MEMÒRIA ANUAL 2015
Tornem a ser aquí un any més per fer memòria del que ha estat l'activitat de BS aquest 2015.
Abans d'entrar en matèria, ens ve al cap una trobada de diferents entitats en la jornada anual de
la Coordinadora d'ONG de les comarques gironines, on ens plantejaven com ens imaginàvem el
nostre futur, a uns anys vista. I, és clar, va sortir el concepte que tant de bo arribés el dia que no
ens fes falta ser-hi. Que les ONG no fossin necessàries perquè o bé les administracions ja ocupaven
el nostre espai-paper. O, millor encara, perquè les necessitats elementals de les persones ja
estaven satisfetes...
És evident que, de moment, no ens trobem en aquesta mena de situació. Més aviat al contrari.
Estem esfereïts d'escoltar com un nombre irrisori de persones al món acapara tanta acumulació de
riquesa com la meitat de la població mundial. Com les persones riques, cada vegada són més
riques i com les persones pobres, cada vegada són més pobres. I com això, per descomptat,
genera tota mena de malestars. Tal com hem llegit recentment a la premsa, ens vénen al cap les
paraules del jesuïta basc, assassinat a El Salvador Ignacio Ellacuría: “La violència més greu, i l’arrel
mateixa de tota violència, és la violència estructural; és a dir, la violència de la civilització del
capital que manté la immensa majoria de la humanitat en condicions biològiques, culturals, socials
i polítiques absolutament inhumanes: aquesta és la violència estructural fonamental”.
Sembla que hem de continuar arremangant-nos, no tenim treva, hi ha molta feina per endavant; el
descans es preveu llunyà.

Banyoles, gener de 2016
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ACTIVITATS 2015
Durant tot l’any
- Quinzenalment, reunió. Cada segon i quart dilluns de mes al Centre Cívic C/ Barcelona. A 2/4 de
9.
- Contactes periòdics amb les contraparts de les comunitats agermanades.
- Contactes amb els ajuntaments del Pla de l’Estany.
- Seguiment de l’estat de comptes de BS.
- Coordinació amb la gestoria Giro Consultors.
- Elaboració i publicació del butlletí mensual.
- Publicacions al Bloc i al Facebook
- Enviament de diners de l’Ajuntament de Banyoles, de l’Ajuntament de Camós, de l’Ajuntament
de Cornellà del Terri, de l’Ajuntament de Fontcoberta, de l’Ajuntament de Porqueres, de
l’Associació Mestres 68, de l'Escola “Les Aigües” (Centre d’educació especial) de Mataró, de
particulars i de fons aportats pels socis de Banyoles Solidària, a Kerewan, Segundo Montes i
Condega.
- Construcció de la segona fase de “La Escuelita“ a la comunitat de Segundo Montes (El
Salvador), centre educatiu d’educació especial destinat a infants amb minusvalideses.
- Projecte de beques destinades a estudiants universitaris i per a infants amb minusvalideses
(Condega i Segundo Montes).
Gener
- Anada a Condega per part d’Àlex Garcia, per tal de revisar els diferents projectes en marxa.
- Contactes amb l’ajuntament per tal de poder programar algun acte en benefici de Banyoles
Solidària.
Febrer
- Anada a Kerewan per part de Dolors Terradas, Marta Casanovas i Ramon Caralt per tal de tirar
endavant el projecte del pou.
Març
- Ens sumem a la petició per tal que Victoire Ingabire (Rwanda) sigui candidata al Premi
Internacional Catalunya.
Abril
- Campanya pro damnificats pel terratrèmol del Nepal
Maig
- Participació -amb altres entitats- al Mes del Consum Responsable.
- Xerrada d'en Salvador Martí: Característiques que es mantenen a Centramèrica des de la
colonització (l'entrebancada amb noves terres) i nous trets.
- Xerrada Dolors Bramon: "De les primaveres àrabs als estats actuals"
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Juny
- Xerrada: Kerewan (Gàmbia): Terres comunals, Agricultura i alimentació
- Xerrades als tres instituts de Banyoles per part de Dolors Terradas, Ramon Caralt i Marta
Casanovas.
Juliol
- Enviament a Ruta6 de 1525 € per la campanya suport Bal Mandir. (Nepal)
- Concert per part de les Marín per recaptar fons per al projecte del pou a Kerewan.
Agost
- Estada de l’Anna i la Sílvia a Condega.
- Adhesió de Banyoles Solidària a la Plataforma de suport a les Persones Refugiades del Pla de
l’Estany
Setembre
- Participació a la 5a mostra d’Entitats d’Acció Social del Pla de l’Estany. Nosaltres reflexionem i
actuem. I tu?
Octubre
Novembre
- Xerrada d’en Ramon i l’Àlex a l’IES Pere Alsius sobre Les energies als països en vies de
desenvolupament (Condega i Kerewan). Van tenir el suport d’un power-point preparat per la
Marta.
- Xerrada de Dolors Terradas sobre Els projectes banyolins de cooperació internacional.
Desembre
Presentació agenda llatinoamericana a Can Butinyà.
Participació a la Fira de Nadal.
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INFORME DE LES ACTUACIONS I PROJECTES
EFECTUATS A CONDEGA (Nicaragua)
2015
Un any més fem resum de la tasca realitzada per Banyoles Solidària al municipi agermanat de
Condega. Malgrat que la nostra capacitat econòmica és molt limitada per poder subvencionar
projectes d'alt cost econòmic, aquí estem mantenint el nostre compromís solidari amb aquell
municipi nicaragüenc aportant el nostre petit gra de sorra per al desenvolupament d’algunes
comunitats rurals i el benestar dels nens/es més necessitats, els nens discapacitats.
Durant els mesos de febrer, març i abril el company Àlex Garcia va fer una estada de tres mesos a
Condega, convivint amb la gent i participant en el dia a dia dels nostres projectes. La revisió de la
feina que fa la nostra contrapart allà i la visita a les famílies amb nens discapacitats apadrinats per
persones i famílies d’aquí va ser una de les principals tasques realitzades. Va dur a terme diferen ts
reunions amb la Comisión de Hermanamiento Condega-Banyoles, presidida per la professora
Irma Calero, que coordina els diferents projectes de Banyoles Solidària a Condega. També
reunions específiques amb els responsables de cadascun dels projectes.
Els fons per a la nostra cooperació a Condega provenen bàsicament de les institucions municipals
(ajuntaments de Banyoles i comarca), així com de les quotes dels socis col·laboradors i d’activitats
pròpies de Banyoles Solidària. Cal destacar de manera especial l’aportació de famílies i persones
particulars que, amb els apadrinaments de nens/es discapacitats/des de Los Pipitos, han fet
possible ampliar el nombre de nens beneficiats: 22 apadrinaments!!

