
		

MEMÒRIA ACTIVITATS MÓN BANYOLES (2021) 

 
Espai	de	 trobada	de	dones	Món	Banyoles.	 L’espai	de	 trobada	de	dones	de	Món	Banyoles	agrupa	

dones	de	diferents	orígens	que	viuen	al	Pla	de	 l’Estany	amb	 la	 intenció	de	crear	 xarxa	 i	 compartir	

experiències	i	habilitats.	La	creació	d’aquest	espai	pretén	afavorir	una	relació	de	suport	entre	dones	

que	viuen	a	la	zona.	Es	fa	amb	una	periodicitat	quinzenal	i	en	coordinació	amb	entitats	socials	del	Pla	

de	l’Estany	(Creu	Roja,	Càritas	Pla	de	l’Estany	i	Serveis	Socials).		

Horticultura	 urbana.	 El	 setembre	 de	 2021	 un	 veí	 de	 la	 ciutat	 cedeix	 un	 hort	 a	 l’associació.	 Des	

d’aleshores	 Susan	 Baker,	 amb	 l’ajuda	 de	 dones	 de	 diferents	 orígens,	 el	 condueix	 i	 ofereix	 la	

possibilitat	 d’aprendre	 les	 tècniques	 bàsiques	 d’horticultura.	 Els	 productes	 es	 consumeixen	 a	 La	

Porta	del	Món,	restaurant	sense	ànim	de	lucre.		

Tallers	 de	 cos	 i	 salut.	Activitats	 de	 cura	 integral	 i	 d’autoempoderament	 per	 a	 dones	 de	 diferents	

orígens,	que	potencien	 les	seves	habilitats	comunicatives	 i	 socials.	 Inclou	classes	setmanals	de	Tao	

Kung	realitzades	per	Susan	Baker,	espais	de	trobada	per	compartir	problemàtiques	i	trobar	solucions	

comunitàries,	sortides	periòdiques	de	coneixement	de	l’entorn	i	xerrades	sobre	salut.	

Grup	 de	 conversa	 de	 Món	 Banyoles.	 Espai	 de	 trobada	 de	 dones	 d’origen	 estranger	 que	 volen	

millorar	la	seva	comunicació	en	català.	Es	troben	amb	una	periodicitat	setmanal	a	l’equipament	o	a	

altres	indrets	de	la	ciutat.		

Conveni	amb	el	Servei	de	Català	del	Pla	de	l’Estany.	El	bar-restaurant	es	converteix	en	un	espai	de	

trobada	 de	 les	 parelles	 lingüístiques	 que	 participen	 al	 Voluntariat	 per	 la	 Llengua,	 organitzat	 pel	

Consorci	per	a	la	Normalització	Lingüística.		

GENER		

Entrevista	a	la	revista	digital	Surt	de	casa.	Poc	després	de	l’obertura	del	bar-restaurant	La	Porta	del	

Món,	Mar	Molero	publica	una	entrevista	a	Irene	Nogué	(membre	de	l’associació	Món	Banyoles),	en	

la	 qual	 s’explica	 aquest	 projecte	 d’inserció	 sociolaboral,	 on	 es	 formen	 i	 treballen	 banyolines	 de	

diferents	orígens	en	situació	d’especial	vulnerabilitat.	Alhora,	es	detalla	com	el	local	és	un	espai	de	

treball	 comunitari	 inclusiu,	 i	 un	 espai	 de	 trobada,	 obert	 a	 tothom,	 on	 les	 diferents	 entitats	 de	 la	

comarca	podran	realitzar-hi	activitats.		

Conveni	de	 col·laboració	amb	Granés	Fundació	 que	vol	donar	 suport	a	 l’associació	Món	Banyoles	

col·laborant	econòmicament	per	a	la	realització	de	les	obres	de	condicionament	d’un	WC	adaptat	de	



		

l’Espai	Món	Banyoles	(conveni	signat	el	novembre	de	2020	i	publicitat	el	gener	del	2021).	

