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XERRADA A L’ESCOLA CARLES DE FORTUNY A ESPONELLÀ

El divendres, 25 de novembre, dos membres de Banyoles Solidària, l’Àlex García i 
en Martí Jutglar van anar a l’Escola Carles de Fortuny d’Esponellà per presentar 
els projectes de  Banyoles Solidària a Condega (Nicaragua),  i, de manera espe-
cial, la guarderia “Sala Infantil Xilonem”. Varen fer dues xerrades amb abundant 
material audiovisual. Una als nens i nenes del cicle mitjà i superior, i l’altra als 
d’educació infantil i cicle inicial. 
Es va parlar de la possibilitat d’iniciar un intercanvi entre els dos centres educatius. 
L’actitud dels alumnes va ser molt positiva i van seguir amb molta atenció les expli-
cacions, fent preguntes i participant activament. Hem d’agrair de manera especial 
l’atenció i l’amabilitat amb què ens van atendre, tant la directora com les mestres. 
També vàrem instal•lar en un espai molt adient una petita exposició amb fotogra-
fies i dos plafons, la qual es mantindrà a l’escola fins a mitjans de desembre. 
Cal agrair a l’Ajuntament d’Esponellà la seva aportació econòmica per al manteni-
ment de la guarderia Xilonem a Condega

Guarderia xilonem Xerrada Exponella

https://banyolessolidaria.org/


XERRADA PELS ALUMNES DE L’ESCOLA DE FONTCOBERTA

A iniciativa de la regidoria de cooperació de l’Ajuntament de Fontcoberta i el 
claustre de l’Escola Alzina Reclamadora de Fontcoberta, vàrem ser presents el 
passat 20 d’octubre a l’escola per fer una sessió informativa sobre què és i què 
fa Banyoles Solidària. Vam posar especial atenció en el projecte en el qual parti-
cipa l’Ajuntament de Fontcoberta, l’objectiu del qual és dotar de beques per a 
infants amb necessitats educatives,  pertanyents a famílies sense recursos que 
assisteixen a l’escola d’educació especial que Banyoles Solidària va construir a 
la comunitat de Segundo Montes (El Salvador) el 2016. En aquest projecte hi 
participaren els Ajuntaments de Banyoles i Porqueres. I com a fruit d’aquest 
contacte, s’iniciarà properament una relació  d’agermanament i epistolar entre 
ambdós centres educatius



DONACIÓ D’UN TRACTOR AMB REMOLC I ARADES NOVES

Grácies a l’aportació de 12.000 € per part de l’Ajuntament de Banyoles i de 
3.000 € més per part de Banyoles Solidària, hem pogut aportar a l’associació de 
dones del poble de Sare Yewtou un bon tractor, unes arades noves i un remolc. 
Era una demanda per part d’aquestes dones, tant per treballar com per poder 
transportar-les als seus camps d’arròs, força llunyans. Tenim l’esperança que els 
millori el seu nivell de vida,tot  alleugerint el seu treball i fent-lo més productiu. 
Us n’anirem informant.



COLÒNIES DE KUMBALAWÉ

CINEMA SOCIAL

Aquest mes d’octubre el grup de nens i nenes de 
Kumbalawé va poder gaudir d’una estada a la casa 
de colònies “El Refugi”, abans d’iniciar els assajos 
setmanals a l’Escola de Música de Banyoles.
Amb els seus formadors van treballar tant la 
música com el ball,  a part de poder passar bones 
estones amb els companys.

El dimecres, 9 de novembre, vam reiniciar la temporada 
de cinema social, que muntem, conjuntament amb la 
gent de La Porta del Món.
Vam trobar-nos al menjador del restaurant, com 
sempre, i vam poder gaudir de la recent pel•lícula fran-
cesa (és del 2021) "En un muelle de Normandía".
El film, que parla de la situació de precarietat i explota-
ció en què viuen moltes persones - en aquest cas a la 
zona de Normandia i, en concret, dones que netegen 
un immens ferri que uneix França amb el Regne Unit -, 
ens fa adonar d'aquesta situació d'injustícia i també de 
la complexitat de les relacions humanes. En vam sortir 
amb un regust agredolç. 
Aquest cop no vam ser gaires ... Comptem que el febrer 
hi tornarem. Ens agradaria que ens hi acompanyéssiu!



NO A LA GUERRA!  / SOS EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

NO a la GUERRA que divideix i enfronta països i persones.
ARA, si l’ésser humà vol sobreviure, és hora de COOPERAR i
UNIR esforços per actuar JUNTS contra els efectes del canvi

climàtic que ja es fa sentir amb intensitat.
NO a una GUERRA que ja és GLOBAL i que expandeix i
magnifica totes les crisis que actualment ha d’afrontar la

humanitat.

NO A LA GUERRA QUE ENS AMAGA LA URGÈNCIA
D’AFRONTAR ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC

NO A LA GUERRA, SÍ A LA NEGOCIACIÓ.

La diplomàcia mundial ha de fer la seva feina . Els polítics i líders
mundials són escollits perquè resolguin problemes, no perquè els

facin més grossos.

Si creus com jo que aquesta guerra ara no toca, que cal parar atenció al canvi 
climàtic si volem deixar un planeta habitable als nostres fills i néts, vine a manifes-

tar-te davant de l’ajuntament cada dissabte de 12 a 1h.

NO deixis que et facin còmplice de la cultura de l’enfrontament, la divisió i la 
GUERRA.

ENS TROBEM CADA DISSABTE DE 12 a 13 h DEVANT 
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES



     GRÀCIES ALS SOCIS I COL•LABORADORS BS ESTÀ DONANT 

SUPORT A UNA GUARDERIA A CONDEGA (NICARAGUA)

Tu ens pots ajudar a fer molt més!
Col·labora amb nosaltres, qualsevol aportació puntual o periòdica ens ajuda. 
TRIODOS BANK Num. Comptes: ES21 1491 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/



