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MEMÒRIA D’ACCIONS I ACTIVITATS 

(2017) 

 
1. Creació del grup promotor de l’associació Món Banyoles (10 de gener). 

 

2. Definició dels objectius i valors de l’entitat a partir de l’elaboració d’un 

diagnòstic previ i d’una proposta marc d’actuació (gener-febrer). 

 

Diagnòstic previ: a Banyoles es tendeix a viure en bombolles separades 

segons el barri on es viu, el lloc de procedència, la llengua, la tradició 

cultural a la qual es pertany, i evidentment segons el nivell econòmic i 

l’estatut legal de les persones. Aquesta incomunicació és molt negativa i 

pot arribar a ser molt perjudicial per a la ciutat. Hi ha moltes causes 

d’aquesta manca de cohesió social (raons econòmiques, de desigualtat de 

drets, de por i desconeixement, de racisme, etc.). Es troba molt colpidora la 

imatge que tots podem veure a l’escola: els nens d’infantil i primària encara 

juguen junts i mantenen unes bones relacions entre ells. En canvi, és 

dolorós veure com les mares que els porten i els van a buscar sovint ja 

estan separades per aquestes bombolles excloents. Aquests compartiments 

estancs es reflecteixen en les associacions de dones de la ciutat: Legki 

Yakaru (banyolines d’origen subsaharià), Islamic Yakaru Kaho (banyolines 

de religió musulmana d’origen subsaharià), Nur (banyolines d’origen 

marroquí), Les Butinyanes (religioses cristianes però que tenen programes 

d’inserció laboral per a banyolines en situació de vulnerabilitat de diferents 

orígens), Ateneu Obert de la Dona (és l’associació que més ha intentat 

crear vincles entre banyolines de diferents orígens però els seus membres 

són dones nascudes a la ciutat, actualment d’edat avançada), les Heretges 
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(joves banyolines nascudes a la ciutat. Actualment ja no existeix aquesta 

associació). 

 

 

Proposta marc d’actuació, valors i objectius: crear una associació de 

dones banyolines sense cap més adjectiu, que inclogui banyolines de 

diferents bagatges culturals o llengua materna, de diferents franges d’edat, 

que viuen a diferents barris, amb creences diverses, però que les uneixi 

l’objectiu ajudar a desfer les bombolles d’aïllament que caracteritzen la 

coexistència a Banyoles, que estiguin mogudes pel desig i la necessitat de 

crear ponts de contacte i coneixement mutu entre totes i tots els banyolins, i 

que treballin per buscar estratègies i activitats que afavoreixin la cohesió i 

la justícia social. 

 

Es pensa que és bo que aquesta tasca es porti a terme amb mirada i veu de 

dones, perquè les dones, degut als rols socials, sovint s’han hagut de mirar 

el món des dels marges i, per tant, poden tenir una sensibilitat especial cap 

als altres grups minoritzats. Es tracta de treballar pels banyolins i les 

banyolines, per tots plegats, però deixant que les propostes i la iniciativa, 

en aquest cas, sigui de les dones. Es vol impulsar que siguin les dones les 

que imaginin i generin iniciatives que converteixen la coexistència actual 

que es produeix a Banyoles (grups de població que viuen a la mateixa 

ciutat però amb un contacte mínim entre ells) en una convivència en el 

sentit profund de la paraula. És una tasca necessària i urgent per al benestar 

i el futur d’aquesta ciutat. 

 

3.  S’obre un període de contactes amb diferents institucions i entitats 

de Banyoles per tal de poder posar a prova la validesa del diagnòstic previ i 

la proposta marc d’actuació (març-juliol): 
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- Associacions de dones de la ciutat: Legki Yakaru, Islamic Yakaru Kaho, 

Nur, Ateneu Obert de la Dona. 

- Les Butinyanes. 

- Càritas Banyoles. 

- Banyoles Solidària. 

- Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 

- Centre Cívic 

- Casal Cívic 

- Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Blanca 

Andelic). 

- Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Banyoles (Miquel Aguirre). 

- Fundació Cepaim – Banyoles (Diego Busciglio). 

 

 Al juliol es fa una reunió amb la Fundació Cepaim. Els seus tècnics 

acullen molt bé el projecte i s’ofereixen a proporcionar ajuda i 

assessorament per tirar endavant la creació de Món Banyoles. Algunes de 

les primeres reunions del grup promotor es van portar a terme en les seves 

instal·lacions i, durant un temps, una tècnica de Cepaim, va assistir com a 

membre extern a les reunions.  

