Ens ajudes a encendre la llum?
(carta enviada el 9 d'abril de 2020)
Amigues i amics del Llegat d’en Jaume.
Us reenviem el projecte de cooperació amb Guatemala LUZ DE TODOS, que en Jaume
va iniciar.
Animeu-vos a participar, ara tenim temps per a llegir-ho amb calma.
Necessitem arribar a cobrir els avals per a que el projecte es pugui construir. Fins ahir
hi havia 30.000€ en el Fons i 25.500€ en els avals mancomunats.
Trobareu les instruccions llegint aquest correu.
Feu-lo córrer entre els vostres amics i parents!
Es una mica URGENT
Ens ajudeu a donar-li un nou impuls?
Cuideu-vos i cuidem-nos molt.
Gràcies i abraçades en nom de tot el Grup Promotor
Carles de Ahumada (Cooperativa l’Olivera) i Paco Hernandez (CASAL: Col·lectiu
Autogestionari Solidaritat Amèrica Llatina)

Inici del missatge reenviat:
Benvolguts amigues i amics d’en Jaume.
Tal com vam exposar a la trobada del passat 15 de febrer a l’Institut Torras i Bages de
l’Hospitalet, estem treballant per donar continuïtat i aprofundir en el que ha estat per nosaltres
el Llegat d’en Jaume. Simplificant una mica dèiem que el principal llegat som cadascuna de
nosaltres i allò que nosaltres puguem i vulguem fer en els eixos vitals que hem vist i hem
compartit amb ell.
Un aquests eixos és la solidaritat entre persones i entre pobles, solidaritat horitzontal de tu a
tu. Juntament amb la Fundació l’Olivera en Jaume estava compromès amb la comunitat rural
de San Pablo Tacaná, de Guatemala, específicament amb el projecte de construir una
microcentral hidroelèctrica per tal que tinguessin llum a partir dels seus recursos propis, l’aigua.
El projecte porta el nom de LUZ DE TODOS.
És per aquest motiu que us enviem aquest projecte que ja porta 6 anys treballant-se a nivell
tècnic i comunitari, des d’aquí i des d’allà. Ara estem en el punt de recollida de diners per fer-lo
possible. Bàsicament es tracta d’avalar el préstec que els donarà la Cooperativa de Crèdit
Coop57. També és necessitarà una quantitat a fons perdut, per qui pugui i vulgui fer una
aportació en aquest sentit.
En la informació que us adjuntem està molt explicat el què i el com. Ha estat preparada per en
Carles de Ahumada (Cooperativa l’Olivera), pel Paco Hernández (CASAL) i per la cooperativa de
crèdit Coop57.
Us animem a participar en aquest projecte i a donar-li difusió en el vostre entorn: “Un altre
mon és possible, molt necessari i l’anem construint”.
Cordialment
Grup Promotor Llegat JBiV

Més dades i informació adjunta: https://www.llegatjaumebotey.cat/wpcontent/uploads/2021/04/2020_03_11_LUZ_TODOS_necessita_el_teu_suport.pdf

