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MEMÒRIA ACTIVITATS MÓN BANYOLES (2020) 

	

-	Condicionament	del	local	per	poder	desenvolupar	el	projecte	Espai	Món	Banyoles	(EMB).	Des	

de	 principis	 d’any,	 l’Associació	Món	 Banyoles,	 juntament	 amb	 les	 participants	 del	 programa	

Cuinant	 Oportunitats,	 realitzen	 les	 tasques	 necessàries	 per	 deixar	 en	 condicions	 el	 local.	 Es	

compta	amb	l’ajuda	desinteressada	de	diferents	entitats,	ciutadania	voluntària,	i	la	col·laboració	

i	donacions	de	material	de	diferents	empreses	del	territori.	De	forma	col·laborativa	i	horitzontal	

es	va	convertint	el	projecte	en	un	objectiu	que	aglutina	de	forma	transversal	molts	sectors	de	la	

població.	Aquestes	activitats	també	s’utilitzen	com	a	tallers	de	competències	transversals	per	a	

les	destinatàries	del	projecte	(des	de	principis	d’any).	

-	Cuinant	oportunitats.	Dins	el	Programa	d’inserció	social	i	laboral	destinat	a	dones	de	diferents	

orígens	 en	 situació	 d’especial	 vulnerabilitat,	 la	 tècnica	 del	 projecte	 EMB,	 amb	 el	 suport	 de	

l’Associació	Món	Banyoles,	continua	fent	l’acompanyament	i	la	formació	de	les	destinatàries	del	

projecte	en	forma	de	tallers	individuals	i	grupals.	També	s’estableixen	relacions	amb	diferents	

empreses	del	sector	de	l’hostaleria	i	la	restauració	(des	de	principis	d’any).	

-	Presentació	pública	del	projecte	EMB.	Es	convoquen	les	entitats	i	associacions	de	Banyoles	i	

comarca,	 la	 ciutadania	 i	 els	 representants	 polítics	 dels	 Ajuntaments	 i	 Diputació	 per	 donar	 a	

conèixer	els	objectius	de	l’EMB.	En	la	primera	fase	d’aquest	projecte,	impulsat	per	l’associació	

Món	Banyoles,	s’ha	establert	un	partenariat	amb	La	Fàbric@	i	la	Fundació	Cepaim	(fins	setembre	

de	2020).	Dins	l’EMB	s’hi	portarà	a	terme	el	Programa	d’inserció	sociolaboral	La	Porta	del	Món	

(LPM)	i	el	Programa	de	Treball	comunitari	inclusiu.	La	Porta	del	Món	inclourà	un	bar-restaurant	

d’esperit	cooperatiu	i	sense	ànim	de	lucre,	portat	per	dones	de	diferents	orígens	formades	en	

els	cursos	del	Cuinant	Oportunitats.	Aquest	bar-restaurant	també	servirà	d’espai	de	formacions	

i	pràctiques	ocupacionals.	I,	per	altra	banda,	dins	aquest	mateix	espai,	Món	Banyoles	impulsarà	

i	coordinarà,	amb	la	col·laboració	de	les	entitats	de	la	ciutat	que	ho	desitgin,	activitats	socials	i	

culturals	de	caire	comunitari.	Com	que	és	un	projecte	de	ciutat,	es	concep	l’espai	com	un	lloc	

de	trobada	per	a	totes	les	entitats	i	ciutadania,	i	no	només	com	a	espai	gastronòmic	i	de	formació	

ocupacional,	 sinó	 també	 i	 sobretot,	 com	 a	 espai	 comú	 de	 participació,	 d’intercanvi	 i	

d’organització	d’activitats	que	palesin	la	diversitat	d’expressions	culturals	que	conté	el	municipi	

i	que	treballin	per	a	la	inclusió	i	la	justícia	social.	Aquesta	presentació,	en	la	qual	també	participen	

algunes	 de	 les	 futures	 treballadores	 de	 LPM	 també	 s’utilitza	 com	 a	 taller	 de	 competències	

transversals	(dijous	23	de	gener	de	2020,	Casal	Cívic	de	Banyoles,	19	h).	
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-	 Com	 a	membre	 de	 la	Plataforma	 de	 Suport	 a	 les	 Persones	 Refugiades	 de	 Banyoles,	Món	