1. BEQUES PER A ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA I UNIVERSITARIS
El projecte de beques per a estudiants de secundària i universitaris, el més antic de Banyoles
Solidària, que es va iniciar el 1996 amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles i després de la
Diputació de Girona, va quedar anul·lat, ja fa quatre anys, per les retallades pressupostàries per a
cooperació d’aquestes institucions.
El 2014 es van enviar 882 US$ per crear un fons d’ajuda a alguns estudiants necessitats.
Bàsicament, per pagar el transport a la universitat, a Estelí. El 19 de març l’Àlex es va reunir amb
els 8 estudiants becats i la professora Irma Calero, coordinadora del projecte. Encara quedava un
petit fons a repartir en aquests mesos del 2015. Els estudiants van donar les gràcies a Banyoles
Solidària.
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2. LA FRATERNIDAD
És un centre d’atenció a nens/es i adolescents en situació
de risc. Centro Preventivo, es diu oficialment, perquè té té
com a objectiu prevenir els perills que amenacen aquests
nens/es, si deambulen tot el dia pel carrer. La Fraternidad
els hi acull i els ofereix diferents àrees d’activitats, a més
d’un petit complement alimentari (suc de fruita i galetes).
Segons el darrer informe que ens han enviat, aquest
centre ha donat atenció a
uns 200 nens/es i adolescents en diferents àrees: reforç escolar, computació, manualitats, dibuix i
pintura, dansa folklòrica...
A finals del 2014 aquest projecte va passar per una difícil situació, ja que van patir un robatori que
els ha deixat sense bona part del material del centre i sense els diners que tenien preparats per
pagar el personal el mes de novembre i altres despeses administratives i desperfectes a les
instal·lacions. Per pal·liar aquesta situació d’emergència, Banyoles Solidària va fer una tramesa de
1.000 € a principis del 2015, a compte de l’ajuda que cada any s’aporta dels fons propis.
La col·laboració de Banyoles Solidària amb el projecte de La Fraternidad es va iniciar l’any 1999.

