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CARME AMETLLER I COSTABELLA
Perruqueria Lourdes i Carme

Família de perruqueres del 1953 al 2020 
Homenatge a la mare Lourdes
Lourdes Costabella Lleó va néixer a Mata (Porqueres) el 1930 
a Can Mas Prat. Filla d’en Josep i la Caterina. El seu germà 
Francesc va seguir el negoci del pare, que tenia un magatzem 
d’alls. Però la Lourdes pujava a Banyoles a fer d’ajudant de 
perruquera a ca la Pairanes, vora les peixateries.
Va muntar una perruqueria a casa seva a dalt d’una habitació, 
on pujava l’aigua amb galledes. Va anar agafant nom i tenia 
gent de tots els indrets: Cornellà, Palol, Cors, Borgonyà, 
Camós i fins i tot de Banyoles.
Va conèixer un noi de Banyoles, en Lluís Ametller, a qui li deien 
en “Metlla”, i era comerciant de porcs. Amb el temps es van 
casar, l’any 1953, i va anar a viure a Banyoles, al carrer Sant 
Martirià, 77, van tenir dos fills, la Carme i en Miquel. 
La gent que la coneixia li deia: “Vas a aquest carrer? Només veuràs passar enterros”. Era 
gairebé al final del carrer, després venia can Cames, de la família Boschdemont, i més 
amunt, la Font de les Ànimes. Però la Lourdes va muntar-hi la perruqueria. La seva 
cunyada Elisa l’ajudava a estones. Va anar agafant molta clientela i venia gent de tots els 
indrets, hi van passar moltes “ajudantes” a qui va ensenyar, era molt bona perruquera. 
Sortia amb la Teresina “Leru” a veure les últimes novetats. 
Jo, de petita, quan sortia del col·legi ja l’ajudava. No arribava al rentacaps i tenia una 
cadira per pujar.
D’ella vaig aprendre a estimar aquest ofici i vam treballar sempre juntes molts anys. 
Jo, la Carme, vaig córrer molt anant un temps a Barcelona a una acadèmia, no parava de 
fer cursets a moltes cases comercials i també fent desfilades. Em desplaçava per veure 
tendències de moda a París, Cannes, Niça, Madrid… no em cansava, he treballat molt 
durant aquests anys.
Amb la Marina i la Mar hem treballat molt bé tot aquest temps, però ha arribat el moment 
que, amb llàgrimes als ulls, m’acomiado per jubilació.
Dono les gràcies a tots els que durant aquests anys han passat per aquesta perruqueria: 
ajudantes, amics, familiars, famílies senceres, veïns… 
Gràcies, mil gràcies. 
Molt agraïts a totes les clientes i clients que, fins a l’últim, han estat fidels. 
He fet un ofici que m’ha agradat, l’he gaudit i l’he treballat molt. Però tot té un final.

MOLTES GRÀCIES
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L’ENTREVISTA

Entrevista a Miquel Noguer, alcalde de 
Banyoles
Entrevistem Miquel Noguer, alcalde de 
Banyoles, que fa balanç del darrer any i parla 
també d’aquest 2021 a nivell municipal.   

Quin balanç fa de l’any 2020 que acabem de 
tancar?
2020 no ha estat un any gens fàcil i l’hem 
acabat absolutament diferent de com el 
vam començar. Qualsevol perspectiva que 
haguéssim pogut tenir a inicis d’any no ha 
tingut res a veure amb el que ha passat a partir 
del 14 de març. Ningú es podia imaginar que 
hi hauria una pandèmia, que estaríem confinats 
a casa, que es tancarien escoles, instituts o 
universitats, que hi hauria gent que fins i tot 
no podria anar a treballar, bars i restaurants 
tancats, teatres i cinemes tancats... ens ha 
canviat la vida totalment. Han passat 9 mesos 
i estem igual o pitjor que en aquells moments. 
Sembla que tindrem perspectives de solució 
amb la vacuna, però no preveiem que el 2021 
comenci bé. 

I a nivell de ciutat com s’ha gestionat aquesta 
pandèmia?
A nivell de ciutat hem hagut de canviar moltes 
coses perquè aquesta pandèmia jo diria que 
no només ha canviat aquest darrer any, sinó 
fins i tot m’atreveixo a dir que ha canviat el 
mandat. Nosaltres vam encarar el mandat amb 
un programa per quatre anys i ara sabem que 
l’haurem de canviar gairebé tot o en gran part. 
En definitiva, la crisi ens ho ha fet canviar tot. 
Hem reforçat les ajudes socials, amb material 
escolar, als establiments que van haver de 
tancar, s’han anul·lat esdeveniments com la 
festa major... 

Tot ha canviat i ara hem de mirar que el 2021 
puguem anar refent tot el que hem deixat de 
fer i fer-ho amb una nova normalitat.   

La gestió de la pandèmia s’ha hagut de fer 
compatible amb els projectes de ciutat?
Nosaltres hem hagut de fer coses que han 
estat molt importants per la gestió de la 
pandèmia, però els grans projectes de ciutat, 
el manteniment de la via pública, l’arranjament 
de les voreres o la neteja s’ha pogut anar fent. 
I, a més, s’ha aprovat definitivament el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 
que segurament és el projecte més important 
no només dels darrers anys, sinó també dels 
que vindran. Aquest POUM marca la Banyoles 
dels propers 20 anys i era molt important. 
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Text: Redacció d’Els Colors
Foto: Pere Duran - Ajuntament de Banyoles

Quan jo vaig entrar d’alcalde el 2007 ja era una 
prioritat i al 2020 és una realitat. 

I com s’ha dibuixat aquesta Banyoles? 
S’ha dibuixat una Banyoles molt més ordenada, 
acabant de relligar els buits, no només en 
edificacions, sinó també en mobilitat, en 
equipaments, quan i com pot créixer la Banyoles 
del futur, quants habitants ens plantegem que 
pot tenir Banyoles, ... 

Un dels projectes per aquest any serà millorar la 
gestió de les escombraries?
Aquesta és una qüestió bàsica. A nivell de 
ciutat farem un nou concurs per a la gestió de 
la recollida, no com fins ara que es gestionava 
conjuntament amb el Consell Comarcal. Amb el 
nou concurs hem de procurar que la recollida 
sigui millor i, quan la recollida sigui millor, anar 
treballant per introduir nous models de gestió 
de residus a la nostra ciutat. Però el primer 
és millorar la gestió de la recollida perquè en 
els últims quatre anys ho hem passat molt 
malament. L’objectiu és una Banyoles més 
neta, amb una bona gestió de la recollida de 
residus i una bona recollida selectiva dels 
residus perquè al final, aconseguim embrutar 
menys, contaminar menys i abaratir el cost per 
a la ciutadania. 

Banyoles comença el 2021 assolint la xifra dels 
20.000 habitants. Com es planteja el repte de 
governar una ciutat de 20.000 habitants?
No canviarà gens perquè fins ara governàvem 
una ciutat de 19.900. És una fita, però sí que 
és cert que, al passar dels 20.000 habitants, 
l’aportació de tributs de l’Estat és una mica 
superior i ens ajudarà a prestar millor els 
serveis. També és possible que canviï la gestió 
de serveis com, per exemple, els serveis socials 
que estan agregats amb el Consell Comarcal. 
Anirem evolucionant cap aquí perquè tampoc 
se’ns ha d’escapar que socialment la realitat 

banyolina és diferent a la de la resta de pobles 
de la comarca. 

I quin missatge enviaria a la ciutadania banyolina 
en aquest 2021 que acabem de començar? 
Sobretot a la ciutadania primer de tot agrair-
los l’esforç fet, però hem de ser conscients que 
aquest esforç no s’ha acabat. Segurament l’inici 
d’aquest any 2021 no serà fàcil i segurament 
ens caldran sacrificis molt importants, perquè 
les dades no són bones. Però també hem de 
mantenir un bri d’esperança. Si fem les coses 
bé, si aquestes vacunes funcionen, si la ciència 
ens ajuda i anem avançant, esperem que 
puguem entrar a una nova normalitat. Aquest 
seria el millor desig que hauríem de tenir tots 
plegats. 
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Banyoles ha presentat el nou volum de la 
col·lecció Quaderns de Banyoles, Sant Martirià, cos sant de 
Banyoles, escrit per la prestigiosa historiadora de l’art Francesca 
Español. La mateixa autora forma part de la història recent de 
Sant Martirià després que el 1997 va descobrir les peces de 
la seva cèlebre arqueta espoliada que es pretenia subhastar a 
Sotheby’s. El llibre està signat per la investigadora que millor 

coneix l’arqueta de Sant Martirià i està dedicat al sant, al seu culte cívic a Banyoles i a l’arqueta i ja 
és a la venda. Sant Martirià, cos sant de Banyoles va ser el motiu d’una conferència al Monestir de 
Sant Esteve, a càrrec de l’autora.

