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CONCERT SOLIDARI

Concert a benefici de Banyoles 
Solidària a càrrec del cor Les 

Marín

Serà el diumenge 17 de juliol a les 8 
del vespre al Claustre del 

Monestir de Banyoles. 
Taquilla inversa



Com cada mes, el primer diumenge de juny, les famílies dels nens i nenes apadri-
nats van rebre el suport econòmic que els permet donar una millor atenció en 
alimentació i necessitats bàsiques sanitàries i ďhigiene.
Un cop més Banyoles Solidària dona les gràcies a les famílies i persones que fan 
possible mantenir aquest projecte.

APADRINAMENTS DE NICARAGUA



TRISTES NOTICIES

ENVIAMENT DE DINERS A ETIÒPIA

Recentment, i gràcies a un contacte que tenim a Etiòpia, hi hem fet un enviament de 
2000 €, destinat a la comunitat  de Shemet Degosach, un poblet de 40 famílies, prop de 
Lalibela, que varen haver de deixar les seves cases durant 4 mesos l'hivern passat a 
causa de la guerra. Aquesta comunitat, com totes les altres de la regió de Lalibela, ha 
quedat sense eines per treballar el camp i sense llavors per poder plantar els seus 
productes, principalment teff, com a cereal,  i llegums com a complements. Ja han arribat 
els diners. Ho han comprat tot i ens han enviat moltes fotografies, que són una mostra del 
seu tipus d'agricultura. Tot ha estat molt ràpid perquè a la seva regió només hi plou a 
finals de juny, al juliol i a l'agost. Esperem haver-los pogut ajudar dins les nostres possibi-
litats, i ens planyem de no poder ajudar les altres comunitats.



CINEMA SOCIAL A LA PORTA DEL MÓN

El passat dijous 30 de juny vam compartir amb La Porta del Món i amb una tren-
tena de persones, la pel·lícula "Nader i Simin, una separació", un film de suspens 
que et manté amb l'ànsia a flor de pell. Pel·lícula sobre realitats a l'Iran, realitats 
que podem sentir molt properes. Moltes gràcies a tots i a La Porta del Món.



20 DE JUNY: DIA DEL REFUGIAT

La Plataforma de Suport a l@s Refugiad@s, de Banyoles, va commemorar el 
DIA DEL REFUGIAT el 1 de juliol. Es va celebrar al Darder i es van poder veure 
documentals dels més grans camps de persones refugiades, que han passat a 
ser veritables ciutats, encerclades dins de països en vies de desenvolupament. 
Els refugiats que ha acollit Europa són una ínfima part dels que hi ha al món.
Es va destacar, també, la situació del poble saharauí en les actuals circumstàn-
cies. 
Es van recollir signatures per a la ILP per la regularització extraordinària de 
persones estrangeres.
Es va donar veu a Visca Ucraïna. L’Olena Bundikova va explicar les lluites que 
s’han engegat des de Catalunya per donar suport al seu poble. Ens va fer 
somriure i ens va arribar al cor amb el seu testimoni positiu, tot recordant els 
avantpassats cosacs acostumats a bregar per la seva llibertat.
I es va tenir un record pels germans africans assassinats a Melilla.
CAP PERSONA ÉS IL·LEGAL!
DRETS HUMANS PER TOTS I A TOT ARREU!



BEQUES: UNA LLARGA HISTÒRIA D’AJUT A LA MILLORA EDUCATIVA

El projecte de beques al Salvador, creat el 1996, inicialment fou per a alumnat 
de primària. Des del 2009 va passar a secundària amb unes quantes beques 
universitàries i, des del 2016, és exclusivament per a estudis universitaris.
Al llarg d’aquests tretze anys de beques universitàries se n’han lliurat 147  
(unes 10-12 anuals) que han beneficiat 49 joves (27 noies i 22 nois) i d’ells, fins 
avui 16 (9 noies i 7 nois) s’han graduat ja i han obtingut la seva titulació univer-
sitària. 
El projecte de beques és possible per l’aportació econòmica de famílies i perso-
nes a títol individual a les quals hem de donar les gràcies, ja que, sense el seu 
ajut hauria estat impossible poder fer realitat el projecte. 
Els resultats obtinguts ens enorgulleixen enormement i ens anima a continuar 
impulsant aquest projecte de beques al qual us animem a afegir-vos.



    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

MÉS INFORMACIÓ

Si voleu més informació, 
podeu anar al nostre bloc/web:

Accés a la web Accés al blog

https://banyolessolidaria.blogspot.com/
https://banyolessolidaria.org/