FEBRER	

Visita	 i	 formació	 al	 restaurant	 La	 Barretina.	 Visita	 al	 restaurant	 Fonda	 La	 Barretina	 d’Orfes	 i	

formació	amb	el	seu	propietari	i	xef	en	relació	amb	l’organització	de	cuina	i	del	servei.		

Participació	en	el	programa	Valors	a	l’alça	(Mataró	Audiovisuals).	Expliquem	el	projecte	d’inserció	

sociolaboral	La	Porta	del	Món,	un	projecte	cooperatiu	dirigit	per	dones	de	diferents	orígens.	

Reunió	 amb	 Ateneu	 Cooperatiu	 Terres	 Gironines.	 Reunió	 informativa	 i	 de	 coordinació	 amb	

l’Ateneu.	

Reunió	 amb	 Cancuní	 UEC.	 Amb	 l’objectiu	 d’establir	 sinergies	 i	 col·laboracions	 entre	 els	 seus	

projectes	i	els	de	l’associació	Món	Banyoles.	

MARÇ	

Presentació	 de	 la	 Xarxa	 Feminista	 del	 Pla	 de	 l’Estany	 a	 Ràdio	 Banyoles.	 Està	 tegrada	 per	 Legki	

Yakaru,	Moviment	 Afrobanyolí	 Social,	Món	 Banyoles,	 Ateneu	 Obert	 de	 la	 Dona,	 Fundació	 Estany,	

Nur,	Arran	Pla	de	l’Estany	i	Endavant.	

Activitats	pel	Dia	de	la	Dona	Treballadora.	Lectura	del	manifest,	presentació	de	la	Xarxa	Feminista	

del	 Pla	de	 l’Estany,	 passejada	 feminista	 i	 inauguració	de	 l’exposició	de	Creacions	per	 a	 la	 Igualtat.	

Organitza	 Xarxa	 Feminista	 del	 Pla	 de	 l’Estany,	 integrada	 per	 Legki	 Yakaru,	 Moviment	 Afrobanyolí	

Social,	 Món	 Banyoles,	 Ateneu	 Obert	 de	 la	 Dona,	 Fundació	 Estany,	 Nur,	 Arran	 Pla	 de	 l’Estany	 i	

Endavant.		

Dinar	popular	8	de	març.	Dinar	popular	en	motiu	en	el	Dia	Internacional	de	les	Dones,	dins	el	marc	

de	les	activitats	de	la	Xarxa	Feminista	del	Pla	de	l’Estany,	de	la	qual	Món	Banyoles	forma	part.		

Formació	GRIMPADA.	Ccoòpsula	7	Governança	 interna,	clau	per	a	 la	presa	de	decisions.	Organitza	

Ateneu	Cooperatiu	Terres	Gironines.		

Reunió	amb	Consorci	Benestar	Social.	Responsables:	Àrea	de	Benestar	Social	general,	Atenció	a	 la	

Infància,	Família	i	Dona	i	Atenció	Comunitària.	Explicació	serveis	i	vies	de	coordinació.	

La	 Porta	 del	Món	 estrena	 terrassa.	 S’hi	 podrà	 gaudir	 tant	 de	 l’oferta	 del	 bar-restaurant	 com	 de	

diferents	activitats	socials	i	culturals	de	l’associació	Món	Banyoles	i	altres	entitats	de	la	comarca.		

	



		

ABRIL	

Presentació	 llibre	 Dones	 valentes	 de	 Txell	 Feixas	 i	 col·loqui	 sobre	 identitat	 i	 feminismes.	 Hi	

participen	la	periodista	i	autora	del	volum,	la	periodista	i	influencer	Maria	Bouabdellah	i	la	politòloga	

Nahi	Drammeh.	Activitat	organitzada	conjuntament	amb	Òmnium	Cultural	del	Pla	de	l'Estany.		

Espectacle	poèticomusical	Versos	sentits	per	ser	escoltats.	Poemes	amb	perspectiva	de	gènere,	sol	i	

vermut	a	la	terrassa	de	La	Porta	del	Món.		Proposta	artística	de	Jordi	Majó	per	celebrar	el	23	d’abril.		

Entrevista	al	programa	Sense	Fronteres	de	Ràdio	Banyoles.	Entrevista	en	profunditat	al	programa	

de	Ràdio	Banyoles	per	parlar	dels	projectes	de	Món	Banyoles	i	del	bar-restaurant	La	Porta	del	Món.		

Participació	al	5è	episodi	de	Tot	és	mixtura,	de	l’associació	Azahara	ONG.	Tres	treballadores	de	La	

Porta	del	Món	 i	 una	 integrant	 de	Món	Banyoles	 parlen	del	 projecte	 gastronòmic,	 transformador	 i	

autogestionat	 de	 La	 Porta	 del	 Món,	 en	 un	 espai	 de	 diàleg	 i	 de	 reflexió	 fet	 per	 joves	 d’orígens	

diversos.	

Contacte	amb	l’ONG	KEMONIK	Girona	–	cooperació.	L’ONG,	que	treballa	amb	dones	de	Guatemala	

en	situacions	de	vulnerabilitat,	ens	demana	conèixer	de	primera	mà	el	projecte	de	La	Porta	del	Món.	

Ens	visiten	al	bar-restaurant.		

MAIG		

Exposició	de	quadres,	de	Twin	Sisters	Jutglar.	Són	germanes	i	comparteixen	moltes	coses,	també	la	

passió	 per	 la	 pintura.	 Quadres	 de	 dones	 i	 nenes	 d’alta	 expressivitat.	 Pors,	 traumes	 i	 també	molt	

d’amor	i	molta	tendresa.	Una	exposició	d’alta	volada	emocional.		

Dinar	popular	festa	final	del	Ramadà.	Les	cuineres	de	La	Porta	del	Món	preparen	un	àpat	per	a	totes	

aquelles	persones	que	volen	celebrar	el	 final	del	Ramadà.	Un	espai	per	compartir	 i	conviure,	entre	

creients	i	no	creients.		

Càtering	 i	 presentació	 del	 projecte	 a	 Ü	 del	 Bac,	 a	 les	 jornades	 entorn	 el	 concepte	 refugi.	Món	

Banyoles	 i	 La	 Porta	 del	 Món	 es	 desplacen	 a	 l’alta	 Garrotxa	 per	 servir	 un	 càtering	 per	 a	 vuitanta	

persones.	 S’aprofita	 l’ocasió	 per	 presentar	 el	 projecte	 del	 bar-restaurant,	 en	 unes	 jornades	 que	

versen	entorn	del	concepte	de	refugi.		

JUNY	

Xerrada-tastet	gastronòmic	Dels	marges	a	la	cuina.	Herbes	de	marge.		Amb	la	participació	de	Mica	



		

Gassiot	 i	Meritxell	Palmada,	autores	del	 llibre	Manual	per	 fer	 ratafia	 i	altres	 licors	casolans,	 i	 amb	

Jaume	Fàbrega,	crític	gastronòmic.	L’activitat	acaba	amb	un	tastet	floral	preparat	per	les	cuineres	de	

La	Porta	del	Món.	Activitat	organitzada	conjuntament	amb	Òmnium	Cultural	del	Pla	de	l'Estany.	

Exposició	il·lustracions	Peixos,	dones	i	llibertat,	de	Clara	Gispert.	Exposició	de	la	il·lustradora	del	Pla	

de	 l’Estany	que	pren	com	a	 referència	 tres	 conceptes	que,	a	 vegades	 s’entrellacen,	 i	 a	 vegades	es	

juxtaposen.	Sororitat	i	llibertat,	a	voltes	amb	mirada	de	peix.		

Band	on	the	Mon&Carlus.	Cafè	psicomusical.	El	músic	banyolí	Carles	Hereu	presenta	un	tastet	del	

seu	últim	projecte	a	La	Porta	del	Món.	Música	i	psicologia.	Anys	d’experiència	com	a	professional	en	

l’acompanyament	de	persones,	acords,	saviesa	i	humor.		