El voluM ‘SaNt Martirià, coS SaNt dE BaNyolES’, EStrENa Nova Etapa 
dElS QuadErNS dE BaNyolES

El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles per 2021 és de 
20.920.030€, el que suposa un increment de l’1,34% respecte 
2020. Pel que fa al pressupost consolidat, és a dir, incloent 
el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany, el 
pressupost ascendeix a 21.248.710,37€, amb un augment en 
aquest cas de l’1,30%. 
L’Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat que es tracta 
“d’un pressupost rigorós, que recull les necessitats de la ciutat, 
preveient la tornada a una certa normalitat, tot i que mantenint 

un coixí suficient per si cal prendre noves mesures”. Miquel Noguer ha destacat “la incertesa que 
hem viscut a l’hora de fer el pressupost amb l’actual situació de pandèmia, que ja ens ha obligat a 
modificar part del pressupost d’aquest any”. 
En la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament s’ha aprovat també la relació de llocs de treball 
del consistori per a l’exercici de 2021. La relació preveu la creació d’una nova plaça de Tècnic de 
Desenvolupament Local d’Ocupació a l’àrea de Promoció Econòmica, dues noves places d’agent 
de la Policia Local, una plaça de tècnic mig de contractació a l’àrea de Serveis Generals i una nova 
plaça d’auxiliar administrativa a l’àrea de Serveis a les Persones.

l’ajuNtaMENt dE BaNyolES aprova El prESSupoSt pEr al 2021
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Redacció d’Els Colors

a la vENda El lliBrE EL CATALANISME A BANYOLES 
Ja és a la venda a les llibreries de Banyoles el llibre El catalanisme 
a Banyoles, editat per Rigau Editors. 
El llibre repassa la història del catalanisme a Banyoles amb 
l’objectiu d’explicar com hem arribat a la situació actual. A les 
seves 228 pàgines s’hi descriu l’evolució d’aquests 150 anys de 
personatges, successos i anècdotes fins a arribar a ser la capital 
de comarca més independentista de Catalunya. 

Els autors són Jordi Galofré (Barcelona 1943, llicenciat en Història Moderna), Josep Grabuleda 
(Banyoles, 1962, llicenciat en Història) i Xavier Crehuet (Fontcoberta, 1979, llicenciat en Ciències 
Polítiques).

L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat un nou pla de voreres amb 
l’objectiu de reparar i fer el manteniment en aquelles voreres 
de Banyoles que estan en més mal estat. El nou pla, amb una 
inversió prevista de 142.064,53 euros, preveu actuar en tretze 
trams de carrers situats en zones d’habitatges amb una elevada 
afluència de vianants i en els que les voreres presenten mal estat 
i degradació per envelliment, pel pas continu de vianants i per les 
entrades als guals o, en altres casos, perquè no estan acabades. 

En les darreres setmanes s’han portat a terme millores d’asfaltatge a diversos carrers de la ciutat 
que estaven en mal estat. Els treballs han permès refer el paviment del carrer Joaquim Hostench, 
en el tram entre la plaça de Sant Pere i l’avinguda Països Catalans; el carrer Remei, entre la plaça 
dels pisos de ‘la Caixa’ i Can Sisó de Guèmol i el carrer Cervantes, entre la plaça Catalunya i la 
Ronda Fortià. Les millores, que han suposat una inversió d’uns 48.000 euros, inclouen la reposició 
del ferm i el repintat de la senyalització horitzontal.

L’Ajuntament de Banyoles ha presentat el nou Carnet Jove 
#DeBNY amb el qual es pretén fomentar el consum de proximitat 
entre la població jove de la ciutat. La iniciativa, que busca també 
reforçar el teixit comercial, es dirigeix a joves d’entre 14 i 30 anys, 
que presentant el carnet obtindran avantatges en comerços i 
equipaments municipals. Amb el carnet jove #DeBNY també es 
podrà gaudir de descomptes en espectacles culturals de la ciutat, 
per exemple del 50% amb les entrades als museus. 

El nou Carnet Jove #DeBNy es pot sol·licitar a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Banyoles, 
omplint el formulari que hi trobaran, i es rebrà en format digital. A la mateixa pàgina web s’hi poden 
consultar els avantatges que estan lligats al carnet.

l’ajuNtaMENt dE BaNyolES aprova uN Nou pla dE vorErES

BaNyolES prESENta El Nou carNEt jovE #dEBNy
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NOTÍCIES
Redacció d’Els Colors

Bon Preu va inaugurar el 
dia 18 de desembre un 
nou supermercat amb la 
presència de l’alcalde de 
Banyoles, Miquel Noguer; 
Jordi Congost, primer tinent 
d’alcalde i regidor d’Habitatge, 
Programes de barris, Recursos 
humans i Esports, i Albert 
Tubert, regidor d’Urbanisme 
i activitats, Medi ambient i 
batlle d’aigües, pel que fa a 
representants de l’Ajuntament 
de Banyoles. Des de Bon Preu, 
van assistir a l’acte el president 
i director general del Grup Bon 
Preu, Joan Font i Fabregó; la 
directora comercial, Anna Font 
i Tanyà; el director financer, 
Pere Anglada;  el director 
d’operacions, Joan Sabartés, i 
el cap de relacions externes, 
en Josep Castany.

El president i director general del Grup Bon Preu, Joan Font i Fabregó va declarar en el transcurs 
de l’acte que: “Vam obrir el primer Bonpreu a Banyoles al 2010 al c/Mata número 11 i ens fa 
especial il·lusió tornar a ser aquí per inaugurar un nou establiment al c/ Sant Martirià 174, a la zona 
de la Draga, a tocar amb l’Estany de Banyoles, per seguir oferint el millor servei als clients/es de 
Banyoles. Com és habitual a Bon Preu, continuem apostant pels productes frescos i de proximitat, 
amb una àmplia varietat d’assortit als millors preus i amb un tracte al client excepcional.”

Com en tots els supermercats del Grup, en aquest nou establiment el producte fresc és el 
protagonista: secció de carnisseria, xarcuteria-formatgeria, fruiteria i peixateria i forn de cocció de 
peix i marisc pels clients/es que vulguin endur-se el producte cuinat.

També ofereix un ampli assortit de vins, caves i escumosos al celler i secció de drogueria i perfumeria. 
Com a novetat, els clients/es trobaran la secció de fleca amb taulell i caixes automàtiques per fer 
el pagament de la compra.

L’establiment té una superfície de vendes de 1.250m² i 57 places d’aparcament.

Els clients/es del Bonpreu de Banyoles hi podran trobar productes tan característics com la 
xocolata Torras, la poma de Girona, les nous de Crespià, el cafè Cornellà, les Patates Oleguer, 
Vermut Terrània, les Galetes Trias i embotits Gori d’Oix, entre altres referències.

Nou BoNprEu a BaNyolES
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BaNyolES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

PROGRAMACIÓ ACTES DE NADAL

FINS AL 12 DE GENER
Comerços de la ciutat. EXPOSICIÓ DE 
PESSEBRES DE BANYOLES I COMARCA. 
56è concurs de pessebres de Banyoles.
Més informació a:
https://apbanyoles.wordpress.com.

actE dE BENviNGuda dE SES 
MajEStatS ElS rEiS dE l’oriENt
Els patges reials han organitzat una benvinguda 
com mai s’ha vist per en
MELCIOR, en GASPAR i en BALTASAR. La PUF, 
en MEC la XUM i en MUSI, trobaran un forat 
entre les seves màgiques obligacions per venir 
a saludar-vos i fer una rebuda com es mereixen 
Ses majestats els tres Reis de l’Orient. Els més 
petits els podreu veure en directe al Camp de 
Futbol Nou si voleu, en una de les cinc sessions 
que farem. Però, si no hi podeu anar, no patiu, 
que a les 9 sortiran per la televisió de Banyoles 
perquè tothom les pugui veure!
L’acte de benvinguda dels Reis està dirigit a les 
nenes i nens de Banyoles, preguem assistir-hi 
amb els mínims adults acompanyants possible, 
ja que l’aforament de l’espectacle serà limitat.

ESTADI MIQUEL COROMINAS I MORATÓ 
(Camp de futbol nou). 
A les 12:30h, 14h, 18h, 19:30 i 21h.
Retirada prèvia d’entrada obligatòria. 

No es podrà accedir al recinte ni rodalies sense 
entrada.
Recomanem arribar puntuals entre 30 minuts i 
20 minuts abans de l’hora d’inici de l’acte. Per 
tal de mantenir la il·lusió, la màgia i la sorpresa 
fins el moment adequat, no és recomanable 
apropar-se al lloc de l’esdeveniment durant tot 
el dia fins l’hora indicada.
Retransmissió en directe per TV BANYOLES, a 
les 21h.

S’instal·laran 12 bústies que es repartiran en 
quatre espais de la ciutat: plaça Major, plaça 
Catalunya, plaça Sant Pere i plaça dels Til·lers, al 
barri de Can Puig. Els nens i nenes de Banyoles 
podran dipositar a les bústies tant les seves 
cartes als Reis d’Orient com els seus xumets. 

ARTS ESCÈNIQUES

ciNEMa docuMENtal
ALLÒ QUE NO MATA...
Dijous 14 de gener. 20:30 h. 
Espai: Auditori de l’Ateneu.
Alexe Poukine. Bèlgica (2019) 84 min. VO 
francès, subtitulada en català.
Per més informació: 
www eldocumentaldelmes.com

ciclE GaudÍ / ciNEMa
UNO PARA TODOS. David Ilundain. Espanya 
(2020). 94 min. 
Dijous 28 de gener. 20:30 h.
Espai: Auditori de l’Ateneu. Preu: 4,5 €.
Un professor interí assumeix la tasca de ser 
tutor d’una classe de sisè de primària en un 
poble completament desconegut per ell. Quan 
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descobreix que ha de reintegrar a un alumne 
malalt a l’aula, es troba amb un problema 
inesperat: casi cap dels seus companys volen 
que torni.

tEatrE proFESSioNal
FAIRFLY, Cia. La Calòrica.
Divendres 29 de gener. 20:30 h.
Espai: Factoria d’Arts Escèniques. Preu: 12 €.
Durada: 1 hora i 20 minuts.
La Calòrica, la potent companya d’escena 
independent creada fa set anys, presenta a 
Banyoles, el seu aclamat i aplaudit ‘Fairfly’, una 
sàtira amb un punt agredolç sobre el món dels 
emprenedors escrita per Joan Yago.

MÚSiQuES ModErNES
PAU VALLVÉ
Dissabte 30 de gener. 20:30 h.
Auditori de l’Ateneu.
Veu, guitarra i ritmes: Pau Vallvé / Baix i 
teclats: Darío Vuelta. 
La vida és ara és un canvi d’etapa; és el disc 
d’algú que ha arribat finalment a ser feliç i de 
cop se n’adona. Després de 20 anys damunt 
dels escenaris, el músic barceloní torna a 
Banyoles per presentar el seu dissetè treball 
discogràfic, el sisè signat sota el seu nom. 
Preu: 12 € anticipada / 15 € taquilla.

ESpEctaclE FaMiliar
KLÉ
Cia. Addaura Teatre Visual
Diumenge 31 de gener. 12 h i 17 h.
Espai: Teatre Municipal.
Durada: 50 minuts. 
Una manera meravellosa d’endinsar-se en el 
món de l’artista Paul Klee.
Actuació en directe de Vassil Lambrinov, 
violinista de Blaumut.             
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

tEatrE MuSical
ELS PASTORETS DE BANYOLES
Una versió especial.
Diumenge 3 de gener. 18 h.
Dimecres 6 de gener. 18 h.
Espai: Teatre Municipal. 
Preu: 10 €.

Direcció: Joan Solana / Direcció musical: 
Mariona Callís i David Costa / Direcció 
d’orquestra i arranjaments: Ultano Gómez 
/ Disseny il·luminació: Valentín Sanz / 
Escenografia i vestuari: Pep Oliver / Confecció 
vestuari: Pilar Albaladejo / Vestuari: MonTse 
Baeza / Tramoies: Punt de Fuga.
Els Pastorets de Banyoles són un referent del 
que n’han gaudit més de 28.000 espectadors 
en aquests darrers 24 anys, gràcies al nivell 
aconseguit tant per la part dramàtica com per 
la interpretació musical.
Cor de Teatre n’assumeix la coproducció 
juntament amb l’Ajuntament de Banyoles, el 
que garanteix la qualitat de l’espectacle. 
Els Pastorets de Banyoles representa un projecte 
de formació d’actors sortits de les últimes 
fornades de l’Aula de Teatre, que conviuen 
dalt l’escenari amb actors de llarga trajectòria, 
fet que potencia l’intercanvi de coneixement i 
d’experiència. 



ON ANAR

12 _

tEatrE MuSical
SCROOGE
Basat en el Conte de Nadal, de Charles Dickens.
Diumenge 3 de gener. 12:30 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.
Durada: 45 minuts.
Cor de Teatre ha preparat una adaptació a 
cappella del Conte de Nadal, de Charles Dickens 
amb l’objectiu que el teatre musical per a tots 
els públics continuï viu a la nostra ciutat.
Preu: 5 €  anticipada / 7 € taquilla.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
GENER

activitatS iNFaNtilS i FaMiliarS
HORA DEL CONTE 
L’hora del conte són sessions de narració de 
contes per a infants majors de 3 anys i també 
sessions específiques per a nadons.

Dijous 21 de gener. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal.
ELS CONTES DE LA MALETA DE CAN FONT, a 
càrrec de Meritxell Yanes contacontes.
Cal inscriure’s prèviament a la Biblioteca, 
telefònicament o per correu electrònic: 
972 57 16 02 / biblioteca@ajbanyoles.org.

A causa de la COVID19 l’aforament de la 
Biblioteca és limitat. Per poder acollir el màxim 
d’infants i famílies, preguem que només una 
persona adulta acompanyi un infant a l’activitat

CLUB DE LECTURA DEVORALLIBRES                                                                                                                         
Espai de tertúlia i debat per compartir lectures, 
conduït per un expert, en sessions mensuals 
d’una durada aproximada d’una hora.

Dijous 28 de gener. 17 h. Biblioteca Comarcal.
EL SEGREST DE LA BIBLIOTECÀRIA, de Margaret 
Mahy. Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari
Cal inscriure’s prèviament a la Biblioteca, 
telefònicament o per correu electrònic: 
972 57 16 02 / biblioteca@ajbanyoles.org.

A causa de la COVID19 l’aforament de la 
Biblioteca és limitat. 
Per poder acollir el màxim d’infants i famílies, 

preguem que només una persona adulta 
acompanyi un infant a l’activitat

L’ENDEVINALLA DE LA RITA 
Cada mes, al llarg de l’any.
L’Endevinalla de la Rita: qui l’encerta l’endevina:
Empleneu la butlleta amb la vostra resposta. 
Entre totes les butlletes amb la resposta 
correcta sortejarem un llibre. Per a nens i nenes 
fins als 11 anys. Què és?
CRIC-CRIC-CRIC
ETS BEN PETIT 
PERÒ, QUIN XERRIC!

activitatS pEr a adultS
CLUB  DE LECTURA
Espai de tertúlia i debat per compartir lectures, 
conduït per un expert, en sessions mensuals 
d’una durada aproximada d’una hora.
Dimarts 19 de gener. 19 h. Museu Darder.
TEMPS DE GEL, de Freda Vargas.
Un thriller sense precedents. Fred Vargas 
demostra de nou que l’indiscutible èxit 
popular no està renyit amb la qualitat literària, 
i es referma un cop més com una de les veus 
narratives més potents d’Europa.
Conductor. Albert Torrescasana, traductor.

prESENtacioNS dE lliBrES
Llibres, discos, còmics, revistes... cada mes 
la Biblioteca programa presentacions de 
publicacions recents ja sigui per la seva 
importància o pel seu vincle amb Banyoles.
Dissabte 23 de gener. 12 h. Sala d’actes 
Ajuntament.
Pickwick, de Charles Dickens, a càrrec de 
Jaume Coll.
Per molts crítics, Pickwick és la millor novel·la 
de Dickens i també la millor traducció del poeta 
Josep Carner. Ara, el banyolí Jaume Col n’ha fet 
aquesta nova edició bilingüe, amb el text anglès 
acarat amb les il·lustracions de la primera edició 
anglesa. El primer gran esdeveniment editorial 
de l’Any Carner encara en curs. 

