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SOLIDARIS AMB ELS REFUGIATS UCRAÏNESOS

A Banyoles convivien amb nosaltres prop de 100 ucraïnesos abans de la
invasió del seu país. Potser per això ja han començat a arribar a la nostra
ciutat els primers refugiats. Ja són força i es preveu que n’arribin més. La
nostra organització poca cosa pot fer però sí que volem informar a tots els
nostres simpatitzants que, des de Benestar Social, es coordina tota l’acció
del voluntariat. Us podeu posar amb contacte amb la seva responsable al
correu elec-trònic: voluntariat@plaestany.cat . Allà hi podeu expressar la
vostra disponibilitat i d’aquesta manera entrareu en una base de dades a
partir de la qual es gestionen, per una banda, les necessitats i per l’altra, les
disponibilitats. Ens alegrem molt que hi hagi aquesta implicació per part dels
nostres ajuntaments i que hi hagi una persona responsable que coordini la
voluntat de molta gent per tal de participar en l’acollida als refugiats ucraïnesos. Per la nostra banda, com a Banyoles Solidària, procurarem participar en
tot el que puguem. Ja hem fet una crida a tots els nostres socis perquè facin
aportacions al nostre compte, que aniran destinades a la gestió de Càritas.

ELECCIONS A GÀMBIA

El passat gener es varen celebrar les segones votacions democràtiques a Gàmbia.
Gàmbia era un dels pocs països africans que havien fet el pas de la descolonització de
manera pacífica i, des del 1968 fins al 1994, varen gaudir d’una democràcia estable. Però
l’agost del 1994 hi va haver un cop d’estat militar, que,
gràcies al bon comportament del president derrocat, va
ser poc sagnant. Però entre 1994 i 2017 hi va haver
una dictadura que va empresonar i també matar força
gent. Finalment, a les eleccions convocades el desembre de 2016, va guanyar una candidatura opositora, que
proposava un estat democràtic per al país. Després de
força

Anant a votar

problemes, finalment el dictador es va refugiar a
Guinea Equatorial i a Gàmbia varen recuperar la
democràcia. Així, les eleccions del desembre del
2021 han estat les primeres veritablement democràtiques, després de molts anys. Donat que a Banyoles
hi viuen molts gambians, nosaltres els felicitem, tant
si són del partit guanyador com del perdedor, ja que
sempre és millor gaudir d’una democràcia que patir una dictadura.

“Una canica, un voto”

Per a més informació, podeu llegir un article publicat per un membre de Banyoles Solidària a la Revista de Banyoles i ara també a la nostra web
https://banyolessolidaria.org/ i al nostre blog https://banyolessolidaria.blogspot.com/

Accés a la web

Accés al blog

ALEGRE SORTIDA DE XILONEM, CENTRE EDUCATIU A CONDEGA (NICARAGUA)
Dia d'esbarjo dels nens i nenes del centre educatiu Xilonem. Aquest centre recull
infants de mares treballadores i de famílies vulnerables. Banyoles Solidària hi dona
recolzament.

Per al manteniment de la guarderia Sala Infantil Xilonem, s'ha fet una primera tramesa
de 1210 €. El pressupost total per a tot el curs és d'uns 3650 €, per cobrir el salari de
tres educadores, més despeses de lloguer del local, aigua, llum, etc.

TRISTES NOTICIES

APADRINAMENTS
Actualment tenim 27 nens/es amb capacitats diverses apadrinats per famílies de
Banyoles i el Pla de l'Estany i algunes d'altres indrets. Cada mes reben una ajuda
d'uns 30 €. A principis de febrer Banyoles Solidària va fer una transferència de
8810 € per cobrir el cost del projecte durant tot l'any. La nostra contrapart a Condega controla i administra aquests diners i manté un contacte directe amb les famílies
benficiàries.

Rebent la subvenció

Signant el rebut

Famílies dels apadrinats

EL DIARI DE GIRONA I LA COORDINADORA

El passat 6 de febrer vam tenir l'agradable sorpresa de veure'ns al Diari de Girona.
El periodista Albert Martín de Vidales va dedicar el reportatge del diari a la Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, amb el títol: “Un
motor per a la cooperació des de Girona”.
Una de les fotos que apareixen al reportatge (pàg. 5) correspon a un dels nostres
projectes: Ajuda al Centre Xilonem de Condega, Ni-caragua.

A SANT MER - VILADEMULS

El passat 30 de gener vam gaudir d'un dia fantàstic, tant climatològicament parlant
com per l'acompanyament de persones. St. Mer bullia de gent entusiasta, molts
caminadors, altres arribats en cotxe, però tots enamorats d'aquest aplec.
Un grup de gent jove, des de criatures fins a adolescents i adults van fer-nos-ho
passar molt bé. Ens van oferir: circ, música, begudes, botifarres, parades artesanals, el llit elàstic (que no falti) ... Tota una lliçó de com els pobles més petits són
capaços d'organitzar grans esdeveniments!

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 CONTINUA DENUNCIANT I CREANT OPINIÓ
A FAVOR DELS MÉS POBRES.

