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EINES A ETIÒPIA

El juliol passat, Banyoles Solidària va enviar a un poble de la zona de Lalibela, a 
Etiòpia, una ajuda per comprar eines per tal de treballar els camps, ja que durant la 
invasió que van sofrir l’hivern passat per part de les forces guerrilleres del Tigray, 
els pagesos van perdre les seves eines. Ara, ja a punt d’acabar-se l’estació de 
pluges, veiem que han pogut treballar els seus camp i n’han pogut treure bon 
profit, amb cultius de tef, blat i faves.

https://banyolessolidaria.org/
http://


PROJECTE D'UN TRACTOR PER SARE YEWTOU A GÀMBIA

El projecte ja està duent-se a terme. S'ha comprat un remolc a la mateixa 
Gàmbia. I, des de Banyoles Solidària, hem comprat un tractor a Fortià que ja ha 
arribat. I estem a punt de completar l’operació amb unes arades comprades a 
una empresa banyolina. Ara caldrà treure’l del port, matricular-lo, enviar-lo al 
poble i el projecte ja estarà acabat. Recordem que teníem dues finalitats:  una 
era disposar d'un remolc per poder anar a treballar i transportar els productes als 
camps d'arròs treballats per les dones i l'altra, poder disposar d'una eina més 
ràpida per preparar els camps, transportar gent i productes. I, en definitiva, fer la 
vida mes fàcil als habitants de Sare Yewtou. Recordem que el projecte ha estat 
finançat per l'Ajuntament de Banyoles, junt amb alguna aportació extra del fons 
de Banyoles Solidària.

Arribada del tractor per ser carregat al contenidor (al fons) i viatjar per mar fins a Gàmbia



CONCERT DE LES MARÍN

El passat 17 de juliol, finalment, després de dos anys, vam poder gaudir (com ja 
és tradicional) del concert solidari del Cor les Marín a benefici de la nostra enti-
tat. Va ser  en una «nova» ubicació: al claustre del Monestir de Sant Esteve, on 
es va aplegar una quantitat significativa de púbic, que va gaudir molt amb la 
magnífica actuació del cor.

Va ser un vespre molt bonic i, a més, vam fer una recaptació (taquilla inversa) de 
quasi 900 euros, que aniran molt bé per als nostres projectes!!!
Moltes gràcies Cor les Marín i fins a una propera ocasió!



BS CONTINUA DENUNCIANT I CREANT 
                    OPINIÓ A FAVOR DELS MÉS POBRES 

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/