Concert	 Entredós.	 Un	 duet	 que	 s’endinsa	 en	 la	 poesia	 per	 compondre	 un	 espectacle	 de	 música	

reivindicativa	i	arrelada	a	terra.	Un	concert	despullat	i	sincer.		

Participació	en	 la	 lectura	del	manifest	de	 la	 Flama	del	Canigó.	Dues	 integrants	de	Món	Banyoles	

llegeixen	el	manifest	de	la	Flama	del	Canigó,	al	Puig	de	Sant	Martirià	el	vespre	del	23	de	juny,	en	un	

acte	organitzat	per	Òmnium	Cultural	del	Pla	de	l’Estany	i	el	Centre	Excursionista	de	Banyoles.		

Visita	i	intercanvi	amb	l’Associació	Casal	Claret.	Integrants	d’aquesta	associació	visiten	La	Porta	del	

Món	per	conèixer	el	projecte.	La	visita	serveix	d’intercanvi	i	formació,	ja	que	elles	inicien	el	projecte	

Dinem	plegats,	en	el	qual	dones	marroquines	cuinen	al	Casal	un	cop	a	la	setmana	per	a	la	ciutadania	

que	vulgui	compartir	un	àpat	amb	elles.		

JULIOL	

Tast	 guiat	 cerveses	 artesanes	 i	 maridatge	 amb	 perspectiva	 de	 gènere.	 Degustació	 de	 cerveses	

artesanes	maridades	amb	tapes	de	La	Porta	del	Món.	Activitat	organitzada	conjuntament	amb	FdL	

Beer	Project,	una	iniciativa	cervesera	amb	i	per	a	la	perspectiva	de	gènere,	que	forma	part	de	Pink	

Boots,	associació	de	dones	cerveseres.		

Trobada	de	cançó	popular	i	improvisada,	glosa	i	corrandes.	Diferents	músics	i	glosadors	es	troben	a	

La	 Porta	 del	 Món	 per	 sopar	 i	 per	 compartir	 una	 de	 les	 seves	 passions:	 la	 sàtira,	 la	 crítica	 i	 el	

divertiment	a	partir	del	cant	improvisat.		

Música	per	a	infants	de	tres	a	cinc	anys.	Taller	gratuït	dirigit	a	infants	de	tres	a	cinc	anys	que	duen	a	

terme	mestres	i	músics	professionals,	amb	l’objectiu	de	fer	arribar	l’ensenyament	musical	a	tothom.	

Sense	música	no	hi	ha	vida	i	és	una	activitat	essencial	per	al	desenvolupament	cognitiu.	

	



		

AGOST	

Concert	de	La	veïna	del	costat.	Són	dos	banyolins	que,	a	poc	a	poc,	van	enamorant	el	Pla	de	l’Estany	

amb	el	 seu	duet	de	 versions	 sentides,	 interpretades	amb	ànima	 i	 amb	actitud.	 En	aquesta	ocasió,	

aprofitem	l’estiu	per	escoltar-los.	

SETEMBRE	

Festa	i	sopar	Estellés.	Poesia	i	gastronomia	en	un	ambient	festiu	i	popular.	Això	és	el	que	significa	la	

festa	Estellés,	que	ret	homenatge	al	poeta	de	Burjassot	Vicent	Andrés	Estellés,	i	que	se	celebra	des	

de	2010	en	diferents	indrets	dels	Països	Catalans.	La	Porta	del	Món	en	va	ser	l’amfitriona.		Activitat	

organitzada	per	Òmnium	Cultural	del	Pla	de	l'Estany.	

Taller	Fem	xarxa	nadons.	Les	portes	del	bar-restaurant	s’obren	per	donar	espai	a	famílies	que	volen	

compartir	espai	de	criança	i	d’aprenentatge	a	través	del	joc,	la	conversa	i	l’intercanvi.		

Assemblea	feminista.	Xarxa	Feminista	del	Pla	de	l'Estany.	Món	Banyoles	participa,	com	a	integrant,	

en	l’assemblea	oberta	de	la	Xarxa.	L’activitat	es	porta	a	terme	a	La	Porta	del	Món.		