EXpoSicioNS pEr a totES lES EdatS
Exposicions sobre autors, creadors i temes 
d’actualitat que s’habiliten al vestíbul d’entrada 
a la Biblioteca.
Del 4 al 30 de gener. Biblioteca Comarcal.
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ELS BONS PROPÒSITS: LLIBRES PER AJUDAR-
VOS AMB NOUS PROPÒSIT I/O OBLIDAR-VOS 
DELS VELLS.
Cada any el comencem amb un munt de nous 
propòsits. Aquí teniu un recull de llibres que 
us ajudaran a gestionar els nous propòsits... i a 
oblidar-vos dels vells.

ciNc cÈNtiMS dE crEaciÓ local
arQuitEctES i ciutat
Comissaris i conductors: Marc Riera, arquitecte 
i president de la demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Pau 
Sarquella, arquitecte.
Dimarts 2 de febrer. 
FRANCESC FIGUERAS DE AMELLER (BANYOLES, 
1902 – 1992). L’ARQUITECTE MUNICIPAL.
Francesc Figueres va ser arquitecte municipal 
des del 1928 fins al 1972. Va realitzar la 
planificació urbana de Banyoles, i va inspirar i 
ajudar a executar grans projectes de la ciutat, 
com el nou cementiri, els banys públics, 
l’escorxador i habitatges unifamiliars.

MUSEUS DE BANYOLES - GENER

activitatS FaMiliarS
Fins al 7 de gener
NADAL AL MUSEU, UNA AVENTURA MOLT 
ESPECIAL PER A TU!
Els museus de les Comarques de Girona han 
preparat una aventura molt especial per a 
tu: el nostre extraterrestre s’ha perdut pels 
museus i l’haurem de trobar! S’ha inspirat en 
un personatge molt famós del pessebre, i resta 
amagat entre les peces de les vitrines dels 

museus. Seràs capaç de trobar-lo? Visita el 
museu, busca l’extraterrestre, troba’l i explica-
ho al personal de recepció i emporta’t un regal! 
Horari: el d’obertura dels museus.
Lloc: Museus de Banyoles.
Activitat gratuïta.

Fins al 7 de gener
DECOREM ELS MUSEUS! 
Descarrega’t les làmines amb els dibuixos de 
les peces que trobaràs a la web dels Museus 
de Banyoles. N’hi ha 4 de diferents de cada 
Museu! Les reconeixes? Segur que, algunes 
d’elles, les has vist exposades, si has vingut de 
visita al Museu Darder o al Museu Arqueològic. 
Després retalla-les i decora-les com tu vulguis. 
Pinta-les fent-les realistes, o dóna’ls un toc 
nadalenc. Experimenta amb tècniques com el 
collage, l’aquarel·la... Fes volar la imaginació 
i posa a prova la teva creativitat! Quan les 
tinguis a punt, porta’ns-les a les recepcions dels 
Museus i, amb totes les que tinguem, farem una 
guirlanda pel Museu Darder i una pel Museu 
Arqueològic. Ah, i no t’oblidis de compartir les 
teves peces decorades a les xarxes socials.
Horari: el d’obertura dels museus.
Lloc: Museus de Banyoles.
Activitat gratuïta.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

EXpoSicioNS
Fins al 10 de gener.
DENOMINACIÓ D’ORIGEN: BANYOLES. 
Passat, present i futur del comerç de proximitat.

DONA EL TEU PORTÀTIL ANTIC, REGALA EDUCACIÓ
Recollim portàtils de 2a mà per a famílies vulnerables del Pla de l'Estany
Punts de recollida: 
 INS Pere Alsius - dilluns a dijous de 16:00-20:00; I NS Brugulat - dilluns a divendres de 15:00-20:00, Oficina Jove Cal Drac - dilluns 
a divendres, de 11:00-13:00 i de 16:00-19:00, Deixalleria Comarcal del Pla de l’Estany - dilluns a dissabte, de 9:00 a 19:00.

Per a més informació, /www.labdoo.org/ca/hub?h=99221
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Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu 
Arqueològic.
Has mirat mai de prop una botiga? Saps 
què pots trobar-hi més enllà del taulell? Et 
convidem a fer un viatge per l’origen i la 
construcció d’una identitat pròpia a través del 
comerç de proximitat.
Entrada gratuïta.

Del 23 de gener al 21 de març.
VALENTÍ FARGNOLI. EL PAISATGE REVELAT. 
L’exposició recorda un dels fotògrafs més 
destacats de la primera meitat del segle XX 
(Barcelona, 1885 - Girona 1944) al mateix 
temps que subratlla la tasca ingent que va fer el 
fotògraf i li atorga el lloc i el valor que es mereix, 
no només per convertir-se en un documentalista 
visual excepcional i imprescindible, sinó també 
per la seva participació, possiblement no tan 
coneguda, en el projecte de reconstrucció 
cultural i de salvaguarda del patrimoni iniciada 
pels noucentistes sota la direcció de Jeroni 
Martorell i Josep Puig i Cadafalch, durant 
l‘època de la Mancomunitat. 
Entrada gratuïta.

viSitES GuiadES
Dies 10 i 24 de gener. 11:30 h.
VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA 
En la visita al parc, podrem entrar a dins les 
reconstruccions de les cabanes prehistòriques 
i descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos 
i ramaders neolítics. D’aquesta manera 
esbrinarem què menjaven, què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Durada: 1,5 hora.
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros; 
menors de 6 anys, entrada gratuïta. 

Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 
61; comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
AMB RESERVA PRÈVIA. L’activitat només es 
durà a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dia 16 de gener. 19 h.
ROBATORI SACRÍLEG AL MONESTIR DE 
BANYOLES
11 de gener de 1980, de nit, en la foscor, quan 

tothom dorm, un dels tresors més preuats de 
Banyoles descansa tranquil·lament fins que 
desapareix... Seguirem la pista per descobrir 
qui i com va cometre aquest robatori sacríleg... 
Ens hi acompanyes? porta la teva llanterna, 
serà fosc...
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Edat: a partir de 10 anys.
Preu: Gratuït. 

Més informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 572 361.
Amb reserva prèvia.

MUSEU DARDER DE BANYOLES

EXpoSicioNS
Del 9 de gener al 7 de març.
CORALLS: INDICADORS DEL CANVI CLIMÀTIC. 
Sinopsi: Els esculls coral·lins són de gran 
importància en els ecosistemes marins. Estan 
formats per cnidaris, animals molt senzills 
de creixement molt lent. El canvi climàtic els 
està afectant de forma molt greu. En aquesta 
exposició, que inclourà exemplars autòctons i 
exòtics de coralls del fons del Museu Darder, 
aprendrem a conèixer-los una mica millor i a 
buscar solucions per a conservar-los.
Entrada gratuïta.

XErradES
Dissabte 9 de gener, a les 7 del vespre. Sala 
d’Actes del Museu Darder i en directe per 
youtube.
TARDES DE CIÈNCIA.
GATS, GOSSOS I TIGRES SOTA EL MAR? A 
càrrec de Daniel Martin (Scientific Researcher-
Head of Department. Department of Marine 
Ecology, Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
(CEAB-CSIC).
En general, tendim a pensar que nomes els 
éssers humans som capaços de dur a terme 
estratègies de qualsevol tipus (joc, defensa, 
atac, ...). Per extensió, ens resulta senzill 
associar comportaments similars amb animals 
superiors, com els jocs dels gats, la defensa 
de les nostres propietats en el cas dels gossos 
o les coreografies d’aguait i caça dels grans 
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felins. Però, poden éssers vius “menyspreables” 
com els cucs marins desenvolupar també 
comportaments tan complexos i dirigits cap 
a objectius concrets? L’objectiu d’aquesta 
xerrada és donar fe que la resposta a aquesta 
pregunta és, òbviament, si. Només cal saber a 
on mirar.