3. LOS PIPITOS
Durant molts anys, Banyoles Solidària ha donat suport al
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Los Pipitos, que es
va obrir l’any 2008 amb una subvenció de l’Ajuntament
de Banyoles, ha continuat acollint i donant atenció a 20
nens/es amb i sense discapacitat
Aquest any 2015 no ha estat possible fer cap aportació
econòmica per a aquest projecte.
Reunió de mares de nens/es apadrinats(11-4-2015)

Sí que mantenim el projecte d’apadrinaments de famílies banyolines de nens/es amb
discapacitats. És un projecte molt directe i eficaç que dóna resposta a necessitats bàsiques
d’atenció sanitària i d’alimentació. Els progressos experimentats per aquests nens i nenes han
estat molt evidents i així ho han valorat tant les famílies beneficiades com les professionals que els
atenen al Centro de Rehabilitación Temprana (CET) i a les visites a domicili. La quota anual per
cada apadrinament és de 350 €.
Aquest any 2015 tenim 22 nens/es apadrinats per famílies banyolines. La suma anual de les quotes
per als apadrinaments (7.000 €).
Per acord de la direcció de Los Pipitos i de les famílies dels nens apadrinats, es dedueix un 10 % de
cada apadrinament i amb això són apadrinats dos nens més. És el que anomenen “apadrinament
compartit”.
Durant l’estada de l’Àlex a Condega es van fer diferents reunions amb la direcció de Los Pipitos per
tal de millorar la coordinació i funcionament del projecte. El primer dissabte de cada mes, les
mares dels nens apadrinats fan assemblea amb la direcció i coordinació, reben l’ajut mensual per
comprar els productes bàsics per als nens i presenten les factures que justifiquen les compres
fetes.
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4. MICROCRÈDITS
Els projectes de microcrèdits a les tres comunitats on estan funcionant ja tenen un
desenvolupament autònom pel fet de ser crèdits «revolventes», que generen uns petits
interessos. Actualment ja tenen personalitat jurídica, atorgada pel Ministeri de l’Economia
Familiar. Fins a l’any 2012, funcionaven com a grups solidaris dins de la comunitat, però sense
reconeixement legal.
L’aportació que reben des dels municipis del Pla de l’Estany o directament de Banyoles Solidària
serveix per consolidar els projectes i garantir-ne un millor funcionament i així donar resposta a un
major nombre de demandes a cada comunitat. Bàsicament els petits préstecs són invertits en la
compra de llavors i adobs per a l’agricultura, els “insumos” que en diuen ells. També els fan servir
per poder viatjar a Costa Rica, on treballen temporalment.

Comunitat de Potrerillos
El nom oficial d’aquest projecte és COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO (COACAL, R.L.) i està formada per 20
membres. El seu president és D. Orlando Rodas Cruz.
Segons l’informe que ens han lliurat, a finals del 2014 la
Cooperativa disposava d’un fons total de 14.856 US$.
Diner
prestat
durant
el
2014:
7.584
US$.
L’aportació de 600 €, aportats per l’Ajuntament de
Assemblea de socis.

Camós, corresponent a l’any 2014 va ser lliurada en mà per l’Àlex García el 6 de febrer del 2015.
Van presentar el rebut corresponent. L’aportació del 2015, també de 600 €, s’afegirà per
completar la subvenció 2016 de l’Ajuntament de Banyoles per al projecte presentat: la construcció
d’un petit local per a oficina i sala de reunions. Ja tenen el terreny, donat per un membre de la
Cooperativa.
Tenen problemes amb alguns beneficiats morosos per la qual cosa estan negociant la forma de
pagament del deute.

Comunitat de La Laguna de los Hernández
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS “EL
ESFUERZO”. LA LAGUNA DE LOS HERNÁNDEZ, R.L.
(COCSAHEL,R.L.) Aquest és el nom oficial i està formada per 11
socis (10 dones), però oberta a la incorporació de nous
membres. La presidenta és Dª Andrea del Rosario Torrez Ruiz.
Junta Directiva de la Cooperativa de La Laguna.

