
Després de la crida , feta per Banyoles Solidària, als socis i simpatitzants 
de l’associació per ajudar Ucraïna, es varen recollir 1.085€, que vam 
enviar a Càritas. Us agraïm la vostra col•laboració.
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DONACIÓ A CÀRITAS

 
 
 

Banyoles Solidària 
     CIF: G17422809 

Carrer Barcelona, 54  
17820 - Banyoles 

 
 
 
 
 

Maria Dolors Puigdevall i Dalmau, com a directora de Càritas Diocesana de Girona, En�tat de 
l’Església Catòlica, inscrita en el Registre del Ministeri de Jus�cia amb el Núm. 000356 (nº an�c 
128-SE/C), amb N.I.F. R1700016G, a la qual li són aplicables els beneficis fiscals previstos en 
l’Art. 20 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre i disp. ad. 9ª de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal 
de les En�tats sense Ànim de Lucre i dels Incen�us Fiscals al Mecenatge. 

 
 

CERTIFICA: 
 

Que BANYOLES SOLIDÀRIA amb N.I.F. Núm.  G17422809, ha aportat un dona�u econòmic en 
data 04/04/2022, amb caràcter irrevocable, per un import de 1085,00 €, amb des�nació a 
Càritas Diocesana de Girona. 

 
 

1085,00 EUROS amb la següent aplicació:  #CàritasAmbUcraïna 
 
 
 

I perquè se’n prengui coneixement i �ngui els efectes que corresponguin, signo aquest cer�ficat a 
Girona a 19 d’abril de 2022. 

 

 
Dolors Puigdevall i Dalmau 

 
 
 
 
 
 
 

Càritas Diocesana de Girona Pujada de la Mercè, 8 17004 -Girona 
 

Tel: 972.20.49.80 C/e:  entitatsambcor@caritasgirona.cat   



SALA INFANTIL (GUARDERIA) XILONEM

Ja en altres butlletins hem publicat algunes notí-
cies sobre aquest projecte de Banyoles Solidària 
a Condega (Nicaragua). Ara  volem compartir 
amb vosaltres la nostra satisfacció per poder 
continuar donant suport a aquest centre educa-
tiu. 

El passat 27 d’abril vam enviar 1500 € per al 
manteniment de la guarderia durant els propers 
mesos : sou per a les tres educadores, servei de 
llum i aigua, lloguer del local...

També adjuntem 
unes fotos de la 
visita que els nens 
i nenes van fer el 
mes d’abril a la 
Cooperativa de 

Ceràmica que un grup de 
dones té a la comunitat de Ducuale Grande, a 3 km. 
del nucli urbà de Condega. 

No fa gaire també van 
fer una excursió al 
volcà de Masaya. 

Visita a Ducuale

Treball de ceramista

Ceràmica de Ducuale



XERRADA CARDOSO-GALOFRÉ A CORNELLÀ DEL TERRI

El  divendres 20 de maig, vam organitzar una xerrada sobre el passat i els camps de concentració del 
nazisme i els deportats del Pla de l’Estany que van anar-hi a raure.
Va ser al nou espai de l’Ateneu de Cornellà del Terri (un molt bon lloc. L’enhorabona!), on també vam 
exposar-hi durant tot el cap de setmana la nostra exposició «itinerant» per donar a conèixer Banyoles 
Solidària a qui no ens conegui.

La xerrada va anar a càrrec de dos convidats: Fernando Cardoso (de l’Amical de Mauthausen), ens va 
parlar de la progressió del nazisme, votat democràticament -recordem-ho!- (des dels anys 30 fins al 1945) 
i de com va anar guanyant espai i presència i va anar desplegant maneres cada vegada més descarades, 
descarnades i, finalment, assassines sense embuts, per aconseguir els objectius criminals, salvatges i 
terrorífics que tots coneixem.
Jordi  Galofré, un dels nostres historiadors locals de capçalera, va il•lustrar-nos sobre els 15 deportats de 
la comarca als camps nazis: ens en va donar noms i cognoms i la informació que s’ha pogut obtenir del 
seu periple vital: tots ells -o quasi tots- van iniciar el patiment en el front de l’Ebre durant la guerra civil 
espanyola i van acabar a Alemanya, havent passat prèviament pels camps del Rosselló primer i per la 
França «ocupada», després.
Fernando Cardoso va tancar la tercera part de l’acte posant-nos al davant el mirall del nostre present: la 
distorsió de la veritat; la insistència a deixar anar idees d’odi cap a determinats col•lectius, fins i tot els 
atacs directes cap a aquests col•lectius; la indiferència massa generalitzada davant d’aquests fets; potser 
la nostra falta de consciència... Tot plegat ens posa en un estat d’alerta sobre unes determinades tendèn-
cies que ens inquieten.

Per tot el que diem, ja podeu deduir que la xerrada va ser interessant, emotiva i ens va interpel·lar a tots 
els que hi érem.

Gràcies als que ho vau fer possible!



          AMB FONS PROPIS DE BS 10 ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
 DE CONDEGA (NICARAGUA) TENEN BEQUES DE TRANSPORT

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

SANT JORDI 2022

El cap de setmana de Sant Jordi va resultar molt profitós per a Banyoles Solidària. El 
divendres vam ser presents a la Fira d’Entitats a la plaça Major de Porqueres. El dissabte 
vam fer parada a la plaça de les Rodes, a Banyoles, juntament amb les valentes perso-
nes de la Fundació Estany. I el diumenge, cap a Fontcoberta, compartint espai amb la 
Fira del Cargol.
Van ser moments molt profitosos per donar-nos a conèixer i escampar el treball que 
estem realitzant a les comunitats germanes de Condega, Segundo Montes, Kerewan i 
Sare Yewtou.
Moltes gràcies a tots!

TRISTES NOTICIES

Porqueres. Plaça MajorBanyoles. Plaça de les Rodes

Fontcoberta. Paratge davant del Pavelló 


