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MEMÒRIA ACTIVITATS MÓN BANYOLES (2019) 

	

-	 Projecció	 del	 documental	 “La	 meva	 pell”	 amb	 un	 debat	 posterior	 amb	 alguns	 dels	 seus	

realitzadors	de	SICOM	i	Entrepobles.	Acte	organitzat	per	Món	Banyoles	per	tal	de	mostrar	la	

valentia	de	vuit	dones	amb	arrels,	orígens	i	sabers	diferents,	que	malgrat	tota	la	duresa	de	la	

seva	 experiència	 vital,	 s’aferren	 a	 l’esperança	 d’un	 futur	 millor	 (Casal	 Cívic	 de	 Banyoles,	

dimecres	30	de	gener	de	2019	a	les	18.30h).	

-	Dinar	 popular	 en	 el	marc	 dels	 actes	 relacionats	 amb	 el	Dia	 Internacional	 de	 la	 Dona.	 Les	

dones	de	 la	Comissió	de	Cuina	de	Món	Banyoles	que	formaran	part	de	 la	 futura	Cooperativa	

bar-restaurant	del	projecte	“Espai	Món	Banyoles”,	van	organitzar	un	dinar	popular	que	oferia	

cuscús	 de	 carn,	 cuscús	 vegetarià	 i	menú	 infantil.	 Durant	 tot	 el	 dia	 es	 van	 realitzar	 activitats	

festives,	 interculturals	 i	 reivindicatives	 coordinades	 per	 Món	 Banyoles	 en	 les	 quals	 hi	 van	

participar	 moltes	 entitats	 i	 grups	 de	 la	 ciutat	 i	 rodalies:	 ANC,	 Arrachad,	 Ateneu	 Gospel	 de	

l’EMMB,	 	 Ateneu	 Obert	 de	 la	 Dona,	 Banyoles	 Solidària,	 Conversa	 de	 Dones,	 Estudi	 Itzà,	

Fundació	 Estany,	 Gàrgoles	 de	 Foc,	 La	 Massa,	 La	 Moral	 Distreta,	 Les	 Butinyanes,	 Moviment	

Aforbanyolí	 Social,	Òmnium,	 SEPC,	Arran,	Arts	 Escèniques,	 Institut	 Brugulat,	 Ateneu-CMEM	 i	

l’actriu	Tere	Solà	(La	Muralla	de	Banyoles,	diumenge	10	de	març	de	2019,	de	les	11h	a	les	19h).	

-	Cinefòrum	amb	la	projecció	de	la	pel·lícula	“3000	Nits”	(2017)	de	la	cineasta	palestina	Mai	

Masri.	 Pel·lícula	 promocionada	 i	 divulgada	 dins	 el	 Cicle	 de	 Cinema	 “Palestina	 amb	 ulls	 de	

dona”.	Després	de	 la	projecció	es	 va	 iniciar	un	debat	 amb	Hanna	Abu	Gosh,	 responsable	de	

gènere	de	l’organització	de	dones	palestines	HWC	(Health	Work	Committees).	L’activitat	es	va	

acabar	amb	una	kafeta	organitzada	per	la	Comissió	Cuina	de	Món	Banyoles	que	formarà	part	

de	 la	 futura	 Cooperativa	 del	 projecte	 “Espai	Món	 Banyoles”.	 Activitat	 organitzada	 per	Món	

Banyoles	en	col·laboració	amb	Hèlia	Dones	i	la	Mostra	de	Cinema	Àrab	i	de	la	Mediterrània	de	

Catalunya	(dissabte	11	de	maig	de	2019,	Oficina	Jove	Cal	Drac,	19.30h).	

-	 Participació	 de	 la	 Comissió	 de	 Cuina	 de	 Món	 Banyoles	 Banyoles	 en	 la	 Primera	 Fira	

d’Economia	 Solidària	Migrant	 i	 Diversa	 organitzada	 per	 Coòpolis.	 Es	 va	muntar	 una	 parada	

amb	productes	culinaris	de	diferents	orígens	i	tradicions,	en	la	qual	també	s’oferia	informació	

sobre	els	objectius	de	Món	Banyoles	 i	el	 seu	projecte	de	crear	una	Cooperativa	 formada	per	

banyolines	 de	 diferents	 orígens	 per	 portar	 un	 bar-restaurant	 dins	 el	 projecte	 “Espai	 Món	

Banyoles”	(8	de	juny	de	2019,	Can	Batlló,	Sants-Barcelona,	de	10h	a	22h)	
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-	Món	Banyoles	participa	a	les	activitats	emmarcades	en	el	Sopar	Popular	de	la	Revetlla	de	St.	