Banyoles	col·labora	en	la	realització	d’una	campanya	per	recollir	fons	per	tal	que	Open	Arms	

pugui	comprar	el	nou	vaixell	que	necessita	per	seguir	responent	a	l’emergència	que	té	lloc	en	el	

Mediterrani	 i	 poder	 així	 seguir	 salvant	 vides.	 Es	 fa	difusió	per	 xarxes,	 s’indica	un	número	de	

compte	on	fer	 les	transferències,	 i	 també	es	deixen	guardioles	a	diferents	establiments	de	 la	

ciutat	(del	25	de	gener	al	29	de	febrer).	

-	Vídeo	 de	 difusió	 de	 LPM	 elaborat	 per	 Pau	 Carulla	 (youtube.com/watch?v=wl7xo7).	 Vídeo	

pensat	 per	 a	 les	 xarxes	 i	 els	mitjans	 de	 comunicació	 audiovisuals,	 en	 el	 qual	 s’expliquen	 els	

objectius	del	projecte	EMB	i	les	característiques	del	bar-restaurant	en	forma	de	cooperativa	de	

LPM.	Les	futures	treballadores	de	LPM	participen	en	el	disseny,	el	guió	i	la	realització	d’aquest	

vídeo	(la	difusió	comença	l’1	de	febrer).	

-	 Inici	 de	 la	 campanya	 de	micromecenatge	 a	 Goteo.org	per	 recaptar	 fons	 per	 a	 LPM.	 Amb	

poques	setmanes	se	supera	el	mínim	estipulat	de	12.000	euros,	però	la	segona	ronda	d’aquesta	

campanya	de	micromecenatge	no	va	permetre	arribar	als	20.000	€	de	l’objectiu	òptim	perquè	

va	 coincidir	 amb	 el	 confinament	 degut	 a	 la	 Covid-19.	 De	 totes	 maneres,	 la	 resposta	 de	 la	

ciutadania	va	ser	molt	positiva	i	transversal.	Amb	194	cofinançadors,	es	van	acabar	aconseguint	

14.086	 €.	 El	 disseny	 i	 la	 difusió	 d’aquesta	 campanya	 és	 gestionada	 per	 la	 Comissió	 de	

Comunicació	de	Món	Banyoles	en	col·laboració	amb	les	futures	treballadores	de	LPM		(inici	de	

la	campanya	3	de	febrer).	

-	El	projecte	EMB	i	el	bar-restaurant	LPM	comencen	a	tenir	molta	difusió	a	través	de	la	ràdio,	

la	TV	i	la	premsa	escrita.	Es	realitzen	entrevistes	i	tertúlies	a	TV	i	Ràdio	Banyoles,	a	Ràdio	Arrels	

de	 la	 Catalunya	 del	Nord,	 a	 Cadena	 Ser-Girona,	 a	 Catalunya	 Ràdio,	 al	Punt	Diari,	 al	Diari	 de	

Girona.	Així	 com	també	a	 revistes	d’àmbit	 local	 i	 comarcal	 com	L’ham	o	 Els	 colors.	Aquestes	

activitats	de	difusió	del	projecte	també	s’utilitzen	com	a	tallers	de	competències	transversals	

per	a	les	futures	treballadores	de	LPM	(sobretot	a	partir	del	febrer).	

-	Vermut	solidari.	Activitat	de	difusió	de	LPM	i	per	aconseguir	fons	pel	projecte	EMB,	que	alhora	

serveix	de	taller	de	pràctiques,	i	d’inserció	social,	per	a	les	destinatàries	del	projecte.	Es	munta	

una	 parada	 amb	 menjar	 i	 begudes,	 i	 una	 parada	 informativa.	 La	 trobada	 s’amenitza	 amb	

l’actuació	musical	de	Quarts	de	Quinze.	Hi	assisteixen	més	de	dues-centes	persones.	El	Petit	País,	

petit	 comerç	 de	 la	 ciutat	 portat	 per	 la	 Tonas,	 cedeix	 l’espai	 i	 col·labora	 en	 tota	 la	 logística	