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles,  tel. 972 574 467;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

activitatS FaMiliarS
Dissabte 16 de gener, a les 16:30 h.
Taller familiar: descobrim els insectes. Quan 
arriba  la primavera i els insectes ja surten a 
visitar-nos... t’atreveixes a classificar-los? Vols 
saber com són, què mengen, on viuen, com 
canvien al llarg de la seva vida?... doncs veniu 
amb família al Museu Darder i ho descobrireu. 
Ep! No ho diguis a ningú però els hi farem una 
casa...
Durada: 2 hores.
Edat: activitat familiar per a nens i nenes a 
partir de 6 anys acompanyats d’una persona 
adulta.
Punt de trobada: Museu Darder de Banyoles
Màxim 19 persones per sessió.

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

HORARI MUSEUS

De dimarts a dissabte, de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i 
de 4 a 2/4 de 7.
Diumenges, de 2/4 d’11 a 2.

Dia 5 de gener: obert matí.

Tancat els dies 1 i 6 de gener amb motiu de les 
Festes de Nadal.

Més informació: www.museusdebanyoles.cat.

OFICINA JOVE CAL DRAC

SErvEiS pEr a jovES i ENtitatS
SI ETS JOVE I VOLS...
• Estudiar:  orientació educativa, beques i 

ajuts, informació sobre cursos i formacions, 
convalidacions, proves d’accés, etc.

• Treballar: Referent d’Ocupació Juvenil, 
servei d’emprenedoria, xerrades i tallers, ...

• Marxar a l’estranger: assessorament 
en mobilitat internacional, Servei de 
Voluntariat Europeu, Erasmus+, xerrades 
i tallers, carnets d’alberguista/estudiant/
professor internacional, etc. 

• Un espai per: aula d’estudi, espai 
d’autoconsulta i d’informació, wifi gratuït, ... 

• Participar en activitats: informació i 
organització d’activitats a la comarca 
(Futbolnet, Tarda Jove, casals d’estiu...), etc.

• Parlar sobre temes que t’afecten: Punt de 
Salut Jove.

• Rebre informació: butlletí electrònic, 
xarxes socials, Punt d’Informació Juvenil, 
informació als instituts, etc. 

SI FORMES PART D’UNA ENTITAT I VOLEU... 
•  Assessorament: creació, modificacions 

de l’entitat, inscripció al cens de joventut, 
normatives de lleure, etc.

• Formacions: cursos de formació en el lleure, 
manipulació d’aliments, normativa i lleis, etc. 

• Difondre activitats que organitzeu.

C/ Muralla, 26 entl. 3
17820 Banyoles | Girona
681 055 933
kikocasas1974@gmail.com

ESPECIALISTA EN 
MAMPOSTERIA
(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)
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• Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim 
sales disponibles.

• Informació sobre ajudes i subvencions que 
poden sol·licitar les entitats.

taNcaMENt pEr rEiS
El dimarts 5 de gener a la tarda i el dimecres 
6 de gener, diada de Reis, l’Oficina Jove tanca.

carNEt jovE dBNy!
Ha arribat a Banyoles el nou Carnet Jove DBny! 
Si ets de Banyoles, tens entre 14 i 30 anys i vols 
gaudir d’un munt d’avantatges i descomptes 
en comerços, cultura, activitats, oci... no t’ho 
pensis més i fes-te’l ara mateix! 
Entra a https://www.banyoles.cat/ajuntament/
carnetjove i demana’l ja!

AUDITORI DE L’ATENEU

cMEM GENEr
ALLÒ QUE NO ET MATA...
Documental del mes
Dia 14 de gener. 20.30 h. Gratuït amb reserva 
prèvia d’entrada.
Alexe Poukine. Bèlgica (2019) 84 min. VO 
francès, subtitulada en català. 
Als 19 anys, Ada va ser violada tres vegades 
la mateixa setmana per un home que coneixia 
bé. Una invitació a sopar va desencadenar la 
primera i no es va defensar, però va acceptar 
reunir-se amb el seu agressor dues vegades 
més per confrontar-lo i buscar respostes. Una 
pel·lícula potent i sòbria que trenca el silenci 
al voltant de les violacions en entorns de 
confiança i ho fa sense victimitzar les dones.

75 ANYS D’UN SOMNI
Cobla La Principal de la Bisbal i Criatures. 
Música per a cobla.
Dia 16 de gener. 20.30 h. Gratuït amb reserva 
prèvia d’entrada.
Presentació del Volum VIII de la “Fonoteca de 
Cobla, compositors gironins”, dedicat al mestre 
Cassià Casademont Busquets (Banyoles, 1875 
– Barcelona, 1963), a càrrec de la Cobla Ciutat 
de Girona.
Acte dedicat a commemorar el 75è. aniversari 
de l’estrena de la sardana “Somni” del mestre 

Manel Saderra i Puigferrer. La Cobla La 
Principal de la Bisbal compartirà escenari amb 
el grup de música popular Criatures.

PRESENTACIÓ DISC CASSIÀ CASADEMONT
Cobla Ciutat de Girona. Música per a cobla.
Dia 17 de gener. 19 h. Gratuït amb reserva 
prèvia d’entrada.
Presentació del Volum VIII de la “Fonoteca de 
Cobla, compositors gironins”, dedicat al mestre 
Cassià Casademont Busquets (Banyoles, 1875 
– Barcelona, 1963), a càrrec de la Cobla Ciutat 
de Girona.
Cassià Casademont es va destacar com a 
intèrpret de viola i alhora com a compositor, 
tant de música clàssica com de música per a 
cobla. La seva ingent producció inclou 377 
obres, amb diverses òperes i més de quaranta 
composicions sardanístiques, amb títols tan 
destacats com “La cançó del taper”, “Alegoria”, 
“Tornaboda”, “Lluny de la pàtria”, o “Tristoia”. 
Malgrat ser doncs un dels músics més il·lustres 
que ha vist néixer la ciutat de Banyoles, la seva 
figura i la seva obra no són reconegudes com 
mereixerien, una situació que vol contribuir 
a pal·liar el disc que es presentarà en el marc 
de la Festa de Sant Martirià i dins la col·lecció 
de la Fonoteca de Cobla. L’acte inclou la 
interpretació en directe de diverses sardanes 
de Casademont per part de la Cobla Ciutat de 
Girona.

HAYDN: LA CANTERINA
Cia. El teatre de les comèdies. Òpera.
Dia 23 de gener. 20.30 h. 12 €.
La Canterina és una òpera còmica en dos  actes 
del compositor Franz Joseph Haydn (1732–
1809), una caricatura de la vanitat i l’ambició 
dels protagonistes de l’espectacle operístic. La 
nova producció de la companyia Teatre de les 
Comèdies ofereix l’òpera adaptada al català 
per tal d’optimitzar-ne la comprensió. Fidels a 
la voluntat de portar l’òpera arreu del territori, 
han dissenyat un espectacle apte per ser 
representat en teatres i auditoris.
El Teatre de les Comèdies, que nasqué a Reus 
amb la intenció d’apropar l’òpera en viu a nous 
públics, pretén arribar a tot tipus de poblacions 
petites i mitjanes sense programació estable 
d’òpera. Totes les seves produccions s’ofereixen 
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adaptades al català i la interpretació musical es 
fa seguint criteris històrics. La seva primera 
producció, La Serva Padrona, de Pergolesi 
adaptada al català, ha estat representada en 
setze ocasions arreu del territori català des de 
la seva producció i estrena l’any 2015.

UNO PARA TODOS
Cicle Gaudí. Cinema.
Dia 28 de gener. 20.30 h. 4,5 €.
David Ilundain. Espanya (2020) 94 min.
Un professor interí assumeix la tasca de ser 
tutor d’una classe de sisè de primària en un 
poble completament desconegut per ell. Quan 
descobreix que ha de reintegrar a un alumne 
malalt a l’aula, es troba amb un problema 
inesperat: casi cap dels seus companys volen 
que torni.

PAU VALLVÉ
Músiques modernes. 
30 de gener. 20.30 h. 12 € anticipada / 15 € 
taquilla.
La vida és ara és un canvi d’etapa; és el disc 
d’algú que ha arribat finalment a ser feliç i de 
cop se n’adona. Després de 20 anys damunt 
dels escenaris, el músic barceloní torna a 
Banyoles per a presentar el seu dissetè treball 
discogràfic, el sisè signat sota el seu nom. 
Com ja és tradició, aquest nou disc també 
ha estat autoeditat per ell mateix, que l’ha 
compost, tocat, mesclat i produït tot sol al seu 
propi estudi. Les cançons d’aquest nou treball 
neixen d’un moment de lucidesa propiciat per 
l’experiència acumulada i per un confinament 
en solitari en el moment més adequat de la 
seva trajectòria.