Joan,	 organitzada	 per	 Gàrgoles	 de	 Foc.	 Món	 Banyoles	 hi	 va	 col·laborar	 amb	 una	 parada	

informativa	sobre	les	seves	activitats	i	objectius.	I	també	va	organitzar	un	ritual	d’origen	molt	

antic	lligat	a	aquesta	data:	el	públic	escrivia	en	uns	paperets	la	llista	de	les	coses	negatives	de	

les	quals	es	volia	desprendre	i	els	lligava	a	uns	branquillons.	Tot	seguit,	quan	es	va	encendre	la	

foguera,	 i	 al	 so	de	 la	música	del	 grup	 “Afrodjembé”,	 es	 va	 convidar	 a	 totes	 les	 banyolines	 a	

formar	una	rotllana	al	seu	voltant	per	tal	de	llençar-ho	tot	a	les	flames	(Plaça	de	Miquel	Boix	

de	Banyoles,	23	de	juny,	de	17h	a	23h).	

-	Curs	de	català	i	competències	transversals	“Converses	a	Foc	Lent”.	Activitat	 impulsada	per	

Món	Banyoles	amb	la	col·laboració	de	la	Fundació	Cepaim,	 l’Ajuntament	de	Banyoles	 i	 l’Obra	

Social	 de	 la	 Caixa.	 Banyolines	 de	 diferents	 orígens	 amb	 dificultats	 d’inserció	 sociolaboral	

participen	 en	 aquest	 curs	 intensiu	 pensat	 per	 millorar	 la	 seva	 autoconfiança,	 les	 habilitats	

socials	 i	el	vocabulari	 lligat	a	la	cuina	i	 la	restauració	per	tal	d’incrementar	les	possibilitats	de	

trobar	feina	en	el	món	de	l’hostaleria.	En	aquest	curs	obert	a	tota	la	ciutadania,	hi	participen	

també	 les	 dones	 de	 la	 Comissió	 de	 Cuina	 de	Món	 Banyoles	 que	 formaran	 part	 de	 la	 futura	

Cooperativa	del	projecte	“Espai	Món	Banyoles”	(Casal	Cívic	de	Banyoles,	els	dimarts	i	dijous	del	

mes	de	juliol	de	2019,	de	9.30h	a	12.30h).	

-	“Tastets	 de	Cuines	del	Món”:	 degustació	oberta	 a	 tota	 la	 ciutadania	 de	plats	 originaris	 de	

diferents	llocs	del	món	elaborats	per	banyolines	de	diferents	orígens	que	han	participat	en	el	

curs	de	català	“Converses	a	 foc	 lent”	abans	esmentat.	En	 l’elaboració	del	menú	hi	participen	

algunes	de	les	dones	de	la	Comissió	de	Cuina	de	Món	Banyoles	que	formaran	part	de	la	futura	

Cooperativa	del	projecte	“Espai	Món	Banyoles”.	Acta	organitzat	per	l’associació	Món	Banyoles	

en	 col·laboració	 amb	 la	 Fundació	 Cepaim	 (Casal	 Cívic	 de	 Banyoles,	 d’11.30	 a	 12-30h,	 	 25	 de		

juliol	de	2919).	

-	Curs	de	Manipulació	d’Aliments	 (2	 i	3	de	setembre	de	9.30h	a	12.30h),	Curs	d’Ajudant	de	

Cuina	 (del	4	al	30	de	setembre	de	9.30h	a	13.30h)	 i	Curs	d’Especialització	en	Fusió	Culinària	

Intercultural	 (del	18	al	21	de	setembre	de	9.30h	a	13.30h).	En	aquests	cursos	obert	a	tota	 la	

ciutadania,	 i	 pensat	 especialment	 per	 a	 dones	 amb	 dificultats	 d’inserció	 sociolaboral,	 hi	

participen	també	algunes	de	les	dones	de	la	Comissió	de	Cuina	de	Món	Banyoles	que	formaran	

part	 de	 la	 futura	 Cooperativa	 del	 projecte	 “Espai	Món	 Banyoles”.	 Activitat	 impulsada	 per	 la	

