’infraestructura que, evi-
dentment, nosaltres no podem assumir. Però amb l’ajuda de les subvencions 
dels ajuntaments de CRESPIÀ, VILADEMULS I ESPONELLÀ,  hem pogut enviar 
material escolar que no es troba gaire en aquestes zones pageses, com colors, 
jocs didàctics, però també llapis, llibretes, gomes.... per a ús col•lectiu de tots 
els alumnes. Aquesta escola va ser construïda pels habitants de Kerewan l’any 
1968 i, actualment , en torns de matí i de tarda s’hi imparteixen classes a més 
de 800 alumnes. També té un servei de menjador (pagat en part pel govern), 
que es nodreix de les verdures dels horts escolars que té cada classe. Darrera-
ment hem pogut enviar també els diners suficients per poder comprar una 
fotocopiadora, molt necessària de cares als mestres per agilitzar la seva feina. 

Cal dir que sempre que hem visitat l’escola, tant el director com els mestres 
ens han causat molt bona impressió, i amb poca infraestructura són capaços 
de fer una bona organització d’aula. També ens impressionen cada vegada els 
hortets de cada classe!      
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ESTAREM CONTENTS QUE US SUMEU A 
LA COMUNITAT DE BANYOLES SOLIDÀRIA.

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
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