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ACTIVITATS
XERRADA ETIÒPIA
El passat 29 d’octubre vam tenir el goig d’escoltar
les informacions, tan desconegudes, sobre la
diversitat religiosa, cultural, ètnica i geogràfica
d’Etiòpia, amb la Dolors Terradas Viñals. I vam
omplir la Sala del Darder.
Moltes gràcies!

CINEMA SOCIAL
El dijous 11 de novembre vam delectar-nos amb la compromesa pel·lícula
El Professor Lazhar. Va ser dins el cicle de Cinema Social de La Porta del
Món. Estem agraïts de la gran afluència de persones. Seguirem el proper
trimestre!

A FONTCOBERTA
El passat dissabte 27 de novembre, vam estar
presents a la Fira Trastegem de Fontcoberta, el
primer mercat de trastos de Fontcoberta.
Es van fer aportacions a Càrites i a Banyoles
Solidària.

MATERIAL ESCOLAR PER KEREWAN

Amb les aportacions que fan els ajuntaments de Crespià, St Miquel de
Campmajor i Vilademuls hem adquirit material per l’escola de Kerewan,
per valor de 530 €. Moltes gràcies!

XERRADA SOBRE L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ
El passat 11 de novembre, vam poder escoltar una interessant xerrada sobre el que és
l’Economia del Bé Comú, una «relativa» nova manera d’entendre l’economia (que prioritza
valors com la dignitat humana, la solidaritat, la justícia social, la sostenibilitat i la democràcia participativa) en un moment - el present - en el qual sembla que els models econòmics
que han regit fins ara donen senyals significatius d’esgotament.
La xerrada, on van assistir prop de 30 persones, va anar a càrrec d’Albert Hereu, membre
de l'associació «l’Economia del Bé Comú» de Girona, i es va acabar amb un interessant
torn de preguntes.
Tots plegats ens vam enriquir!

CARTELL D’AGERMANAMENT A FONTCOBERTA

L’Ajuntament de Fontcoberta ha col·locat un cartell informatiu per fer públic el seu
agermanament amb la comunitat de Segundo Montes (El Salvador). Així s’afegeix a
Banyoles, Porqueres i Camós, que, des de fa anys els tenen ubicats a l’entrada i
sortida de la població. Els felicitem per fer públic el seu compromís. Ens fa molta
il·lusió veure aquest nou cartell que ja llueix a Fontcoberta.

ELECCIONS A NICARAGUA

El passat 7 de novembre es
van celebrar eleccions a
Nicaragua. Es van elegir el
president i la vicepresidenta,
92 diputats de l’Assemblea
Nacional i 20 diputats al
Parlament Centreamericà.
Com ja era previsible, va
guanyar el Frente Sandinista
de Liberación Nacional
(FSLN). Daniel Ortega es
mantindrà com a president un tercer període consecutiu i la seva esposa, Rosario Murillo, com a vicepresidenta.
La seva popularitat va baixar dràsticament quan, el 2018, va reprimir amb mà
de ferro les manifestacions de protesta popular generalitzada. Un mínim de
328 persones van morir, moltes van ser ferides i més de 1000, empresonades .
Més de 100.000 es van exiliar a Costa Rica i altres països. L’autoritarisme i la
repressió han marcat la seva política en aquests anys. Abans de les eleccions,
Ortega ha empresonat set candidats presidencials i 46 líders de l’oposició,
alguns d’ells antics companys dins de les files sandinistes. La majoria de l’oposició és a l’exili o a la semiclandestinitat. Ortega, que controla el Consejo Supremo Electoral, ha impedit la presència d’observadors internacionals i de premsa
estrangera. Per tot això aquestes eleccions no han estat reconegudes per molts
països, que les han considerat una “farsa”.
Segons el Consejo Supremo Electoral, la participació ha estat del 65% (gairebé
4,5 milions de nicaragüencs), però, segons fonts més creïbles, la participació ha
estat al voltant del 20%. Les autoritats electorals donen a Daniel Ortega el 75%
dels vots.

ELECCIONS A NICARAGUA

Com serà el futur per a la nostra estimada Nicaragua? Molt probablement serà
un futur incert, difícil per a la majoria de la població: els Estats Units i altres
països ja han anunciat sancions econòmiques que repercutiran en un encariment de la “canasta bàsica”. I a nivell polític?
Què queda d’aquella revolució que fa 42 anys va acabar amb la dictadura de
Somoza? D’aquella Nicaragua, Nicaragüita que va enamorar tants i tants a
l’Amèrica Llatina i arreu del món? D’aquest enamorament va néixer l’agermanament Banyoles-Condega.
Àlex Garcia

ESCOLA EL TABLÓN OSICALA

Porqueres ha participat, amb l’aportació feta aquest any, a fer possible la fase final de
construcció de l’escola d’educació infantil a la comunitat rural d'El Tablón en el municipi d'Osicala (departament de Morazán, El Salvador). Aquesta segona fase constructiva tenia per objectiu dotar de menjador i cuina aquest centre educatiu construït amb
les subvencions donades conjuntament, l’any passat, per part de l’Ajuntament de
Banyoles i l’Ajuntament de Porqueres, aportacions que serviren per a l’edificació de la
part d’aulari i serveis. La comunitat d'El Tablón i les famílies dels infants agraeixen
l’ajut fet enguany per l’Ajuntament de Porqueres, que ha servit per millorar el nou
centre educatiu i ha permès que els infants puguin gaudir d’un dret que fins ara no
tenien: el dret de tenir escola i poder rebre educació

AGENDA LLATINOAMERICANA 2022

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

ESTAREM CONTENTS QUE US SUMEU A LA COMUNITAT
DE BANYOLES SOLIDÀRIA.

