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LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY COOPERA AMB UNA ESCOLA GAMBIANA

Tres ajuntaments de la nostra comarca han fet 
possible que a l’escola primària de NYAKOI-KE-
REWAN hi hagi arribat material escolar i educatiu 
per als més de 800 alumnes, procedents dels 8 
pobles de la zona de Nyakoi. Gràcies a les aporta-
cions de Sant Miquel de Campmajor i de Vilade-
muls, els infants d’aquesta escola han pogut gaudir 
de puzzles, pintures i altres materials, als quals no 
poden accedir a la seva província, molt allunyada 
de la capital. També se’ls van enviar llibretes, llapis i 
gomes per tal que els mestres els repartissin als 
alumnes més necessitats. Per part de l’Ajuntament 
d’Esponellà es va poder proporcionar una fotoco-
piadora, molt útil per als mestres. De part dels 
mestres i alumnes d’aquesta escola, moltes 
gràcies, esperant que continuï aquesta especial 
col·laboració entre pobles.



CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Des de fa tres anys, Banyoles Solidària participa amb aquesta institució donant classes a
persones immigrades que fa anys que viuen entre nosaltres, preparant-les per als exàmens
d’obtenció de la nacionalitat espanyola. La majoria són dones de diferents procedències, 
amb majoria d’hondurenyes i marroquines, juntament amb alguna senegalesa o ucraniana. 
També hem participat en l’intent d’organitzar la comunitat centreamericana que viu a 
Banyoles, especialment l’hondurenya. Aquest any, aquesta tasca ha estat molt difícil per les 
restriccions de la Covid. En canvi, les classes de nacionalitat varen ser possibles a l’estiu, 
quan no hi havia con�nament.
Els 1950 € que vàrem rebre varen anar destinats a la comunitat de Sare Yewtou, concreta-
ment a millorar l’aportació d’aigua a l’hort comunal, que es va fer gràcies a l’aportació de
l’Ajuntament de Banyoles. Es va millorar un dels tres pous i també el tram de tanca que 
s’havia deteriorat.
Aquest hort té una capacitat d’una hectàrea i hi poden tenir el seu hort totes les dones del 
poble.
Normalment cultiven aquests horts els mesos que van de desembre a març, en els quals hi 
fa calor, però amb aigua de regadiu poden arribar a ser molt productius. Abril i maig solen 
ser massa calorosos, i els altres mesos són plujosos i ja es cultiven tots els altres camps, 
sobretot per part de les dones, arròs i cacauets.



EL PROJECTE KUMBALAWÉ ES POSA EN MARXA

Després de l’aturada obligada per la Covid19, el Projecte Kumbalawé s’ha tornat a posar en 
marxa. Han començat les classes a l’Escola de Música de Banyoles.
Kumbalawé és un projecte de cors infantils estables, dirigit a nens i nenes de Banyoles. Es 
dóna resposta a dos objectius: d’una banda, oferir accés a extraescolar artístic a infants 
provinents de famílies amb pocs recursos, i d’altra banda, promoure l’intercanvi intercultu-
ral entre els infants de la ciutat.
En aquest projecte es pretén donar especial èmfasi a la formació conjunta vocal-musical, 
l’expressió corporal i la dansa, eines sempre al servei del creixement personal. Aquest any, 
a més, s’hi han incorporat dos instruments: l’harmònica i l’ukelele.
Hem comptat amb una aportació de l’Ajuntament de Banyoles de 2.000 €
per portar endavant el projecte.



SIGNATURA DEL CONVENI AMB FONTCOBERTA

Estem molt contents de signar el conveni amb l’Ajuntament de Fontcoberta.
Aquest ajuntament s’ha compromès a col·laborar amb els projectes del SILEM, contrapart 
de Banyoles Solidària a la comunitat Segundo Montes del Salvador.
Moltes gràcies!



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

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

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ens ha concedit una sub-
venció de 4734,58 €, amb el compromís d'invertir-los en objectius de desenvolupament 
sostenible, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en els drets humans.
Agraïm a la Coordinadora el seu suport per fomentar les nostres iniciatives i activitats.

BANYOLES SOLIDÀRIA REP UNA SUBVENCIÓ DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT


