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MEMÒRIA D’ACTIVITATS, ACCIONS I PROJECTES 

(2018) 

 
 

A) ACCIONS I ACTIVITATS 

 

A.1 Des de principis d’any, Món Banyoles s’integra dins la Comissió 

d’Igualtat de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de 

l’Estany, que reuneix les associacions de dones de la ciutat i la comarca. 

Un dels seus objectius és coordinar els actes del 21 de desembre contra la 

violència de gènere i el 8 de març, dia de la dona treballadora, així com 

també fer accions per aconseguir la igualtat i l’apoderament de les dones. 

 

A.2 Es rep la resolució positiva sobre la petició d’Inscripció en el Registre 

d’Entitats de la Generalitat de Catalunya (1 de febrer). 

 

A.3 S’obté el Número d’Identificació Fiscal de Món Banyoles i el mateix 

dia es fa la Sol·licitud d’Inscripció al Registre Municipal d’Entitats de 

l’Ajuntament de Banyoles (15 de febrer). 

 

A.4 Es crea la pàgina web de Món Banyoles 

(monbanyoles.wordpress.com), el facebook (Món Banyoles), el twiter 

(@MonBanyoles), el correu electrònic (monbanyoles@gmail.com) i 

instagram. Les xarxes socials esdevenen a partir d’aleshores una de les 

principals eines de difusió de les activitats, els objectius i els valors de Món 

Banyoles. 
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A.5 Es reparteixen fulletons informatius sobre els objectius de 

l’associació i sobre la cercavila de presentació de Món Banyoles (que es 

va produir el 10 de març), al Teatre Municipal de Banyoles, dins l’acta 

organitzat per l’Ateneu Obert de la Dona en motiu del Dia Internacional 

de la Dona (8 de març) i una representació de Món Banyoles assisteix al 

sopar anual de l’Ateneu Obert de la Dona (9 de març). 

 

A.6 Dos dies després del Dia Internacional de la Dona Treballadora, Món 

Banyoles es presenta en societat amb una cercavila amb activitats, 

accions i lectures de manifestos per diferents barris de Banyoles. La 

festa reivindicativa va començar a la Plaça Rocacorba de Canaletes, va 

continuar fins a la Plaça Major amb una parada al safareig del Carrer Baix, 

i finalità a la Plaça de la Pau de la Farga. La cercavila tenia com a objectiu 

apropar barris de la ciutat que malauradament tenen molt poc contacte entre 

sí (dissabte 10 de març). 

 

En sintonia amb els objectius de l’entitat, s’intenta que els banyolins es 

desplacin cap a barris que normalment no freqüenten. La festa 

reivindicativa com a mitjà per establir ponts entre banyolins que sovint 

viuen en bombolles aïllades segons el barri on resideixen, el seu origen, la 

seva llengua materna, la seva religió o creences, i per motius d’exclusió i 

injustícia social, econòmica i política. 

 

Gràcies a la col·laboració de moltes associacions i entitats de la ciutat 

aquesta data es va convertir en un dia màgic, per recordar: Esperxats, 

Ateneu Gospel, Gàrgoles de foc, Casal Popular, Ateneu Obert de la Dona, 

Guerrilleres del Ganxet, Moviment Afrobanyolí Social, Fundació Estany, 

El Puig, Kumbalawé, Colles Sardanistes, Legki Yakaru amb Àfrica en 

Dança, Esbart Dansaire, Un salt al Circ, Plataforma d’Afectats per la 
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Hipoteca, Dones de Can Butinyà, Endavant i SEPC. Aquestes entitats de 

Banyoles van col·laborar desinteressadament realitzant castells, cant coral, 

corra foc, concerts, llegint manifestos o pronunciant discursos 

reivindicatius, amb balls tradicionals i danses del món, sardanes, circ, etc. 

Tota la cercavila i la presentació de les activitats va ser conduïda per 

l’actriu Tere Solà, la qual va il·lustrar de forma còmica, i alhora amb molta 

tendresa, els problemes de coexistència, sense vincles d’autèntica 

convivència, que pateix la ciutat. 

 

Es van repartir fulletons informatius sobre Món Banyoles, que van ser 

pagats amb el fons de l’antiga associació de dones, les Heretges, a qui 

agraïm molt sincerament aquesta confiança. Contingut dels fulletons: 

 

“Món Banyoles és una entitat sense ànim de lucre que està formada per 

dones del Pla de l’Estany i que té com a objectiu fer accions i activitats que 

serveixin per crear ponts i per afavorir el contacte i el coneixement mutu 

entre totes les persones que viuen a Banyoles. Alhora pretén crear i 

participar en projectes inclusius i que treballin per a la igualtat i la justícia 

social. Món Banyoles treballa en coordinació i beu de les associacions de 

dones que existeixen o han existit a la comarca”. 

 

El Puig va repartir uns punts de llibre amb el cartell de la Cercavila entre 

totes les associacions i entitats que hi van participar. 

 

Es va gravar un vídeo per poder conservar i difondre la Cercavila, i 

il·lustrar així els objectius i els valors de Món Banyoles. El vídeo està 

disponible a https://www.youtube.com/watch?v=6HtdqsuwCSs. Edició i 

realització Pau Carulla. Càmeres Laia Sais i Pau Carulla. Un agraïment 

molt sincer per aquesta feina tan ben feta i desinteressada. També s’han 
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elaborat versions més breus per poder difondre per whatsapp 

(https://youtu.be/UwS_Ex1uiTo  via @YouTube) i instagram 

(https://youtu.be/7vYAeNgD7qI  vía @YouTube). 

 

A.7 L’11 de maig, s’obre un compte de Món Banyoles a Arquia Banca. 

Caixa d’Arquitectes. Hi tenen accés les dones que figuren en l’Acta de la 

Fundació de Món Banyoles (Marta Bosch, Fàtima Shaimi, Anna 

Quintanas). Tot i que el primer ingrés no es va realitzar fins al setembre. 

 

A.8 Es convida Món Banyoles a fer la Lectura del Manifest unitari pel 

Dia Mundial del Comerç Just (dissabte 12 de maig, 12h, Plaça Major de 

Banyoles). 

  

A.9 Es contacta amb Miquel Aguirre d’Acció Social de l’Ajuntament de 

Banyoles per demanar un local on fer les reunions. Fins aleshores les 

reunions s’havien anat fent a diferents llocs: Cepaim, Casal Popular, Cal 

Drac. A partir del 28 de febrer es comencen a fer al Local Social de Can 

Puig i, el 5 de juny, l’Ajuntament comunica oficialment la cessió d’ús 

d’aquest local. 

 

A.10 Durant el Dia Mundial del Refugiats, una representació de Món 

Banyoles assisteix a l’acte organitzat per la Plataforma de suport a les 

persones refugiades de Banyoles. Món Banyoles, s’integra dins aquesta 

Plataforma que es dedica a fer activitats de conscienciació i a recaptar fons 

per destinar-los a aquelles entitats que treballen amb persones refugiades. 

Enguany s’han fet unes donacions a Open Arms. Com a resultat d’aquest 

acte, la Plataforma elabora una petició a l’Ajuntament de Banyoles per 

facilitar l’empadronament de les persones que necessiten aquest tràmit 
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per poder regularitzar la seva situació administrativa (21 de juny, Plaça 

Major de Banyoles, 19h). 

 

A.11 Al juny es crea un compte de Googlegroups per tal de poder 

compartir documents i informació entre les dones de Món Banyoles, i 

s’elabora una llista de difusió per poder informar a les altres entitats, 

associacions i particulars interessats sobre les activitats que es vagin 

portant a terme. 

 

A.12 A l’agost, l’Ajuntament de Banyoles comunica que ha atorgat una 

subvenció de 700€ a Món Banyoles. 

 

A.13 Al llarg de l’any es fa un Curset de natació per a dones impulsat 

per l’A. Saelices amb la col·laboració del Club Natació Banyoles que hi 

destina gratuïtament un monitor. De moment hi han participat cinc 

banyolines de diferents procedències. A petició de la seva promotora, Món 

Banyoles assumeix donar suport i continuïtat a aquesta activitat, i a 

fer-ne difusió. 

  

A.14 Al llarg de l’any s’organitzen diferents reunions amb format de 

dinars, berenars i sopars entre dones de Món Banyoles, Legki Yakaru, 

Conversa de Dones, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Associació 

Nur, l’Islamic Yakaru Kaho i dones simpatitzants amb el projecte de 

l’entitat. L’objectiu és anar establint lligams entre els diferents grups i 

persones que seran clau alhora de proposar i compartir projectes. Es 

tracta d’anar trobant els interessos comuns entre banyolines de diferents 

bagatges culturals i procedències. Aquestes trobades s’han portat a terme al 

Local Social de Can Puig, al Casal Popular o a Cal Drac (Banyoles). 
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B) PROJECTES QUE S’ESTAN PORTANT A TERME 

 

B 1. CONVERSA DE DONES 

 

A partir del febrer, l’associació Legki Yakaru i Món Banyoles col·laboren 

per posar en marxa el projecte anomenat “Conversa de dones”, a partir de 

la demanda d’un grup de mares que porten els seus fills als Tallers de 

Deures de la Meva Educació (projecte de Legki Yakaru per donar suport a 

nens de Primària i ESO durant el seu procés d’aprenentatge), que es realitza 

al Casal Popular de Banyoles. Moltes de les mares, quan els seus fills van a 

aquests tallers, s’esperen en el Casal Popular fins que acaben. I van fer la 

demanda a Legki Yakaru de realitzar alguna activitat per a les mares durant 

els mateixos dies i horari dels tallers dels nens (dilluns i dimecres, de 5.30 a 

6.30). Des de Legki Yakaru es demana la col·laboració a Món Banyoles 

per tirar endavant aquesta iniciativa. 

 

La Conversa de dones té com a objectius practicar la conversa en català, 

però alhora i de forma especial, establir ponts de coneixement mutu entre 

totes les seves participants. De forma espontània es comparteixen 

necessitats, preocupacions, desitjos i experiències de vida. La llengua 

catalana com a instrument de comunicació i requisit necessari per poder 

compartir experiències i generar un sentiment i un esperit de grup. Tot i 

que també s’utilitzen el català i altres llengües segons les necessitats de 

comprensió de les diferents dones. 

 

En aquesta experiència actualment hi participen banyolines de diferents 

edats i procedències, amb diversos bagatges culturals però que, almenys 
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com a dones banyolines, van descobrint què tenen en comú. D’aquesta 

manera, mentre s’aprèn i es practica el català, van sorgint vincles de 

confiança. Amb el temps el grup ha anat creixent i s’hi han anat integrant 

banyolines que no porten els seus fills al Taller de Deures. 

 

Gràcies a la Conversa de Dones, i al clima d’intimitat que s’hi ha generat, 

les seves integrants han anat descobrint interessos comuns i han pogut 

expressar el seu desig de fer altres activitats. Periòdicament apareixen 

projectes de futur i de participació social a Banyoles. Per a la majoria 

d’aquestes dones és la primera vegada que s’impliquen en la realització 

d’actes oberts a la ciutat. 

 

A partir del setembre, s’han integrat dones voluntàries d’altres associacions 

o a títol individual, amb l’objectiu d’ajudar a dinamitzar la Conversa de 

Dones. Totes les dones que hi participen, també les voluntàries, aprenen 

unes de les altres i s’enriqueixen coneixent experiències vitals molt 

diverses. Actualment han passat pel grup de Converses de dones unes 25 

banyolines amb una assistència mitjana de 15 dones durant cada sessió. 

 

Del febrer fins al juny del 2018 es va aconseguir crear un grup consolidat i 

un espai on tothom se sentís cada vegada més còmode. I aquesta feina s’ha 

notat molt a partir del setembre del 2018. Al principi no va ser gens fàcil 

per ningú intervenir i participar. En primer lloc, per la manca de domini del 

català i el castellà per part de la majoria de dones i, per l’altra, degut al 

desconeixement del marroquí o de les diferents llengües africanes per part 

de les dones que sí tenien competència en aquestes dues llengües. En segon 

lloc, degut al pes dels prejudicis i les idees preconcebudes, que al principi 

es percebia que havien generat una mena de por prèvia a que, els diferents 

bagatges culturals, fossin un impediment insalvable a l’hora d’aconseguir 
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fer-se entendre. Hi havia molta cautela. Amb el temps, en canvi, l’ambient 

de confiança va anar sorgint, i s’ha anat consolidat, tot i que encara hi ha 

feina a fer en aquesta direcció. 

 

Els temes de la conversa són molt variats, oberts als interessos que en cada 

sessió van expressant les diferents dones del grup. En cas de no haver-hi 

cap proposta concreta, s’opta per treballar vocabulari bàsic i frases 

senzilles, que puguin ser útils per a les situacions quotidianes (anar a 

comprar o al metge, les parts del cos, els oficis, els animals, portar objectes 

representatius de cada cultura i explicar-ne el seu significat, etc.). Per a 

ampliar i reforçar el domini del català s’utilitzen dinàmiques força lúdiques 

i teatrals que afavoreixen la desinhibició i la participació de totes les dones, 

tot gaudint d’una estona compartida. 

 

La consolidació progressiva de la confiança mútua ha permès que entre 

totes es pensessin activitats conjuntes per fer a la ciutat o als seus voltants, 

sortint, d’aquesta manera, de l’espai tancat on es realitzen aquestes 

converses. Totes aquestes activitats han estat finançades per Món 

Banyoles i Legki Yakaru, o per les dues associacions conjuntament: 

 

B.1.1 Visita a l’empresa de les Xocolates Torres. Una manera de 

conèixer la ciutat, el seu entorn i el teixit empresarial de la comarca. Es 

tracta d’una fàbrica molt coneguda i de llarga tradició. Es van poder 

conèixer de primera mà els procediments de fabricació del producte i la 

filosofia de treball de l’empresa, així com també fer degustacions i comprar 

xocolata a preus rebaixats (maig 2018). 

 

B.1.2 Festa de dones del Final de Ramadà, oberta a totes les banyolines, 

que es va realitzar al gimnàs del Col·legi Mossèn Baldiri Reichac de 
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Banyoles (La Vila), amb una participació de més de 150 dones i nens. Per 

primera vegada, les mateixes dones de la conversa de tradició musulmana, 

d’origen magrebí i subsaharià, van decidir i planificar un acte obert a la 

ciutat. Elles mateixes van habilitar el gimnàs amb taules on posar els plats 

típics d’aquesta festivitat, prèviament cuinats per aquestes dones. Van 

escollir la música d’acompanyament, van mostrar danses típiques, van 

organitzar tallers de henna. etc. Tant les organitzadores com les assistents 

van fer una valoració molt positiva d’aquesta activitat, que alhora va 

generar molta expectació per part dels mitjans de comunicació locals i 

comarcals (17 de juny, gimnàs del Col·legi Mossèn Baldiri Reichac de 

Banyoles, de 16h a 20h). 

 

B.1.3 Món Banyoles col·labora amb Legki Yakaru en el taller de jocs 

del món, henna i mocadors organitzat per aquesta entitat. Aquesta 

activitat es va portar a terme a la Muralla, dins el marc de les festes de Sant 

Martirià de Banyoles, i hi van participar dones de la Conversa. Era la 

segona vegada que les dones de la Conversa participaven i ajudaven a 

organitzar un acte obert a la ciutat. El taller de mocadors va resultar 

especialment significatiu. Les diferents dones mostraven les múltiples 

possibilitats que ofereix un mocador com a peça de roba. Es pot posar de 

moltes maneres, se li poden donar sentits molt diferents, i sobretot volien 

mostrar que allò que són les dones no pot venir determinat per la seva 

vestimenta (22 d’octubre de 2018). 

 

B.1.4 Sortida al Parc de les Olors de Celrà. Les dones de la Conversa 

estaven molt interessades en les diferents propietats culinàries, curatives o 

estètiques de les plantes de l’entorn. I es va organitzar aquesta sortida a 

partir de la qual van poder conèixer la flora de la comarca i les seves 

diferents possibilitats. Una tècnica del Parc, mentre es feia el recorregut, va 
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anar oferint informació. Un dels resultats més interessants va ser conèixer 

el nom de les diferents plantes en les diferents llengües maternes de les 

dones de la Conversa, així com també la informació que elles van 

proporcionar sobre els usos que se’n feien d’aquestes plantes, o de similars, 

en els seus respectius països d’origen. Aquesta sortida es va realitzar durant 

el matí, mentre els nens estaven a l’escola. Les dones consideren molt 

important tenir alguns moments d’esbarjo per a elles soles. Necessiten 

trencar la rutina i tenir temps per a sí mateixes (12 de novembre, de 9.15 a 

12.15h). 

 

B.1.5 Taller de calèndula. Laura Sitjà, treballadora del Parc de les Olors 

de Celrà, va fer un taller pràctic sobre com elaborar artesanalment crema de 

calèndula i va explicar els seus diferents usos. Les mateixes dones van 

participar en la seva elaboració i es van poder emportar un potet del 

producte (30 de novembre, Casal Popular de Banyoles, de 9.30 a 11.30h). 

 

B.1.6 Classes de Moviment Expressiu “Río Abierto” amb la professora 

Marta Pineda. A través de la música, la dansa i el moviment corporal, les 

dones de la Conversa van valorar molt positivament poder gaudir d’una 

hora setmanal per treballar i conèixer millor els seus cossos. A nivell 

individual van estar molt satisfetes perquè se sentien molt més relaxades 

després de la seva realització. Però aquest tipus de moviment expressiu està 

pensat també, i sobretot, perquè les dones puguin compartir les seves 

experiències corporals. Hi ha contacte entre unes i altres, sessions de 

massatge, ajuda per realitzar els diferents exercicis, les emocions es 

remouen, s’alliberen tensions i inhibicions. En les primeres sessions les 

dones estaven molt més cohibides, però en cada nova classe, es va anar 

experimentant un sentiment de cohesió i complicitat de grup. En la 

dinàmica de la Conversa de Dones hi ha hagut un abans i un després de la 
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realització d’aquestes sessions de Moviment Expressiu. S’han trencat 

moltes barreres i n’ha sorgit un grup de dones amb vincles molt més 

estrets. L’experiència ha estat valorada molt positivament per tothom. 

També hi van assistir altres banyolines que no formen part el grup de la 

Conversa (Casal Popular, els dilluns de novembre i desembre, de 17h a 

18.30h) . 

 

 

B. 2 EN COMÚ, ORBRINT ESPAIS D’EQUITAT I INCLUSIÓ 

 

Aquest projecte té com a objectiu portar a terme accions i activitats contra 

la violència de gènere en un sentit ampli i a través d’una mirada 

interseccional. Tenint en compte que Món Banyoles integra banyolines de 

diferents edats, orígens i bagatges culturals, que viuen a barris diferents de 

la ciutat, amb un ventall molt ampli d’estatus econòmics, de situacions 

administratives o legals, resulta imprescindible tractar la qüestió de gènere 

des d’una perspectiva interseccional àmplia, que tingui en compte tan les 

especificitats com els elements compartits. En la nostra societat, totes les 

dones pateixen violència de gènere de més o menys intensitat i  gravetat, 

però una banyolina de religió musulmana o una banyolina de família 

subsahariana, per exemple, viuen quotidianament tota una sèrie de 

microviolències afegides. Les discriminacions i les desigualtats, la 

violència i l’opressió, s’encavalquen.  

 

Es tracta, en primer lloc, de fer accions i activitats de cara al públic per tal 

de conscienciar a la societat sobre la violència física, la verbal, la que està 

implícita en els estereotips minoritzants, en els discursos dels mitjans de 

comunicació, en els institucionals, en els polítics, que afecten totes les 

dones, però no de la mateixa manera. En segon lloc, es tracta de fer 
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activitats i accions, tant per a les dones de Món Banyoles com per a la resta 

de banyolines, que tinguin el propòsit de posar de manifest, sota la 

diversitat d’efectes de la violència de gènere, aquells elements estructurals 

que afecten a totes les banyolines i les dones en general. Es tracta de “fer 

xarxa” alhora de compartir experiències, de posar-les en comú, i d’anar 

teixint estratègies per desactivar aquest problema social estructural tan 

arrelat en el nostre paradigma cultural i persistent al llarg dels segles. En el 

marc d’aquest projecte, s’han portat a terme les activitats següents: 

 

B.2.1. Lectura del Manifest “No estem soles. Juntes plantem cara a la 

violència de gènere. Jo sí que et crec. Acta de protesta contra la sentència 

de “la Manada” i contra les morts i les agressions constants dirigides a les 

dones. Es tracta d’un acte unitari entre diferents associacions. Les 

lectures les van portar a terme N. Langa (Ateneu Obert de la Dona), M. 

Jaén (Món Banyoles), Faouzia (Associació Nur), A. Saelices (Món 

Banyoles) i  Assa Macalou (Moviment Afrobanyolí Social), amb la 

col·laboració de les Butinyanes (dissabte 12 de maig, a les 19.15h, Plaça 

Major de Banyoles). 

 

B.2.2 Dins el Cicle de Consum Responsable del Pla de l’Estany, Món 

Banyoles va organitzar la xerrada sobre “Dona, salut i consum 

responsable”. A l’acte van intervenir Marta Trigo (terapeuta sexual i 

acupuntora) i Marta Jimeno (fisioterapeuta). L’objectiu era mostrar el 

desconeixement que les dones solen tenir encara sobre el funcionament del 

seu propi cos i sobre els mitjans per tenir-ne cura, més enllà dels prejudicis, 

els interessos comercials i el biaix de gènere present a la medicina (dijous 

31 de maig, Museu Darder de Banyoles, 19h). 
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B.2.3 Taller “Acollint les Dones del Món” contra la violència de gènere, 

portat a terme per l’Associació Tamaia de Barcelona. Món Banyoles va 

reunir dones de la Conversa i altres banyolines, de diferents edats i orígens, 

amb l’objectiu de posar sobre la taula i compartir les diferents experiències 

de violència de gènere que havien patit o conegut les dones assistents. A 

través de tècniques de dinàmica de grup, l’Associació Tamaia va fer 

participar a les assistents perquè es fes palès que totes les dones 

comparteixen experiències semblants en aquest sentit, i que aquest pot ser 

un vincle d’unió entre elles, més enllà d’altres tipus de consideracions. 

Tamaia també va proporcionar informació sobre la legislació vigent en 

aquesta matèria i sobre els recursos de què disposen les dones per poder fer 

front i sortir de les situacions de violència de gènere (9 d’octubre, Casal 

Popular de Banyoles, de 10h a 12h). 

 

B.2.4 A partir del juny Món Banyoles s’integra a la Comissió de Festes 

de l’Ajuntament de Banyoles que reuneix les entitats i associacions de 

Banyoles que volen col·laborar en la realització d’actes durant les festes de 

la ciutat. Món Banyoles, al juliol, crea una comissió per fer una campanya 

contra la violència de gènere durant les festes de St. Martirià que tenen 

lloc a l’octubre. En el marc d’aquestes festes, durant cinc dies, a les 

anomenades “Barraques” es fan concerts. La comissió de Món Banyoles va 

elaborar el disseny dels gots de plàstic que s’utilitzen en les barraques que 

incloïa el lema “Pots fer stop. Per unes festes lliures de sexisme”. El 

dissabte Món Banyoles va llegir una Manifest reivindicatiu contra la 

violència de gènere. A l’escenari hi van pujar banyolines de diferents 

orígens i les assistents al concert que ho van desitjar (Banyoles, 18-22 

d’octubre). 
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B.2.5 A l’agost, a l’aparcament de Can Castanyer de Banyoles, el grup 

TAL.TAL.CREW, en nom de Món Banyoles, pinta el MURAL “ENS 

VOLEM VIVES”, per conscienciar i lluitar contra la violència de 

gènere. Les dones ens volem vives, dignes, respectades i honrades. Un 

agraïment per a les persones que van pintar el mural de forma 

desinteressada. 

 

B.2.6 S’organitza un Taller d’Autodefensa amb l’objectiu d’apoderar les 

dones a nivell emocional i físic per aprendre a prevenir i afrontar les 

situacions de violència de gènere. Hi participen unes 15 banyolines de 

diferents edats i procedències (3 de novembre, Casal Popular de Banyoles, 

de 10h a 14h). 

 

 

C. VIATGE: COOPERATIVES DE DONES MARROQUINES 

 

Aquest tercer projecte es porta planificant des de finals del 2018 i 

consisteix en realitzar un viatge al Marroc per conèixer de primera mà el 

funcionament de diferents cooperatives de dones d’aquest país. Aquest 

viatge el realitzaran 15 persones, per Setmana Santa, acompanyades per 

Pau Carulla Callís, realitzador de vídeo, que documentarà aquesta 

experiència amb l’objectiu de realitzar-ne un documental que sigui difós a 

través dels mitjans de comunicació i a partir de passes de vídeos a 

Banyoles, comarca i la resta de Catalunya. També es preveu la possibilitat 

de fer-ne dues versions, una subtitulada en català i l’altra en castellà per 

poder fer difusió més enllà de Catalunya. 

 

Món Banyoles és una associació de dones que ha iniciat el seu camí fa poc 

temps i es troba amb tota una sèrie dificultats per portar endavant les seves 
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múltiples iniciatives. La idea és que les dones marroquines que han generat 

aquestes cooperatives, en la majoria de casos, disposen de mitjans molt més 

precaris encara que els de Món Banyoles. L’objectiu és, per tant, aprendre 

de la força i l’energia d’aquestes dones marroquines, que malgrat totes les 

dificultats són capaces d’endegar projectes de gran interès. I de donar a 

conèixer les seves estratègies de supervivència, que sens dubte, poden 

aportar una gran lliçó de coratge, iniciativa i superació de les adversitats. 

 

Per altra banda, Món Banyoles està treballant per crear una cooperativa de 

dones a Banyoles que portin un bar-cafeteria. Aquesta cooperativa estaria 

formada per banyolines de diferents orígens amb situació de vulnerabilitat. 

I aquesta iniciativa d’inserció laboral, alhora, serviria per complir amb 

l’objectiu de Món Banyoles de crear ponts entre les persones que viuen a 

Banyoles. Aquest bar-cafeteria se situaria dins el local social i cultural on 

l’associació preveu portar a terme en el futur les seves activitats, un local 

obert a les altres entitats i associacions de la ciutat, i on s’espera poder 

reunir un públic molt divers. Aquesta iniciativa serviria alhora com a 

projecte d’inserció laboral i com a projecte intercultural. Per tant, aquest 

viatge al Marroc per conèixer el funcionament de diferents cooperatives de 

dones del país, pot ser una eina molt útil en tant que font d’inspiració. 

 

 

C) PROJECTES EN PROCÉS DE PLANIFICACIÓ 

 

C.1 A finals del 2017 es comença a parlar de la possibilitat de crear un 

Grup de diàleg cultural i interreligiós. Es mantenen contactes amb 

l’Ampar de les Butinyanes (religioses cristianes de Banyoles), amb Nour 

(associació de banyolines d’origen marroquí), amb Islamic Yakaru Kaho 

(associació de banyolines musulmanes d’origen subsaharià). Es contacta 
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amb persones que tenen experiència sobre aquesta temàtica: Xavi Serra 

(Coordinador de l’Opera Omnia de Raimon Panikkar), Jaume Angelats 

(delegat episcopal pel Diàleg interreligiós del bisbat de Girona; patró de la 

Fundació Raimon Panikkar; i fundador del GDI Vivarium Gerisena).  

 

La presidenta de l’Islamic Yakaru Kaho veu molt positivament la iniciativa 

que es porta a terme a Olot de donar a conèixer els oratoris als alumnes de 

les escoles i instituts de la ciutat, o el que fan a Reus, on hi ha una mesquita 

molt activa i que promou el contacte amb les persones no musulmanes. Una 

comissió de Món Banyoles es reuneix amb el GDIO (Grup de Diàleg 

Interreligiós d’Olot) amb l’objectiu de conèixer la seva experiència, com 

funcionen i quin tipus d’activitats realitzen (14 de febrer). 

 

Fins al moment, l’intercanvi d’experiències i opinions dels diferents actors 

consultats, encara no han permès acabar d’arrodonir aquest projecte perquè, 

degut al seu àmbit, és un tema delicat que cal tractar amb molta cura. La 

majoria d’actors que estan participant en aquest debat, però, consideren que 

el millor seria convertir aquesta iniciativa en un Grup de Diàleg i Acció 

Social, que inclogués el tema de la religió, però no de forma exclusiva. 

Actualment, s’està en la fase de redefinició del projecte. 

 

C.2. Des de principis d’any es comença a treballar en els primers 

esborranys del Projecte audiovisual “Veus de dones”, que pretén recollir 

el testimoni d’activistes de Banyoles i rodalies que, des del teixit associatiu, 

porten anys combinant la seva lluita com a dones amb el treball per a la 

comunitat. Aquestes banyolines tenen diferents orígens i bagatges culturals. 

Es preveu demanar una subvenció a l’Institut Català de la Dona per portar-

lo a terme. 

 