(diumenge	23	de	febrer,	al	Petit	País	-	Plaça	dels	Turers,	11:30	h).	
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-	Donem-li	la	volta!	L’Ateneu	Obert	de	la	Dona,	Moviment	Afrobanyolí	Social	i	Món	Banyoles,	

en	el	marc	dels	actes	del	Dia	 Internacional	de	 la	Dona,	organitzen	una	volta	a	 l’Estany	com	a	

activitat	reivindicativa	dels	drets	de	les	dones	i	com	a	denúncia	de	totes	les	formes	de	violència	

de	gènere.	Consigna:	portar	una	samarreta	o	roba	lila	(1	de	marc,	sortida	camp	de	futbol	a	les	

10:30	h).	

-	Ressonem	amb	Veu	de	Dona.	La	Cadena	Ser-Catalunya	convida	les	futures	treballadores	de	

LPM	i	a	Món	Banyoles	a	explicar	i	difondre	el	projecte	EMB	(4	de	març,	de	18	h	a	21	h,	Centre	

Cultural	La	Mercè,	Girona).	

-	Xerrada	de	difusió	de	LPM	al	CFA	(Escola	d’Adults	del	Pla	de	l’Estany).	Futures	cooperativistes	

de	LPM	i	dones	de	MB	expliquen	als	estudiants	de	l’Escola	d’Adults	de	Banyoles	les	dues	vessants	

del	projecte	EMB	i	recullen	 idees	 i	suggeriments	per	tirar	endavant	aquest	projecte	de	ciutat	

(CFA,	5	de	març,	16	h).	

-	Inici	de	les	col·laboracions	amb	l’INS	Pere	Alsius	i	l’INS	Josep	Brugulat	de	Banyoles.	Aquests	

instituts	es	posen	en	contacte	amb	Món	Banyoles	perquè	volen	que	les	futures	treballadores	de	

LPM	realitzin	tallers	de	cuina	i	tallers	d’emprenedoria	per	a	diferents	grups	d’estudiants.	Aquests	

tallers	havien	de	començar	al	març,	però	degut	al	confinament	en	relació	a	la	Covid-19,	es	van	

haver	de	suspendre	i	s’han	posposat	pel	curs	2020-2021.	

-	Col·laboració	amb	el	sopar	de	l’Ateneu	Obert	de	la	Dona	de	Banyoles	en	el	marc	dels	actes	

relacionats	amb	el	Dia	Internacional	de	la	dona.	Dues	dones	de	la	Comissió	de	Cuina	de	Món	

Banyoles,	 que	 formaran	 part	 de	 les	 treballadores	 del	 bar-restaurant	 LPM,	 fan	 pràctiques	 de	

cuina	ajudant	a	elaborar	el	sopar	organitzat	per	l’AOD.	I	juntament	amb	dones	de	l’associació	

Món	Banyoles,	es	queden	a	sopar	 i	participen	d’aquesta	 festa	 reivindicativa,	en	 la	qual	hi	ha	

representants	 de	 les	 diferents	 entitats	 de	 dones	 de	 la	 ciutat	 (6	 de	març,	 local	 de	 l’AOD	 de	

Banyoles,	19	h).	

-	Difusió	del	projecte	EMB	i	LPM	en	el	marc	dels	actes	relacionats	amb	el	Dia	Internacional	de	

la	Dona	organitzats	per	l’Ajuntament	de	Sant	Miquel	de	Campmajor.	Hi	intervenen	algunes	de	

les	futures	treballadores	de	LPM	i	algunes	dones	de	Món	Banyoles	(7	de	març	a	les	19	h,	Sant	

Miquel	de	Campmajor)	

-	Dinar	popular	(tercera	edició)	en	el	marc	dels	actes	relacionats	amb	el	Dia	Internacional	de	la	

Dona.	Les	futures	treballadores	de	LPM,	altres	destinatàries	del	programa	Cuinant	Oportunitats	

i	Món	Banyoles	organitzen	un	dinar	popular	amb	hummus,	amanida,	pa	marroquí,	saffa	i	postres	

artesanals.	Durant	tot	el	dia,	es	van	realitzar	activitats	festives,	interculturals	i	reivindicatives:	
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Contacontes	 (coordinat	 per	 l’Ateneu	 Obert	 de	 la	 Dona),	 Vermut	 (Petit	 País),	 Concert	 Calin,	