Es va iniciar l’any 2006 amb l’aportació de 1000 € de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, és un
projecte gestionat per un col·lectiu de dones anomenat “El Esfuerzo”.
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L’any 2015 l’aportació de Cornellà ha estat de 300 €, que també s’afegiran per a la realització del
projecte 2016. El patrimoni actual de la Cooperativa és d’uns 10.000 US$. Els beneficiaris de
microcrèdits aquest any han estat 75 veïns de la comunitat.
A més de microcrèdits per a activitats agràries, el projecte possibilita la compra de grans bàsics,
principalment blat de moro, per a les necessitats de la comunitat en l’època en què els preus són
baixos. Per a la conservació del gra, disposen d’unes sitges metàl·liques. Aquest any han construït
una caseta per guardar aquestes sitges metàl·liques amb l’aportació de mà d’obra de les mateixes
sòcies, segons l’informe presentat. En la visita realitzada el 12 d’abril del 2015 vàrem poder veure
la caseta del molí i les sitges. Aquestes estaven buides ja que la darrera collita va ser pràcticament
inexistent.

Comunitat d’El Peñasco
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCCIÓN
“UNIDOS DE LA MANO”, R.L. (CAPUM, R.L.) és el nom
oficial d’aquest projecte, que té 26 membres. El president
és D. Tomás Tercero González.
És el més jove dels projectes de microcrèdits, es va iniciar
el 2007 amb el suport de 1000 € de Banyoles Solidària.
Aquest any 2015 no s’ha pogut fer cap aportació
econòmica.

Junta directiva de la Cooperativa.

Segons la informació aportada, el patrimoni total és de 11.024 US$.
Han estat beneficiats 69 membres de la comunitat.
També tenen alguns morosos amb dificultats per retornar els diners prestats. Estan fent
negociacions amb ells.
Ja han adquirit un terreny per a la construcció del local de la Cooperativa.

5. AGENDA LLATINOAMERICANA.
Igual que en anys anteriors, Banyoles Solidària ha fet una petita aportació a la Comissió
d’Agermanament per a l’adquisició i distribució de l’Agenda Llatinoamericana-2016. En concret, 78
US$ per a la compra d’agendes, que seran adquirides per membres de la Comissió, mestres i
dirigents comunitaris que les fan servir per a ús personal i com a material de reflexió comunitària.
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INFORME DE LES ACTUACIONS I PROJECTES
EFECTUATS A EL SALVADOR
2015
Construcció de la fase 2 de l’escola d’educació especial “La Escuelita”, a
la comunitat Segundo Montes (Meanguera – El Salvador)
Seguint amb l’objectiu de dotar la zona dels pobles del Nord de Morazán, d’un centre d’educació
especial per tal d’incidir en els Drets Humans d’aquest grup d’infants totalment marginats i
socialment oblidats, des del 2013 es va iniciar el procés de construcció d’una escola que els pogués
atendre. En una primera fase, es van construir les aules, la sala d’infermeria i el dormitori.
Provisionalment, unes dependències per a cuina i menjador. En la segona fase, la del 2015, es va
construir la cuina i el menjador amb les dotacions corresponents.
Cal valorar el fet que aquest centre és el primer que hi ha d’aquestes característiques al
departament de Morazán i un dels primers del país.

Beques a infants de l’escola especial
Per tal de fer efectiva la posada en marxa del centre d’educació especial, es té en consideració
que, en la majoria de casos, els nens i nenes que tenen minusvalideses, viuen en entorns rurals
allunyats del propi centre i això implica la necessitat de desplaçament. En la majoria de casos,
aquestes famílies no tenen recursos econòmics per fer front a aquesta despesa i, per tant, això
impedeix que puguin portar els seus fills a rebre el servei i l'atenció educatius. Per superar aquest
entrebanc, es varen crear unes beques cobertes per famílies de nens i nenes que assisteixen,
també, a una escola d’educació especial de Mataró, amb l’objectiu de sufragar despeses de
desplaçament a les famílies que han de portar el seu fill o filla a l’indicat centre.

