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A EL SALVADOR, UNA ESCOLA PORTARÀ EL NOM DE BANYOLES SOLIDÀRIA

El Govern d’El Salvador, atenent la petició formulada per la Comunitat Segundo Montes i 
associacions de famílies de diferents comunitats rurals del departament de Morazán, ha 
acceptat que l’escola d’educació especial coneguda com “La Escuelita”, escola construï-
da per Banyoles Solidària i que es va inaugurar el 2013, porti des d’ara el nom de “Banyo-
les Solidària”. En propers butlletins ampliarem aquesta gratificant notícia que ens omple 
de joia i orgull, estimulant-nos a seguir treballant per fer possible un món més just i
més humà.

https://banyolessolidaria.org/


SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE PORQUERES

L’Ajuntament de Porqueres té signat un conveni 
d’agermanament amb la Comunitat de Meanguera 
(El Salvador) que anualment es renova. Per
dificultats legals diverses no ha estat possible de 
fer efectiu el del 2022 fins ben entrat el 2023, de 
manera que el de 2023 se signarà en les properes 
setmanes.
Aprofitant l’estada que ha fet entre nosaltres la 
Lupita Ventura - membre de la contrapart (SILEM) 
que coordina els projectes de Banyoles Solidària - 
va ser present a l’acte de signatura, tot aprofi-
tant-lo per agrair l’ajut que es dóna des de Por-
queres alhora que va poder explicar la situació de 
la comunitat i l’estat del projecte en què coopera 
aquest municipi.

Per l’Ajuntament de Porqueres Elisa Teixidor 
(Alcaldessa en funcions); per BS: Martí Jutglar 
(President) i Josep Callís (Coordinador projectes 
a El Salvador)

S’INICIA UN PROJECTE D’INTERCANVI EPISTOLAR ENTRE L’ESCOLA ALZINA RECLAMADORA 
DE FONTCOBERTA I UNA ESCOLA DE SEGUNDO MONTES (EL SALVADOR)

Aprofitant l’estada que va fer la Lupita Ventura al Pla de l’Estany, es va planificar una visita (dijous 
12 de gener) a l’Escola Alzina Reclamadora per fer-hi una xerrada explicant com és la Comunitat de 

Segundo Montes, els seus orígens i la seva situació actual. L’alumnat va formular-li preguntes de 
tot tipus per saber més sobre la vida dels infants d’allà, la cultura i tradicions, i sobre ella mateixa. Al 

final li varen fer lliurament d’un conjunt de cartes per tal que les portés a una de les escoles de la 
comunitat i així iniciar un projecte d’intercanvi epistolar amb nois i noies de Segundo Montes, que, 

ben segur, serà molt enriquidor per a les dues parts.

VISITA OFICIAL DE LUPITA VENTURA A L’AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

El dimecres 18 de gener la Lupita Ventura, 
en representació del SILEM, va visitar 
l’Ajuntament de Fontcoberta, que dóna 
suport al projecte de beques destinades als 
infants amb necessitats educatives que 
assisteixen a l’escola d’educació especial. 
En l’acte va fer lliurament dels justificants 
de les inversions i pagaments fets a les 
famílies dels infants de l’escola d’educació 
especial, d’una carta d’agraïment de l’asso-
ciació de famílies i del professorat de
l’esmentada escola, juntament amb la del 
propi SILEM. Es lliuraren mútuament uns 
records per tal que resti present l’afecte de 
la Comunitat Segundo Montes a Fontcober-
ta i a la inversa.



PROJECTE D’APADRINAMENTS 2022

Com cada final d’any, el coordinador del projecte d’apadrinaments de Condega, Juan 
Luis Villarreyna, envia a Banyoles Solidària un informe detallat dels aspectes econò-
mics en la seva globalitat i de cada un dels apadrinaments en concret. El nombre de 
nens/es apadrinats durant l’any 2022 ha estat de 27.
Gràcies a l’aportació generosa dels padrins, cada nen o nena apadrinat va rebre al llarg 
de l’any una ajuda de 350 US$, equivalent, al canvi de moneda actual, a la quota que 
aporten els padrins. Amb aquesta ajuda - que les famílies reben mensualment desgra-
nada poden comprar aliments, medicaments i articles d’higiene.
Als informes, que Banyoles Solidària reenvia a cada padrí o padrina, també s’inclou
una fitxa amb foto del nen/de la nena amb les dades bàsiques i una breu informació de 
la seva situació actual, obtinguda de les visites a domicili i del contacte dels coordina-
dors amb les famílies en les sessions de teràpia que nens/es reben periòdicament.
Des de les pàgines d’aquest butlletí, Banyoles Solidària vol donar les gràcies a les
famílies o persones de Banyoles i comarca i d’altres indrets que amb la seva aportació 
solidària fan possible any rere any aquest projecte.