Concert	Martina	i	Guillem,	Concert	Judit	Funtané	i	Berta	Garcia,	Programa	de	Ràdio	en	directe	

del	Moviment	 Aforbanyolí	 Social.	 Amb	 el	 suport	 de	 Grup	 Arpuba,	 El	 Ginjoler	 i	 Petit	 País.	 Hi	

assisteixen	unes	tres-centes	persones	(diumenge	8	de	març	de	2020,	carrer	Servites,	de	les	11	h	

a	les	19	h).	

-	Esmorzar	per	l’Hospital	d’Olot.	Algunes	de	les	futures	treballadores	de	LPM,	com	a	mostra	de	

suport	al	personal	 sanitari	durant	 la	crisi	per	 la	Covid-19,	elaboren	un	esmorzar	pel	personal	

d’infermeria	de	l’Hospital	d’Olot	(10	d’abril).	

-	Campanya	a	xarxes	de	LPM	i	MB	durant	el	confinament	per	donar	suport	i	aplaudir	la	sanitat	

pública,	 el	 personal	 del	 CAP	 de	 Banyoles,	 les	 caixeres	 dels	 supermercats,	 la	 intel·ligència	

col·lectiva	i	les	cures,	i	els	grups	més	vulnerables	(març,	abril,	maig).	

-	Represa	de	 les	activitats	de	condicionament	del	 local	on	es	desenvolupa	el	projecte	EMB.	

Després	de	l’aturada	forçosa	degut	al	confinament	per	la	Covid-19,	es	reprenen	les	tasques	que	

havien	quedat	interrompudes.	S’entra	en	el	tram	final.	S’acaba	el	projecte	de	renovació	de	la	

instal·lació	 elèctrica	 i	 la	 del	 gas;	 es	 construeix	 un	WC	 adaptat	 (amb	 donacions	 de	 diferents	

entitats	 com	ara	 Fundació	Granés	 i	 Triops	 S.L.);	 es	pinten	parets;	 es	poleixen	 i	 s’envernissen	

taules	 i	cadires;	es	revisa	 l’equipament	de	 la	cuina;	es	construeix	 la	barra	del	bar;	es	compra	

l’equipament	 del	 bar-restaurant;	 il·luminació;	 decoració;	 neteja,	 etc.	 	 Els	 tres	 mesos	 de	

confinament	obliguen	a	retardar	l’obertura	del	local	i	del	bar-restaurant	LPM.	

-	Caixa	de	resistència.	Durant	el	confinament	es	recapten	fons	per	intentar	pal·liar	algunes	de	

les	 necessitats	més	urgents	 d’algunes	 de	 les	 destinatàries	 del	 projecte	 (març,	 abril,	maig).	 A	

partir	d’aquesta	iniciativa,	i	un	cop	finalitzat	el	confinament	(a	partir	del	juny),	Món	Banyoles	ha	

contactat	 amb	 diferents	 entitats	 i	 associacions	 de	 la	 ciutat	 per	 tal	 de	 crear	 una	 Caixa	 de	

resistència	que	vagi	destinada	a	cobrir	necessitats	de	persones	de	Banyoles	o	comarca	que	no	

puguin	obtenir	ajudes	per	altres	àmbits.	Finalment,	es	crea	Fem	Xarxa	Pla	de	l’Estany	 (21	de	

setembre)	 que	 es	 defineix	 com	una	 plataforma	 ciutadana	 per	 donar	 suport	 a	 les	 persones	 i	

col·lectius	 en	 situació	 de	 vulnerabilitat	 que	 necessitin	 ajuda	 i	 acompanyament	 en	 l’àmbit	

econòmic,	alimentari,	d’habitatge,	de	salut,	etc.	La	xarxa	no	té	estructura	fixa	ni	finançament	

extern.	Respon	a	les	diferents	necessitats	que	sorgeixen	fent	demandes	a	la	ciutadania.	