PUNT ÒMNIA DE BANYOLES

activitatS ForMativES 
Amb inscripció prèvia. 
Totes les activitats són gratuïtes.

TRUCS I APLICACIONS MÒBILS
Dies: del 18 al 28 de gener. 
Hora: dilluns i dijous, de 17 a 18h. 
Adults. 

FEINA ACTIVA / INFO FEINA
Dies: dijous 11 i 18 de febrer. 
Hora: de 15:30 a 17 h. Adults.

INICIACIÓ A INTERNET
Dies: del 2 al 12 de març. Hora:  dimarts i divendres 
de 16 a 17 h. Adults.

CÀPSULES FORMATIVES
APRENEM A FER VIDEOTRUCADES
Dia: Dijous 25 de febrer.
Hora:  de 15h a 17h. Adults.

EL MÓN DIGITAL DE CASA
Dia: Dijous 18 de març. Hora: de 15:30 a 17 h. Gent 
Gran.

priMària (de 10 a 12 anys)
TALLER DE CARNAVAL
Dia: Dimecres 3 de febrer. Hora: A les 18:30 h.

FEM CIÈNCIA CASOLANA
Dia: Dimarts 16 de març. Hora: A les 18:30 h.

ESO (a partir dels 12 anys)
JUGUEM?
Dia: Divendres 22 de gener. Hora: A les 17 h.

ESCAPE ROOM
Dia: Divendres 19 de febrer. Hora: A les 17 h.

TALLER DE CUINA
Dia: Divendres 26 de març. Hora: A les 17 h.

jovES
TALLER DE CARNAVAL
Dia: Divendres 5 de febrer. Hora: A les 19 h.
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JUST DANCE
Dia: Dijous 11 de febrer. Hora: A les 19 h.

TALLER DE CUINA
Dia: Dijous 25 de març. Hora: A les 19 h.

ESpaiS d’accÉS lliurE
AULA OBERTA
Ús lliure dels ordinadors amb el suport d’una 
dinamitzadora: deures, treballs, xarxes socials, etc.
Horari:
Primària: dilluns, dimarts i dijous, de 18:30 a 19:15h.
ESO: de dilluns a dijous ,de 17 a 18:30 h. Divendres, 
de 17 a 20 h.
Majors de 16 anys: dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous, de 19:15 a 20 h.

TRÀMITS ON-LINE
Amb suport d’una dinamitzadora podràs realitzar:
Inscripcions a portals de feina, selecció d’ofertes de 
feina, enviaments de CV on-line, etc.
Diferents tràmits on-line amb les administracions 
(cita prèvia INEM, metge, seguretat social, etc.)
Càpsules formatives d’eines de recerca de feina.
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17 h.

PUNT ÒMNIA BANYOLES
Horari: dimarts, dijous i divendres, de 15 a 20 h. 
Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h.
Adreça: c/ Barcelona, 54. Telèfon 972 580 741. 
Whatsapp: 605 36 36 67.
E-mail: omniabny@xarxaomnia.gencat.cat.

ASTROBANYOLES

activitatS GENEr
TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 9 de gener. A les 19h. 
Lloc: Telemàticament. 
Es podrà seguir la conferència en streaming a la 
web d’Astrobanyoles (www.astrobanyoles.org).
Tema: Gats, gossos i tigres sota el mar? Convidat: 
Daniel Martin, biòleg marí del CEAB-CSIC.

CASAL CÍVIC BANYOLES

Salut i BENEStar
RESPIRACIÓ  I MOVIMENT CONSCIENT 
ACTIVITAT EN LÍNIA

Consisteix a fomentar hàbits naturals saludables 
alliberant tensions físiques, bloquejos mentals i 
desequilibris emocionals. 
Del 27 de gener al 24 de març.
Dimecres, de 19 a 20.15 h.
A càrrec de Cesc Aromir.

GESTIÓ D’EMOCIONS EN TEMPS DE COVID 
ACTIVITAT EN LÍNIA
Us proposem eines per gestionar les emocions 
d’una manera sana, reduir la sensació de 
soledat i aïllament social i gestionar els estats 
de tristor, angoixa, incertesa i ràbia.
Del 26 de gener al 23 de març.
Dimarts, de 10 a 11.15 h.
A càrrec de Natali Pintos.

ESTIRAMENTS
ACTIVITAT EN LÍNIA
Moure’ns d’una manera conscient respectant el 
nostre cos. Exercicis de  relaxació i flexibilitat.
Del 26 de gener al 23 de març. 
Dimarts, de 19 a 20.15 h.
A càrrec de Queralt Aloy.

IOGA SUAU - ACTIVITAT EN LÍNIA
Exercicis corporals de ioga per tenir cura de 
l’equilibri entre cos i ment, que ens ajudin a 
tonificar, a controlar la nostra respiració i a 
relaxar-nos.
Del 26 de gener al 24 de març.
Dimarts, de 17.15 a 18.30 h. Grup 1.
Dimecres, de 9.30 a 10.45 h. Grup 2. 
A càrrec de Raül Carracelas.

MEMÒRIA 
ACTIVITAT EN LÍNIA
Exercitem la memòria.
Del 22 de gener al 26 de març.
Divendres, de 16 a 17.30 h. Grup 1.
Divendres, de 17.30 a 19 h. Grup 2.
A càrrec de Montse Serret.

RELAXACIÓ
ACTIVITAT EN LÍNIA
Programa Gent Gran Activa.
Del 14 de gener a l’ 1 d’abril.
Dijous, de 9.15 a 10.15 h.
A càrrec de Marc Sallarès. Àrea de Benestar 
Social - Consell Comarcal del Pla Estany. 
20 euros/curs.
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INSCRIPCIONS 
A l’Àrea de Benestar Social, del 7 al 13 de 
gener, de 9 a 14h.

artS EScÈNiQuES i MuSicalS
HAVANERES I CANÇONS DE TAVERNA
 ACTIVITAT EN LÍNIA
Cantarem cançons de taverna acompanyats 
per l’acordió d’en Nasi.
Del 26 de gener al 23 de març. 
Dimarts, de 10.30 a 12 h.
A càrrec de Nasi Marco.

activitatS FÍSiQuES
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 
ACTIVITAT EN LÍNIA
Exercicis per posar-se en forma.
Del 25 de gener al 22 de març.
Dilluns, de 10.30 a 12 h.
A càrrec de Jordina Mercader.

HIPOPRESSIUS - ACTIVITAT EN LÍNIA
Gimnàstica abdominal.
Aquesta activitat està contraindicada en cas de 
cardiopatia i hipertensió.
Del 22 de gener al 26 de març.
Divendres, de 10.30 a 11.45 h.
A càrrec de Mar Bufí.

GAC GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES
ACTIVITAT EN LÍNIA
Exercicis per enfortir glutis, abdominals i 
cames.
Del 28 de gener al 25 de març.
Dijous, de 18.30 a 20 h.
A càrrec de Jordina Mercader.

projEctES dE participaciÓ Social 
i voluNtariat
GRUP D’AJUDA MÚTUA (GAM)
Pels familiars de les persones amb problemes 
de salut mental. Espai d’escolta i comprensió, 
al qual diverses persones que compartim un 
mateix problema, dificultat o preocupació ens 
reunim per intentar superar o millorar la nostra 
situació.
14 de gener. 
11 de febrer.
11 de març.
Dijous, d’11 a 13 h.
Associació Família i Salut Mental de Girona i 
Comarques.

iNScripcioNS i iNForMaciÓ
Fins a l’11 de gener.
Les preinscripcions podran fer-se de forma 
presencial o al 972 571 162.

caMÓS
ACTIVITATS GENER

cavalcada dE SES MajEStatS ElS 
rEiS MaGS d’oriENt 
Dimarts 5 de gener. La cavalcada de Reis 
s’adaptarà a les mesures dictades per les 
autoritats sanitàries a causa de la pandèmia. 