PROJECTE 2023 AMB LA SUBVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES

Cada any Banyoles Solidària rep la subvenció més important (uns 12.000 €)de l’Ajunta-
ment de Banyoles per realitzar un projecte a una de les tres àrees on tenim cooperació: 
Gàmbia, Comunitat Segundo Montes (El Salvador) i Condega (Nicaragua).
Aquest any els destinataris seran tres comunitats rurals de Condega: Potrerillos, La 
Laguna de los Hernández i Comunidad Raúl González.
L’actuació a realitzar a aquestes comunitats serà la reparació de les tres cases comu-
nals, actualment molt deteriorades. S’han de reparar sostres i teulades, pavimentació 
del terra, renovació de portes i finestres, arrebossat i pintura de parets, reposició de 
mobiliari, etc.
La casa comunal a les comunitats rurals té una funció molt important per a la vida dels 
seus habitants com a centre dinamitzador de la vida comunitària, quelcom semblant al 
que aquí seria un Centre Cívic. A la casa comunal es fan les reunions d’organització i 
coordinació amb diferents organismes i institucions. També s’hi celebren festes i activi-
tats culturals. I molt sovint funciona com a centre de salut per a consultes mèdiques i 
campanyes de vacunació.



ARRIBADA DEL TRACTOR A SARE YEWTOU

El nostre projecte d’enguany ha estat destinat al millorament del desenvolupament 
rural, sobretot a la millora del treball femení, molt important al camp gambià. En aquest 
sentit, hem destinat la subvenció de l’Ajuntament de Banyoles a la compra d’un tractor, 
arades i remolc, destinats a l’associació de dones del poblet de SARE YEWTOU. 
Banyoles Solidària també hi ha aportat una bona suma per tal de finalitzar el projecte de 
manera completa. Ja ho tenim tot al poble, ha arribat tot bé i el material és a punt per 
treballar. Començaran per l’hort comunal de les dones i pel transport de les persones 
que treballen als camps d’arròs, molt allunyats del poble.

BICICLETES SOLIDÀRIES

L'empresa banyolina CYCLOSPHERA ens va oferir la donació d’algunes bicicletes de 
segona mà, arreglades per ser utilitzades. Concretament, ens han donat 4 bicicletes en 
molt bon estat, que enviarem al poble de Kerewan. Cooperem amb ells des del 94 i 
tenim algunes persones del poble que no tenen mitjans de transport si no és la bicicleta. 
Aquestes persones varen rebre fa molts anys unes velles bicis, donades per la nostra 
policia municipal. Les han fet servir durant molts anys malgrat el seu estat, i també les 
han posat a disposició dels membres de Banyoles Solidària sempre que hem anat al 
poble i les hem necessitat. Es pot dir que és un regal a unes persones que s’ho me-
reixen pel seu treball, la seva vinculació amb la nostra organització i la seva manca de 
mitjans econòmics.



RESUM ECONÒMIC  DE INGRESSOS I DESPESES 2022 

Publiquem en aquest butlletí el resum gràfic econòmic dels ingressos i despeses de 
Banyoles Solidària del 2022, perquè tingueu una idea de l’evolució dels projectes. Més 
endavant tindrem la memòria econòmica completa i detallada, que ja us farem arribar.

MEMÒRIA ECONÒMICA 2022

 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Hi ha una diferència entre les entrades i les sortides de 21.349
       per anys naturals i els ingressos i despeses dels projectes de l’associació es van fent durant tot l’any. 

MEMÒRIA ECONÒMICA 2022
 
 

ncia entre les entrades i les sortides de 21.349€ pel fet de que
per anys naturals i els ingressos i despeses dels projectes de l’associació es van fent durant tot l’any. 

 
 
 

3,04% 

MEMÒRIA ECONÒMICA 2022 

pel fet de que es fa el tancament  
per anys naturals i els ingressos i despeses dels projectes de l’associació es van fent durant tot l’any.  





APROVACIÓ DE LA MOCIÓ "INICIATIVA PER LA PAU / ATUREM LES GUERRES"

El dia 29 de gener, l’Ajuntament de Banyoles en sessió plenària  va aprovar per unanimitat 
la moció “INICIATIVA PER LA PAU/ ATUREM LES GUERRES”, presentada  per la platafor-
ma “BANYOLES PER LA PAU”. 
Carme Costa, com a impulsora de la iniciativa, va llegir un manifest  llargament aplaudit 
per tots els presents. Al manifest també s’havien afegit  les entitats Banyoles Solidària 
(molt implicada en totes les accions), Escola de Natura, Manaies,  AAVV de Can Puig, 
Centre d’Estudis Comarcals, Escenaris Especials, Plataforma pel Canvi Climàtic i unes 240 
signatures de particulars. La moció acordà, entre altres coses, sol•licitar al Govern d’Es-
panya l’inici d’un pla de reconversió de la despesa  en defensa, que el govern municipal 
faciliti informació i doni suport jurídic perquè la ciutadania pugui exercir el seu dret a l’ob-
jecció fiscal a la despesa militar, que el govern municipal s’adhereixi a la Xarxa d’Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau, convidar les properes candidatures municipals a incorporar en el 
programa electoral els compromisos concrets per fer efectives les mesures aprovades, fer 
conèixer aquesta iniciativa de pau, i per tant, comunicar aquesta moció al President del 
Govern d’Espanya, Sr. Pedro Sánchez i al President de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Pere Aragonès.



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



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