-	 La	 samarreta	 de	 La	 incorrecta	 (@somlaincorrecta).	 Aquesta	 empresa	 destinarà	 2	 €	 de	

cadascuna	de	 les	 vendes	de	 les	 samarretes	 liles	que	porten	el	 lema	 “Som	més	 fortes	que	 la	

síl·laba	tònica”	a	fer	una	donació	a	LPM	(la	campanya	comença	l’1	de	juliol).	
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-	Les	bosses	i	samarretes	de	Foot	Moments	(@footmomentscat).	Aquesta	marca,	basada	en	

principis	de	solidaritat,	respecte	i	valors,	han	fet	bosses	i	samarretes	per	obtenir	donatius	per	a	

LPM,	i	alhora	col·laboren	en	la	difusió	del	projecte	EMB	(la	campanya	s’inicia	el	28	de	juliol).	

-	Al	llarg	de	l’any	es	fan	diferents	tallers	de	facilitació	de	grups	amb	Ona	Trepat	Rubirola.	Alguns	

d’aquests	tallers	són	per	a	les	dones	de	Món	Banyoles,	i	en	altres	hi	participen	també	les	futures	

treballadores	de	LPM.	L’objectiu	és	millorar	 l’organització	 interna	 i	 trobar	estratègies	perquè	

tothom	trobi	el	seu	lloc	i	se	senti	còmode	desenvolupant	el	projecte	EMB.	Es	tracta	d’un	projecte	

innovador	i	alhora	molt	complex	que	necessita	avaluar	constantment	els	èxits	i	les	mancances	o	

aspectes	que	cal	millorar.	

-	 Durant	 els	 mesos	 de	 setembre	 i	 octubre	 es	 continua	 la	 formació	 del	 programa	 Cuinant	

Oportunitats.	I	partir	del	novembre	es	comencen	a	fer	proves	de	cuina	a	porta	tancada	del	bar-

restaurant	La	Porta	del	Món	per	completar	 la	formació	de	 les	futures	treballadores	d’aquest	

establiment	sense	ànim	de	lucre.	Aquesta	formació	ocupacional	l’han	portat	a	terme	empresaris	

de	 la	 restauració	del	 territori,	 com	Lluc	Quintana	de	Can	Xapes,	 i	alguns	d’ells	ho	han	 fet	de	

forma	desinteressada	(cuiners	dels	restaurants	La	Barretina	d’Orfes,	La	Banyeta,	El	Cul	del	Món,	

Can	Salvi	de	Vilavenut,	El	Born).	

-	Creació	del	web	laportadelmon.cat	i	campanya	a	xarxes	(Instagram	i	Twitter)	de	LPM	i	MB		

per	donar	a	conèixer	la	gènesi,	les	característiques	i	els	objectius	de	l’Espai	Món	Banyoles	i	de	

La	Porta	del	Món	(de	juliol	a	desembre).		

-	El	bar-restaurant	La	Porta	del	Món	s’inaugura	el	17	de	desembre.	Aquest	establiment	sense	

ànim	de	lucre	està	dirigit	per	cinc	dones	de	diferents	orígens	(Marroc,	Mali,	Senegal,	Colòmbia)	

que	han	estat	formades	dins	el	Programa	d’Insersició	sociolaboral	Cuinant	Oportunitats.	Durant	

el	seu	primer	any	d’existència	les	seves	treballadores	comptaran	amb	l’acompanyament	d’una	

tècnica	 d’inserció	 sociolaboral	 amb	 funcions	 d’encarregada	 fins	 que	 puguin	 assolir	 una	

autonomia	plena.	Malgrat	la	situació	creada	per	la	Covid-19,	l’EMB	continua	fent	camí	gràcies	a	

totes	les	destinatàries	del	projecte,	les	dones	de	l’Associació	Món	Banyoles	i	la	reacció	entusiasta	

de	 la	 ciutadania.	Amb	el	 seu	menú	Resistint	 restriccions,	des	del	primer	dia	d’obertura,	 LPM	

omple	el	30	%	de	les	seves	taules,	que	és	el	límit	que	estableixen	les	últimes	restriccions.	

	

	

	