OCTUBRE	

Cafeta	 i	 taller	de	henna.	Activitat	dirigida	a	 la	població	general	 i	a	 famílies.	 Les	cuineres	del	bar-

restaurant	prepararen	un	berenar	amb	menjars	típics	de	Colòmbia,	de	Gàmbia	i	del	Marroc,	mentre	

dones	 d’origen	 sudsaharià	 de	 la	 ciutat	 fan	 tatuatges	 de	 henna	 per	 a	 totes	 les	 persones	 que	 ho	

volen.		

Música	per	a	infants	de	tres	a	cinc	anys.	Segona	entrega	del	taller	gratuït	dirigit	a	infants	de	tres	a	

cinc	 anys	 que	 duen	 a	 terme	 mestres	 i	 músics	 professionals,	 amb	 l’objectiu	 de	 fer	 arribar	

l’ensenyament	 musical	 a	 tothom.	 Sense	 música	 no	 hi	 ha	 vida	 i	 és	 una	 activitat	 essencial	 per	 al	

desenvolupament	cognitiu.		

Concert	de	Baba	Flow.	 El	músic	banyolí	 canta,	 improvisa	 i	 rapeja	des	que	és	adolescent.	 La	 seva	

proposta	fa	un	retrat	social	punyent	i	és	una	crida	a	l’acció	de	la	població	per	construir	un	món	més	

just.	Organitza	 tallers	de	música	per	 a	 adolescents	 i	 fa	 concerts	 arreu	de	Catalunya.	Concert	 a	 la	

terrassa	del	restaurant.		

Intercanvi	de	roba.	La	terrassa	de	La	Porta	del	Món	es	converteix	en	un	espai	on	 la	gent	dona	el	

que	no	necessita	i	agafa	el	que	li	és	útil.	Sense	monedes	pel	mig,	aplicant	la	lògica	humana	i	social	

més	elemental,	la	de	l’intercanvi.		



		

NOVEMBRE	

Curs	de	formació	ocupacional	en	hostaleria	i	restauració	(72h),	a	càrrec	de	Lorena	Bazán,	per	a	25	

dones	d’origen	migrat	en	situació	de	vulnerabilitat.	Del	02/11/2021	al	25/01/2022.	Inclou	estades	

de	pràctiques	a	La	Porta	del	Món	i	a	altres	establiments	del	territori.	Un	cop	finalitzat,	la	tècnica	del	

projecte	Espai	Món	Banyoles,	realitza	un	acompanyament	de	les	participants	fins	que	aconsegueixen	

un	contracte	laboral.		

Professor	 Lazhar.	 Cicle	 de	 cinema	 social.	S’enceta	 aquest	 cicle	 amb	una	 pel·lícula	 que	 explica	 la	

història	d’un	mestre	de	primària	d’origen	algerià	que,	al	Canadà,	ha	de	 substituir	una	professora	

que	 s’ha	 suïcidat	 a	 l’aula.	 La	 pel·lícula	 enceta	 un	 cicle,	 de	 periodicitat	 trimestral,	 que	 s’organitza	

conjuntament	amb	Banyoles	Solidària.		

Debat	 interreligiós.	 Col·loqui	 obert	 a	 creients	 i	 no	 creients	 en	 el	 qual	 sis	 dones	 de	 diferents	

creences	teixeixen	un	debat	sobre	què	significa	ser	dona	en	les	seves	confessions.	Activitat	inscrita	

dins	l’any	per	la	diversitat	religiosa	al	Pla	de	l’Estany.		

Cervesa	i	postres.	Tast	maridatge.	Degustació	de	tres	cerveses	artesanes	i	tres	postres	casolanes.	

Activitat	organitzada	conjuntament	amb	FdL	Beer	Project,	una	 iniciativa	 cervesera	amb	 i	per	a	 la	

perspectiva	de	gènere.		