 

4. Concentració de Solidaritat amb les Víctimes dels atemptats de 

Barcelona, Cambrils i d’arreu del Món (dijous 31 d’agost de 2017, Plaça 

Major de Banyoles, 20h). 

 

Aquesta és la primera activitat que Món Banyoles porta a terme a nivell 

públic, malgrat que l’associació encara no s’ha constituït a nivell legal. 
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Aquesta activitat es va realitzar a petició de banyolines d’origen 

marroquí, que assabentades dels objectius de Món Banyoles, demanen a 

les seves integrants que les ajudin a expressar el que senten i el que pensen. 

Es va acordar de fer una concentració sota el lema: 

 

“Banyoles no té por. Contra l’odi que divideix, vine a fer una gran 

rotllana. Contra la por, vine a agafar la mà del teu veí. Contra la 

violència, vine a donar-li una oportunitat a la pau.” 

 

Es van llegir diferents textos i manifestos a favor de la diversitat, la 

solidaritat i la convivència, i en contra de la violència i el racisme. Tot 

seguit es va fer una gran rotllana al voltant de la Plaça, escoltant la sardana 

“Somni” del compositor banyolí Manel Saderra. 

 

Els parlaments van anar a càrrec de: 

 

Anna Quintanas (introducció a l’acte / Món Banyoles) 

Fàtima Shaimi (Món Banyoles) 

Fatiha Bouchiba (Món Banyoles) 

Dani (Associació Cultural Islàmica Al Houda) 

Mossèn Josep Puig 

Mostafà i Jullelli (Comunitat Musulmana de Banyoles) 

Anna Laura i Sara (en representació dels nens) 

Maria Bouabdellah Sabino i Delfi Millo (en representació dels joves) 

 

L’acte va tenir el suport de l’Associació Legki Yakaru, Associació Nur, 

Ateneu de la Dona, els representants dels dos oratoris de Banyoles, el 

Rector de Sta. Maria, les Butinyanes, Moviment Afrobanyolí Social, Joves 
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sense Fronteres, Casal Popular, Arran, Banyoles Solidària, Plataforma 

Refugiades, PAH, Cepaim, Càritas i Ajuntament de Banyoles. 

 

5. Una de les integrants del grup promotor de Món Banyoles, comença a 

col·laborar com a voluntària en el Taller de Deures de La Meva 

Educació. Es tracta d’un projecte de Legki Yakaru dirigit bàsicament a 

nens de Primària i ESO que necessiten suport durant el seu aprenentatge 

(setembre). 

 

6. Sol·licitud d’inscripció de l’associació Món Banyoles en el Registre 

d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (11 d’octubre). 

 

7. Es dissenya el logo de Món Banyoles i es comença a dissenyar la web de 

l’associació i la presència de l’entitat a les xarxes socials (desembre). 

 

8. Abans de les vacances de Nadal, s’organitza el primer sopar de Món 

Banyoles obert a totes les banyolines d’altres associacions de dones de 

la ciutat. Aquestes trobades amb un format mixt entre dinar-berenar-sopar 

i reunió tenen un èxit important d’assistència i es crea un clima d’intimitat i 

confiança que afavoreix la dissolució de prejudicis o reserves que les dones 

podien tenir prèviament unes respecte a les altres. Es constata que el 

suposat pes de les diferències culturals es dissol amb facilitat quan es para 

un taula, es comparteix el menjar que cada dona ha portat i s’acompanya de 

tes i altres begudes elaborades per les mateixes assistents. Algunes de les 

dones porten els seus fills i es creen les condicions perquè adults i menors 

puguin sentir-se còmodes. Es constata que moltes de les dones se senten 

més relaxades i naturals amb aquest tipus de trobada que no pas en les 

reunions formals. Les dificultats en relació a la comprensió i us del català i 

el castellà també semblen pesar molt menys. A partir d’aleshores aquest 
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tipus d’activitat serà una constant en el calendari d’accions de Món 

Banyoles. Aquest tipus d’experiència genera confiança i admiració mútua 

perquè les dones, cadascuna des de la seva pròpia experiència biogràfica, 

comparteix amb les altres les dificultats de la seva trajectòria vital però 

també la seva capacitat de resolució de les dificultats i les adversitats. I a 

partir d’aquest clima que es genera, és molt més fàcil que es generin 

propostes d’activitat per poder realitzar a la ciutat. A partir de la vivència 

individual es passa a l’acció social (22 de desembre del 2017). 

 

 

 


