Solidaritat amb Guatemala: Luz de Todos
(carta enviada el 17 de gener de 2022)
Amigues i amics del Llegat d’en Jaume:
Recordem que la cooperativa l'Olivera és una de les entitats amb les que en Jaume va estar
estretament vinculat des del 1978, quan hi va anar a viure. Sense voler-li atribuir cap mèrit,
ell no ho voldria pas, si que considerem que l’Olivera és també una part del seu llegat.
És per aquest motiu que a l'abril del 2020 ens vam implicar activament en la recerca de
persones que avalessin el préstec de 250.000€ concedit per Coop57 a la Fundació l’Olivera
per finançar la construcció d’una petita central hidroelèctrica a la comunitat de San Pablo
Tacaná de Guatemala, projecte anomenat Luz de Todos. https://luzdetodos.com/diariodel-proyecto/

Ara la Fundació l'Olivera ens demana ajut per acabar amb èxit el projecte. Adjuntem la
carta.

Últim esforç hidroelèctrica LUZ DE TODOS a Guatemala
Una sèrie d'imprevistos en despeses derivades de temes administratius amb
hisenda i duanes, i de les pròpies de tipus tècnics de finalització del projecte, estan
endarrerint la posada en marxa de la micro-central hidroelèctrica més del compte.
El motiu és que tots aquests costos s’estan assumint des de la comunitat ja que,
com recordareu, l'administració municipal va deixar d'ingressar els 50.000 dòlars
concedits al projecte, posant com a excusa la pandèmia. Com podreu suposar, prou
mancances hi ha a la comunitat (sanitàries, econòmiques, socials, de
subministraments...) com per afegir-hi aquest esforç col·lectiu econòmic. Tota
aquesta situació està sent el motiu actual del retard de la posada en marxa de la
central i del projecte de sobirania energètica neta, justa, cooperativa i de totes.
És per això que les entitats que acompanyem el projecte des d'aquí: les
cooperatives Aiguasol, Coop-57, L'Olivera, Tàndem i les associacions CASAL i Llegat
Jaume Botey, hem decidit sol·licitar-vos un darrer esforç econòmic de solidaritat i
suport mutu per a donar la darrera empenta necessària per aconseguir la
finalització del projecte, perquè la comunitat esdevingui independent d’aquest

gegant estatal energètic Energuate, on darrere hi va estar Unión Fenosa, que tants
problemes i conflictes va ocasionar i ocasiona.
Estem parlant d'una quantitat mínima de 6.000 euros i màxima de 10.000,
necessaris per afrontar les despeses d’urgència que queden i que hi puguin anar
dues persones de l’equip d’acompanyament, per acabar de concretar aspectes
tècnics i de la mecànica de devolució del préstec, una vegada la hidroelèctrica
estigui en funcionament. Es tractaria de, tant a nivell col·lectiu com individual, qui
pugui, fes una aportació segons les possibilitats de cadascuna, una aportació de
solidaritat internacional a fons perdut.
En cas de superàvit del recaptat, aquest es destinaria al fons de suport d'ajuda
mútua que vam crear conjuntament amb la comunitat. Un fons que, com
recordareu, s’activa per suportar despeses de salut, riscos laborals i jurídics durant
la construcció del projecte, etc.
Com que és urgent, l'ingrés cal fer-ho al compte de la fundació L'Olivera en el
termini de 7 a 10 dies i posant com a referència: Projecte Luz de Todos.
Nº de compte:

ES18 0182 0846 4102 0177 9570

Qualsevol consulta o dubte que tingueu, la podeu adreçar a: Carles i Martí de
l'Olivera, Maria Pilar del Llegat Jaume Botey, Paco del CASAL, Andrea de Tandem,
Oriol de Aiguasol i Ramon del Coop57
Salut i com sempre ” La Solidaritat es la tendresa dels pobles”
Equip de suport de Luz De Todos.cat
https://luzdetodos.com/diario-del-proyecto/
Nota: aquesta aportació podrà desgravar l’any vinent de la vostra declaració a
hisenda. Però no oblideu d’indicar el vostre nom complert al moment de fer l’ingrés
i si no tenim les vostres dades complertes, les podeu enviar a fundacio@olivera.org
: Nom, DNI, Adreça, algun tel de contacte i el vostre correu@, per tal de fer el
certificat corresponent
Ah! recordem reservar el matí del dissabte 19 de febrer per fer la trobada del 2022.
Moltes gràcies
La junta: Sandra Pardo, Dani Gomez, Mar Yuste, Anna Cerdà, Auxi Gil, Carles de Ahumada,
Carme Guàrdia, Enric Canet, Joan Camós, Josep Busquests, Manuel Domínguez, Mercè
Chacón, M Pau Trayner, Paco Hernández, Xavier Casavova i M Pilar Massana
Llegat Jaume Botey i Vallès
https://www.llegatjaumebotey.cat
@botey_jaume