Música	per	a	infants	de	tres	a	cinc	anys.	Tercera	entrega	del	taller	gratuït	dirigit	a	infants	de	tres	a	

cinc	 anys	 que	 duen	 a	 terme	 mestres	 i	 músics	 professionals,	 amb	 l’objectiu	 de	 fer	 arribar	

l’ensenyament	 musical	 a	 tothom.	 Sense	 música	 no	 hi	 ha	 vida	 i	 és	 una	 activitat	 essencial	 per	 al	

desenvolupament	cognitiu.		

Concentració	25N	Dia	mundial	contra	les	violències	masclistes.	Organització	i	participació,	com	a	

integrants	de	la	Xarxa	Feminista	del	Pla	de	l’Estany,	en	la	concentració	i	performance	que	es	du	a	

terme	al	Pla	de	l’Estany	contra	les	violències	masclistes.		

El	orden	de	 las	cosas.	Curtmetratge	 i	col·loqui	amb	Alfa	Alfageme.	Projecció	del	curtmetratge	El	

orden	de	las	cosas	 i	col·loqui	 i	debat	amb	la	psicòloga	especialista	en	violència	masclista.	Activitat	

emmarcada	dins	les	activitats	del	25N	Dia	mundial	contra	les	violències	masclistes	i	organitzada	per	

la	Xarxa	Feminista	del	Pla	de	l’Estany,	de	la	qual	Món	Banyoles	forma	part.		

Exposició	Les	1000	cares	del	masclisme.	Exposició	de	relats	de	dones	que	han	patit	diferents	tipus	

de	 violència	masclista.	 Aquests	 relats	 s'han	 publicat	 a	 les	 xarxes	 socials	 de	 l'Ateneu	Obert	 de	 la	

Dona.	Activitat	emmarcada	dins	les	activitats	del	25N	Dia	mundial	contra	les	violències	masclistes	i	

organitzada	per	la	Xarxa	Feminista	del	Pla	de	l’Estany,	de	la	qual	Món	Banyoles	forma	part.	



		

Olis	 de	Miquel	 Vilà	Vilà.	Exposició	 de	 quadres	 de	Vilà.	 Comença	 a	 pintar	 de	 ben	 petit,	 ho	deixa	

quan	 comença	a	 treballar	 (als	 catorze	 anys)	 i	 ho	 reprèn	a	 la	 jubilació.	 I	 ho	 fa	per	 redescobrir	 les	

meravelles	de	la	natura.	La	pintura	com	a	bàlsam	i	passió.	

DESEMBRE	

Fairytales	 of	 growth.	 Documental	 i	 col·loqui.	 Documental	 que	 fa	 un	 recorregut	 històric	 per	 la	

problemàtica	 ecològica	 i	 energètica	 i	 que	 proposa	 alternatives	 a	 l’actual	 sistema	 capitalista.	

Organitzat	conjuntament	amb	la	Plataforma	per	a	l’Emergència	Climàtica	del	Pla	de	l’Estany.		

Primer	aniversari	de	La	Porta	del	Món.	Dinar	popular	per	celebrar	l’efemèride	amb	tothom	que	ho	

vulgui	i	que	ha	acompanyat	el	projecte.	Música	de	PD	Valdi	i	micròfon	obert.	El	concert	previst	de	

Tiger	Flash	s’ha	d’anul·lar	per	la	Covid.		

Cafè	concert	de	La	veïna	del	costat.	Són	dos	banyolins	que,	a	poc	a	poc,	van	enamorant	el	Pla	de	

l’Estany	amb	el	seu	duet	de	versions	sentides,	interpretades	amb	ànima	i	amb	actitud.	En	aquesta	

ocasió,	aprofitem	les	vacances	de	Nadal	per	escoltar-los.		

CORC.	 Exposició	de	Guillem	Busquets	 Fernández.	Mostra	de	 gravats	 d’un	 jove	 artista	 del	 Pla	 de	

l’Estany	 que	 utilitza	 la	 tècnica	 del	 gravat	 sobre	 linòleum	 sobre	 paper	 Canson	 Edition.	 Retrats	

decadents	i	alhora	plens	de	vida	d’una	societat	industrial	del	segle	XXI.		

	