Per més informació: Josep Isach, 639 604 567 · pituisach@gmail.com

TECNOLOGIA ANTICALÇ RF

LÍNIA DOMÈSTICA 
Cases, Pisos, Comunitat de propietaris, etc...
LÍNIA INDUSTRIAL 
Restaurants, Hotels, Càmpings, Recs agrícoles, Indústries, etc...

- Elimina la calç de l'aigua i la incrustada a les tuberies.
- No utilitza sals, 100% Ecològic, sense manteniments.
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crESpià
CALVALCADA DE REIS

D’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries i vistes les mesures de salut pública 
per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia COVID-19 s’anul·la la tradicional 
Cavalcada de Reis.

Ses Majestats faran una recepció a l’Ajuntament 
pels infants que s’hagin apuntat prèviament.

ESpoNEllà
ACTIVITATS GENER

Consulteu les nostres xarxes socials: 
Facebook: facebook.com/ajesponella
Instagram: @ajesponella
Web: www.esponella.cat

palol dE 
rEvardit

ACTIVITATS DE NADAL

Dia 3 de gener. De 17 a 20 h. PATGE REIAL.  
A l’exterior del Castell de Palol de Revardit.

Dia 5 de gener. REIS PALOL DE REVARDIT. 
Aquest any no hi haurà cavalcada. Per la gent 
empadronada al municipi els Reis passaran 
per cada casa on hi hagi nens, previ avís a 
l’Ajuntament.

A tots els actes es tindran en compte les 
mesures d’higiene i seguretat per la Covid-19.

porQuErES
CAMPAMENT REIAL DE SES 
MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT A 
PORQUERES

diMartS 5 dE GENEr
Degut a la situació sanitària que estem vivint 
Ses Majestats els Reis d’Orient, no podran fer 
la cavalcada pels carrers del nostre municipi 
com els altres anys. El que hem fet ha estat 
preparar-los un campament reial als Jardins 
de l’Ajuntament de Porqueres, per donar-los 
les claus de les cases dels nens i nenes de 
Porqueres, i perquè pugueu venir a veure’ls i 
donar-los les vostres cartes. 
Per venir a veure a Ses Majestats els Reis 
d’Orient als Jardins de l’Ajuntament de 
Porqueres cal reservar cita prèvia a través des 
formulari que trobareu a www.porqueres.cat.
Ses majestats estaran molt contents que els 
vingueu a visitar però sobretot tenen ganes de 
veure els més petits de casa, així que siguem 
solidaris amb els infants perquè les places 
són limitades. Cada sol·licitud donarà accés a 
4 persones d’una mateixa bombolla i només 
es podrà fer una única sol·licitud per persona. 
Caldrà presentar el DNI, de la persona que ha 
fet la sol·licitud, a l’entrada.

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ 
GENER

Sala d’EStudi
Des del 7 fins al 29 de gener (ambdós inclosos)
De dilluns a divendres, fins a 2/4 de 9 del vespre 
per estudiants universitaris i de batxillerat. Sala 
amb WiFi.

troBada jovE + docuMENtal
Inscripcions des del 7 fins al 23 de gener. 
La trobada serà al febrer. Cal inscripció a: 
biblioteca@porqueres.cat o 972 58 38 98.

viSita Guiada a l’EStudi tallEr 
carlES FoNtSErÈ
Dissabte 9, a les 12 del matí. S’ofereix visita 
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guiada a l’estudi taller del polifacètic artista 
Carles Fontserè. Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat.

l’Hora dElS MÉS pEtitS 
Dijous 14, a 2/4 de 6 de la tarda. El millor regal 
del món, a càrrec de Pepa Contes.
Activitat adreçada a famílies amb nens i nenes 
de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia: biblioteca@
porqueres.cat o 972 58 38 98.

Hora dEl coNtE 
Dimecres 20, a 2/4 de 6 de la tarda. En Bum 
i el tresor del pirata. Una divertida manera 
d’introduir els nenes i les nenes en l’apassionant 
món de la bateria i la percusió. A càrrec de 
la Companyia Homenots. Activitat adreçada 
a nens i nenes a partir de 4 anys. Aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia: biblioteca@
porqueres.cat.

cluB dE ciNEMa              
Divendres 15, a  les 7 de la tarda. Projectarem 
la pel·lícula Suite francesa, dirigida per Saul 
Dibb. Adaptació cinematogràfica de la novel·la 
homònima d’Irène Némirowsky. Després de la 
projecció s’obrirà tertúlia. Pendent concretar 
serà sessió presencial o virtual.

cluB dE lEctura d’adultS
Dimecres 20, a  les 7 de la tarda. Comentarem 
el llibre Desierto sonoro, de Valeria Luiselli. 
Pendent concretar serà sessió presencial o 
virtual.

BiBliociNEMa              
Divendres 29, a 2/4 de 6 de la tarda. 
Projectarem la pel·lícula El diari de la Florentina.
La Florentina és una musaranya (no se l’ha de 
confondre amb un ratolí!) va, amb la seva família 
a viure a un poblet del bosc on, al principi, se 
sentirà una mica sola però ben aviat es farà 
amiga de la Celestina, l’Albertina i la Miquelina.

Durada: 70 minuts
Adreçat especialment a nens i nenes de 3 a 6 
anys. Els nens han d’anar acompanyats en tot 
moment per un adult. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

ACTIVITATS DE TURISME

GENEr
VISITA GUIADA A CAN TISTA
Dissabte 9 de gener, a les 12 h del migdia. 
S’ofereix visita guiada a l’estudi-taller del 
polifacètic artista Carles Fontserè. Aforament 
limitat. Preu: 4 € per persona.
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

tallErS EN lÍNia - 2021 (2t)
De l’1 de febrer al 26 de març del 2021.

CUINA - BATCH COOKING. Lluc Quintana / Can 
Xapes. 50 €.

CATALÀ INCORRECTE PER A PRINCIPIANTS.  
Valentina Planas / La incorrecta. 40 €.

TAST DE VINS. Mia Miret i Adrià Juscafresa / 
La Consulta. 50 €. Inclou 1 ampolla de vi. Per 
completar tot el curs caldrà fer una despesa 
extra de 50 € aproximadament amb vins.

ALIMENTACIÓ PREVENTIVA PER A TOTHOM. 
Berta Pi. 40 €.

COSTURA CREATIVA - TOTE BAG A MIDA. Irene 
Bosc / Irenebosc Creacions Tèxtils. 30 €.

LLENGUA DE SIGNES. Anna M. Martín i 
l’Elisabet Pibernat. Multisignes.

YOGA VINYASA IN ENGLISH. Albert Glaister / 
Tada Yoga. 40 €.
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CÍVIC - SALUT (HIPOPRESSIUS, IOGA I PILATES).  
20 €. Són classes que han estat enregistrades 
durant aquesta tardor d’aturada presencial de 
l’activitat. Les posem a disposició a un preu 
molt econòmic perque pugueu fer salut a casa.

XXV CURSA POPULAR DE 
PORQUERES 

Diumenge 31 de gener.
Sortida i arribada al pavelló de Porqueres.
Horari: a les 10 h.
Cursa Popular competitiva amb un recorregut 
de 7,2 km. 
Classificacions per categories. 
Inscripcions anticipades 8 €. 
El mateix dia no es faran inscripcions.

A causa de la normativa COVID-19 no hi 
haurà lliurament de trofeus, però la prova 
serà puntuable pel circuit comarcal de curses 
populars.

Més informació i inscripcions:
www.esportsporqueres.com.

Si esteu interessats o us agradaria fer un 
voluntariat a les entitats de la nostra comarca 
poseu-vos en contacte amb el Punt de 
Voluntariat del Pla de l’Estany.
 
Tel. 972 580 388 o voluntariat@plaestany.net
Facebook: puntvoluntariatplaestany

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany.

DONACIONS DE SANG AL PLA DE 
L’ESTANY - GENER

19/01/2021 FONTCOBERTA. Pavelló 
municipal. De 17 a 21 h.

Cita prèvia a donarsang.gencat.cat.



Amb el suport de:

I també al gener a la Biblioteca de Banyoles

La Biblioteca Pública de Banyoles forma part del Sistema de 
Lectura pública de Catalunya. És un espai social, cultural i 
d’informació i coneixement d’accés  lliure i gratuït. El serveis 
més importants són: 

•	Préstec de documents: 30 documents durant 30 dies: 15 
llibres, 5 revistes, 5 DVD i 5 CD.