Col·laboració en la reestructuració del SILEM
El SILEM (Sistema Local de Educación de Meanguera) és la contrapart de Banyoles Solidària en els
projectes de cooperació que es porten a terme a El Salvador centrats, bàsicament, en la comunitat
Segundo Montes i poblacions del Nord de Morazán (la zona més deprimida i amb més població
indígena d'El Salvador). Al llarg del 2015 s’han produït unes baixes en l’estructura organitzativa de
la indicada associació pel fet que alguns d'aquestes persones han emigrat als Estats Units. Això ha
fet que hagi calgut treballar per ajudar en la seva reorganització i millorar-ne les infraestructures i
s'ha hagut d'adquirir un nou ordinador.
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INFORME DE LES ACTUACIONS I PROJECTES
EFECTUATS A KEREWAN (GÀMBIA)
2015
PROJECTE D’EXECUCIÓ D’UN POU A
KEREWAN
El projecte consisteix en l’execució d’un pou , la
instal·lació de la bomba, de plaques solars i de
dipòsits a la població de Kerewan Nyakoy.
L’objectiu del projecte és regar els camps d’arròs
comunitaris tant en el període de pluges com a
l’estació seca. L’arròs és fonamental en la dieta
alimentària de Gàmbia. Aquest pou també servirà
per regar els horts de la població que es troben al costat del pou i que estan gestionats per les
dones.
Un cop perforat el pou, es va aconseguir aigua a 55 m. de fondària amb 10.000 l/hora.
Banyoles Solidària va rebre una aportació de l’Ajuntament de Banyoles destinada al projecte al
poble de Kerewan Nyakoy, a Gàmbia, que s’inscriu en el conveni signat entre ambdues parts.
El mes de febrer, una delegació de BS va anar a Gàmbia per gestionar directament la subvenció.
Com sempre fem, les despeses del viatge van ser assumides pels integrants del grup de forma
particular.
Banyoles Solidària manté contactes directes amb la població de Kerewan Nyakoy a través de
l´ associació NYAKOY YIRIWA KAFFO (NYK), amb seu a Kerewan, que actua, des de fa anys, com a
contrapart de BS.

COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE DE SALUT DE KEREWAN
Banyoles Solidària fa anys va construir, i l'hi manté, un petit centre de salut a Kerewan. Cada any
col·labora en les despeses del centre enviant-hi medecines i els salaris del metge i del seu ajudant.
Aquest any s’ha continuat amb aquest ajut i el resultat és francament bo, amb 150 visites
mensuals.

9

MEMÒRIA ECONÒMICA BANYOLES SOLIDÀRIA
RESUM ANUAL 2015
ENTRADES

SORTIDES

QUOTES SOCIS

6.597,00

APADRINAMENTS PIPITOS

6.350,00

COMISSIONS I MANTENIMENT LA CAIXA

BEQUES i DONACIONS EL SALVADOR

5.330,00

COMISSIONS I MANTENIMENT TRIODOS

185,40
580,00

ALTRES DONACIONS X KEREWAN

720,00

QUOTES RETORNADES (i després recuperades)

ALTRES DONACIONS

160,00

COMISSIONS PER DEVOLUCIONS QUOTES

DONACIONS X NEPAL

1.555,00

RECAPTACIÓ X ACTIVITATS

1.114,17

ENTRADES AJUNTAMENT BANYOLES

12.000,00

ENTRADES AJUNTAMENT CORNELLÀ DEL TERRI
ENTRADES AJUNTAMENT CAMÓS

300,00
1.200,00

ENTRADES AJUNTAMENT FONTCUBERTA

12,10

TARGETA DEBIT TRIODOS
TAXES PER TRANSFÈRENCIES
GENERALITAT I GIROCONSULTORS

150,20

IMPREMTA LA COPIA

128,01

18,00
72,81

COL·LAB. AMB NEPAL i AGENDA LLATINOAMER.

TOTAL

300,00

INTERESSOS BANCARIS

48,00

1.600,00

2.794,52

0,59

PROJECTES
TOTAL

35.626,76

CONDEGA
LOS PIPITOS

RESULTAT ANUAL 2015

7.000,00

POTRERILLOS

600,00

TOTAL

SALDO A 31 DESEMBRE 2014
Ingressos
Total entrades

10.596,94
35.626,76
46.223,70

EL SALVADOR
BEQUES

Sortides

7.600,00

2.700,00

29.841,97

Saldo a 31 de desembre 2015

16.381,73

TOTAL

2.700,00

GÀMBIA
MEDICAMENTS PER AMBULATORI I SOU METGE

KEREWAN: PROJECTE POU
TOTAL

TOTAL SORTIDES
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2.098,28
14.649,17

16.747,45

29.841,97