Fundació	Cepaim	en	col·laboració	amb	Món	Banyoles,	amb	la	participació	de	l’Ajuntament	de	

Banyoles,	Creu	Roja	Girona,	Espigoladors,	Fundació	Oscobe,	Obra	Social	de	la	Caixa,	Fons	Social	

Europeu	(Casal	Cívic	de	Banyoles,	setembre	de	2019).	
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-	“Menú	degustació	de	fusió	intercultural”:	degustació	oberta	a	tota	la	ciutadania	de	plats	de	

diferents	tradicions	culinàries	elaborats	per	banyolines	de	diferents	orígens	que	han	participat	

en	 el	 curs	 de	 català	 “Converses	 a	 foc	 lent”	 i	 en	 els	 cursos	 de	 “Manipulació	 d’Aliments”,	

d’”Ajudant	de	Cuina”	i	d’”Especialització	en	Fusió	Culinària	Intercultural”	abans	esmentats.	En	

l’elaboració	 del	 menú	 hi	 participen	 algunes	 de	 les	 dones	 de	 la	 Comissió	 de	 Cuina	 de	 Món	

Banyoles	que	formaran	part	de	la	futura	Cooperativa	del	projecte	“Espai	Món	Banyoles”.	Acte	

impulsat	per	la	Fundació	Cepaim	(Espai	Jove	Cal	Drac	de	Banyoles,	de	14h	a	15.30h,		dissabte	

21	de	setembre	de	2919).	

-	A	partir	del	 juliol	es	comencen	a	 fer	els	primers	 tràmits	del	 local	on	es	portarà	a	 terme	el	

projecte	 “Espai	Món	 Banyoles”	 i,	 a	 partir	 del	 setembre,	 la	 planificació	 de	 les	 reformes	 que	

requereix	 aquest	 espai.	 Aquest	 projecte	 de	 l’associació	Món	 Banyoles,	 s’inicia	 en	 forma	 de	

partenariat	amb	La	Fàbric@	i	la	Fundació	Cepaim,	i	és	finançat	parcialment	per	l’Obra	Social	“la	

Caixa”	i	el	Departament	de	Treball,	Afers	Socials	i	Famílies	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	

-	Jornada	Trivial	Fest	per	 la	Convivència.	Acte	promogut	per	 la	Fundació	Cepaim	i	organitzat	

per	 Món	 Banyoles,	 Moviment	 Afrobanyolí	 Social,	 Associació	 Nur,	 Banyoles	 Solidària,	 Can	

Butinyà,	 Institut	 Xinès	 Siewi,	 Associació	 Islàmica	 Arrachad.	 L’objectiu	 és,	 per	 una	 banda,	

afavorir	la	trobada	entre	banyolins	de	diferents	orígens	a	través	de	diverses	activitats	culturals	

(actuacions	 musicals,	 documentals,	 conferències,	 tallers	 infantils,	 taller	 de	 henna,	 venda	 de	

productes	de	comerç	just,	cafeta	marroquina,	etc).	 I,	per	 l’altra,	afavorir	 la	reflexió	col·lectiva	

sobre	els	prejudicis	socials	i	culturals	que	fomenten	el	racisme	en	la	nostra	vida	quotidiana,	tan	

a	 nivell	 individual	 com	a	 nivell	 social	 i	 institucional.	 En	 aquesta	 jornada	 hi	 van	 participar	 les	

dones	de	 la	Comissió	de	Cuina	de	Món	Banyoles	que	formaran	part	de	 la	futura	Cooperativa	

del	projecte	 “Espai	Món	Banyoles”.	Hi	 van	 tenir	una	parada	que	oferia	menjar	per	berenar	 i	

sopar,	així	com	te	marroquí	(dissabte	5	d’octubre,	Plaça	de	les	Rodes	de	Banyoles,	de	12.30h	a	

23h).	

-	 El	 14	 d’octubre,	 la	 tècnica	 contractada	 pel	 projecte	 “Espai	 Món	 Banyoles”	 comença	 a	

planificar	 i	 a	 portar	 a	 terme	 tallers	 grupals	 i	 itineraris	 individualitzats	 per	 a	 banyolines	 de	

diferents	orígens	amb	l’objectiu	de	facilitar	la	seva	inserció	social	i	laboral.	

