
La construcció de l'escola "El Tablón", que s'ha fet gràcies a donacions dels Ajuntaments 
de Banyoles i Porqueres, avança lentament a causa de dificultats burocràtiques.
Esperem que aviat estiguin resolts els problemes i puguem veure acabada l’escola.
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CONSTRUCCIÓ DE LA GUARDERIA I CENTRE DE 
DINAMITZACIÓ SOCIAL A OSICALA. Escola EL TABLÓN

Aplanant, preparant fonaments...

Construcció dels murs

Pujant parets



BON RITME ALS POBLES AGERMANATS DE GÀMBIA

A l’escola de Kerewan hi continuem enviant 
material escolar, molt difícil de trobar a les 
botigues d’allà. Sobretot colors i jocs educa-
tius, però també llibretes i altre material per 
als qui tenen menys recursos. La fotografia 
ens ensenya l’arribada del darrer material, 
que va sortir de Banyoles fa ja tres mesos, 
gràcies a les donacions d’ajuntaments de la 
nostra comarca.        

           
I és que la logística de l’enviament és complicada i sobretot lenta. 
Sortosament, acaba arribant. Junt amb aquest material escolar, 
vàrem enviar-hi també quatre cadires de rodes i dos llits d’hospi-
tal, que encara no es poden fer servir perquè el govern encara no 
ha acabat l’arranjament  i ampliació del dispensari, iniciat ja fa 
molts anys per Banyoles Solidària. 
Per altra banda, al poble de Sare Yewtou, dins l’hectàrea - amb els 
seus corresponents pous -que varen encerclar amb l’aportació de 
l’Ajuntament de Banyoles el 2018, les dones del poble hi estan 
fent un bon treball de cultiu d’hortalisses, dins el seu sistema 

tradicional de repartir parcel•les a 
cada dona del poble. Es va haver de 
reforçar la tanca i posar una nova 
bomba a un dels pous. Aquesta 
intervenció  es va dur a terme 
gràcies a l’aportació del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany,  dins de l’acord de col•laboració 
que mantenim.
Les petites coses aporten també petites solucions, i és així 
com la humanitat continua endavant. 



AMB L´AJUT DE BS A TRES COMUNITATS RURALS DE CONDEGA 
(NICARAGUA) S'HAN CONSTITUÏT EN COOPERATIVES DE CRÈDIT.

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

VOLTA PER LES PERSONES REFUGIADES

DENUNCIEM LES GRANS POTÈNCIES 
ECONÒMIQUES I MILITARS I ELS 
GOVERNS TOTALITARIS CREADORS I 
MANTENIDORS DELS CONFLICTES QUE 
PATEIXEN ELS PAÏSOS.

DENUNCIEM LA SITUACIÓ DE MILERS DE
PERSONES REFUGIADES EXPULSADES 
DELS SEUS PAÏSOS. 

DENUNCIEM ELS GOVERNS QUE 
MENYSTENEN ELS RETS DE LES 
PERSONES REFUGIADES I SÓN 
CÒMPLICES DEL SEU PATIMENT.

DENUNCIEM LA HIPOCRESIA DE LES 
INSTITUCIONS EUROPEES PER NO 
RESPECTAR ELS DRETS HUMANS DE LES 
PERSONES REFUGIADES.

Organitza: Plataforma de suport a les 
refugiades Banyoles.