-	A	partir	de	l’octubre	es	creen	comissions	de	treball	per	a	repartir	la	feina	del	projecte	“Espai	

Món	Banyoles”,	 integrades	per	dones	de	Món	Banyoles	 i	 les	 futures	cooperativistes	del	bar-

restaurant.	
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-	A	partir	de	l’octubre,	per	tal	d’oferir	una	formació	més	específica	en	cuina	per	a	les	dones	que	

han	mostrat	el	 seu	 interès	en	 formar	part	de	 la	 futura	Cooperativa	de	 l’Espai	Món	Banyoles,	

s’estableixen	contactes,	visites	i	intercanvis	amb	diferents	empreses	del	sector	de	l’hostaleria	

del	territori:	La	Fonda	la	Paz	(Banyoles),	Restaurant	El	Cul	del	Món	(St.	Daniel,	Girona),	Espai	

Mescladís	 (Barcelona).	 Es	 comença	 a	 explorar	 quines	 empreses	 de	 restauració	 semblen	més	

adients	 per	 establir	 xarxes	 de	 contactes	 per	 intermediar	 i	 sensibilitzar	 sobre	 les	 virtuts	

professionals	de	les	dones	que	participen	del	projecte	“Espai	Món	Banyoles”.	

-	 En	 motiu	 dels	 actes	 del	 25	 de	 novembre	 contra	 la	 violència	 de	 gènere,	 dones	 de	 Món	

Banyoles,	algunes	de	 les	 futures	 cooperativistes	 i	 altres	 representants	de	 les	associacions	de	

dones	de	la	comarca,	integrades	en	la	Comissió	d’Igualtat	del	Pla	de	l’Estany	(coordinada	per	

la	 Sra.	 Blanca	 Andalic,	 tècnica	 del	 Consorci	 de	 Benestar	 Social),	 van	 organitzar	 una	 acció	

conjunta:	 lectura	 compartida	d’un	manifest,	 taller	 infantil	 de	 conscienciació,	 concert	musical	

reivindicatiu	(diumenge	24	de	novembre,	a	les	11h,	a	la	Plaça	Major	de	Banyoles).	

-	Curs	de	cooperativisme	i	treball	comunitari	per	part	de	La	Fàbric@	per	a	les	dones	que		han	

mostrat	interès	en	formar	part	de	la	futura	cooperativa	de	l’Espai	Món	Banyoles.	Aquest	curs	

s’ha	dissenyat	en	6	blocs	 (Introducció,	Cooperatives	de	treball,	Pla	de	Viabilitat,	Organització	

interna,	 Comunicació	 i	 markèting,	 Recapitulació	 i	 dubtes).	 D’entrada	 la	 formació	 tindrà	 una	

durada	de	78h,	tot	i	que	es	pot	anar	modulant	sobre	la	marxa	segons	les	necessitats	que	vagin	

apareixent	(primera	fase:	novembre-desembre	2019	i	gener	2020).	

-	Món	 Banyoles	 assisteix	 periòdicament	 a	 les	 reunions	 de	 la	Comissió	 d’Igualtat	 del	 Pla	 de	

l’Estany,	 coordinada	 per	 la	 Sra.	 Blanca	Andalic,	 tècnica	 del	 Consorci	 de	 Benestar	 Social,	 que	

integra	totes	les	associacions	de	dones	de	la	comarca.	Es	planifiquen,	entre	altres,	les	activitats	

del	 8	 de	 març	 en	 relació	 al	 Dia	 Internacional	 de	 la	 Dona	 i	 del	 25	 de	 novembre	 contra	 la	

violència	de	gènere,	 i	es	 creen	sinèrgies	pel	 recolzament	mutu	de	 les	diferents	entitats	 i	per	

potenciar	les	respectives	accions.	

-	 Al	 llarg	 de	 l’any	 es	 realitzen	 dinars-reunions	 entre	 banyolines	 de	 diferents	 orígens	 per	

compartir	 experiències,	 expectatives	 i	 generar	 iniciatives	 conjuntes	 per	 portar	 a	 terme	 a	 la	

ciutat	(Local	Social	de	Can	Puig,	Espai	Jove	Cal	Drac,	antiga	Fonda	Comas,	Puig	de	St.	Martirià).	

	

	