•	Bústia	de	reton	24	hores:	podeu	tornar	els	documents	tots	
els	dies	de	la	setmana	i	a	qualsevol	hora,	excepte	vacances		

•	Préstec interbibliotecari: si la biblioteca no disposa dels 
documents que demaneu, els podem demanar a altres 
biblioteques.

•	Activitats	 de	 foment	 a	 la	 lectura:	 hora	 del	 conte,	 club	 de	
lectura, presentacions de llibres, etc.

•	Servei d’informació: suport en les recerques d’informació.
•	Servei	 d’internet	 i	 ofimàtica:	 teniu	 20	 sessions	 gratuïtes	

cada mes per fer ús dels ordinadors que tenim a la vostra 
disposició.

•	Servei	de	wifi:	lliure	(amb	registre	previ)	i	gratuït.
•	Cabina d’estudi: un espai per a treballar i estudiar en grups 
reduïts.	A	partir	de	16	anys.

•	Formació d’usuaris: visites guiades per a grups, centres 
docents i també individualitzades, sobre la biblioteca i els 
seus serveis.

•	Àrea de col·lecció i premsa local: per conèixer Banyoles i el 
Pla de l’Estany.

•	Música a la biblioteca: un espai per estar al dia dels 
esdeveniments musicals de Banyoles i de la comarca. També 
ens	podeu	seguir	al	Spotify.

•	Guies	 de	 novetats:	 trobareu	 la	 llista	 de	 les	 últimes	
adquisicions al web de la biblioteca i al taulell de préstec.

•	Treballs de recerca: recollida, catalogació i difusió de treballs 
de recerca realitzats als centres docents del Pla de l’Estany.

•	Activa	 la	 llengua:	projecte	de	col·laboració	entre	el	 	servei	
de Biblioteques de la Diputació de Girona i el Centre de 
Normalització	 Lingüística	 de	Girona	 per	 donar	 suport	 a	 l’	
aprenentatge	del	català.

•	ebiblioteca Catalunya:  servei de préstec gratuït de llibres 
electrònics:	http://catalunya.ebiblio.cat/

MESURES SANITÀRIES COVID-19
•	Ús de la mascareta.
•	Neteja	de	mans	amb	hidrogel.
•	Distància	de	seguretat.
•	Aforament limitat.
•	Quarentena	de	48	hores	de	 tots	els	documents	 retornats	

a la biblioteca.

Llibertat,	155,	1r	(Vila	Olímpica)	-	17820	BANYOLES
T.	972	57	16	02

Web: 	www.bibgirona.net/bibliotecadebanyoles	
Twitter: @BiblioBanyoles
Facebook i Instagram: Per estar al dia de les novetats.
Correu electrònic:	 biblioteca@ajbanyoles.org	 (recordeu	 que	 si	
voleu rebre informació de la biblioteca per correu electrònic, 
només	cal	que	ens	faciliteu	el	vostre	correu).

INFANTIL FICCIÓ
Al prat.	Giovanna	Zoboli.	Libros	del	Zorro	Rojo.
Què construirem. Oliver	Jeffers.	Andana.
Un món ple d’històries de por. Angela McAllister. Cruïlla.

INFANTIL CONEIXEMENTS
Això és ciència!	Cécile	Jugla.	Joventut.
Història natural de les fades. Emily Hawkins. Harperkids. 
Meteocuriositats. Tomàs	Molina.	Montena.

NARRATIVA JUVENIL
Digueu-me Ju.	Muriel	Villanueva.	Lluna	Roja.	
Nosaltres abans i després. Jennifer	Iacopelli.	Lluna	Roja.	

ADULTS - FICCIÓ 
El colibrí. Sandro Veronesi. Periscopi. 
Pickwic.	 Charles	Dickens,	 traducció	 de	 	 Josep	 Carner;	
nova	edició	bilingüe	de	Jaume	Coll.
Fundació Pere Coromines. 
Tirant lo Blanc. Joanot	 Martorell;	 versió	 completa	 en	
català	actual	per	Màrius	Serra.	Proa.	

ADULTS - NO FICCIÓ
El honor de los filósofos.	Víctor	Gómez	Pin.	Acantiladado.	
Podem salvar el món abans de sopar. Jonathan	 Safran	
Foer. Ara Llibres. 
Ponte en forma con tu perro.	Karen	Sullivan.	Oberon.

CÒMIC
¡Yotsuba! Kiyohiko	Azuma.	Norma.	

CINEMA I SÈRIES
Els dies que vindran. Carles	Marquès-Marcet.	Catalunya	
2019. 
Liberté.	Albert	Serra.	Catalunya	/	França	2019.

MÚSICA
At the movies. Lang Lang.
Landfall Laurie. Anderson & Kronos Quartet.

SERVEIS

ENS TROBAREU A:

NOVETATS

NADAL, TANCAMENT ESPECIAL:

HORARI D’HIVERN

Dissabte 2 de gener.
Dimarts 5 de gener, tarda.

Matins,	de	dimarts	a	dissabte:	de	10:30	a	14	h.
Tardes,	de	dilluns	a	divendres:	de	16	a	20	h.
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LA	BANYOLES	NEGRA:	CRÒNICA	NEGRA	BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

La controvèrsia d’un suïcidi
A finals del 1904 o a començaments del 1905, 
es va trobar surant a l’estany el cadàver d’Isidre 
Darné Cufí. Es va deduir que s’havia suïcidat a 
causa d’una malaltia que ens és desconeguda. 
Aquesta és almenys la informació que ens 
donen dues publicacions de Girona, La Lucha i 
el Heraldo de Gerona. La Lucha del 3 de gener 
de 1905 informa que es tracta d’un suïcidi: 
“Ha sido extraido del estanque de Bañolas, el 
cadáver del vecino de la misma Isidro Denné 
Cufí, suponiéndose se arrojó al agua con el 
propósito de suicidarse, en un acceso de fiebre 
que le daba la enfermedad que desde hace 
tiempo venia sufriendo.” I el Heraldo de Gerona 
del mateix dia parla d’un accident: “Hace pocos 
dias fué extraido del estanque de Bañolas el 
cadáver del vecino de aquella villa Isidro Dauné, 
al que se supone víctima de un accidente.”
Per la seva part, el 7 de gener, el diari carlí 
gironí El Tradicionalista parla del difunt com 
d’un “desgraciat subgecte”: “Segons noticies 
de Banyolas, fa alguns dies que varen traure 
de l’estany el cadávre de D. Isidro Denoné Cufí. 
Sembla qu’el desgraciat subgecte va tirarse a la 
aigua en un accés de febre que li donava una 
malaltia que sofría de temps.”
Tanmateix, la controvèrsia va sorgir quan es 
va saber la filiació ideològica del finat, ja que 
era republicà i repartidor de publicacions 
republicanes a Banyoles, com La Campana de 
Gràcia (setmanari barceloní satíric, republicà 
i anticlerical). Llavors, es van enfrontar dues 
publicacions de pensaments contraposats, el 
catòlic El Regional de Figueres i el republicà El 

Radical de Girona.
Així, en resposta a un article de El Regional de 
Figueres, el corresponsal banyolí de El Radical, 
que es va sentir atacat, va dedicar unes 
quantes lletres a l’afer. Aquest corresponsal, de 
qui ignorem el nom, el 19 de gener explicava 
que: “Días atrás ahogóse en nuestro lago el 
infortunado repartidor en esta de La Campana 
de Grácia y otros periódicos, Isidro Darné.” 
I afegia: “Ignorábamos los móviles que le 
impulsaron á tomar la extrema resolución del 
suicidio, que parece probado, cuando héte aquí 
que nos sale el papelucho de Figueras llamado 
El Regional y nos entera de que fué debido á la 
falta de temor de Dios en el suicida.” O sigui, 
segons El Regional, si hagués sigut un bon 
creient no s’hagués llevat la vida, però com que 
no ho era...
I el corresponsal banyolí de El Radical recordava 
que també hi havia hagut destacats catòlics 
que s’havien suïcidat: “porque santos varones 
suicidas ha habido, que han ido á ahogarse 
en el lago de ésta, muy fervorosos católicos, 
apostólicos y romanos (sin ser de Roma) y, por 
tanto, no exentos del temor de Dios. Hasta se 
asegura que el primero, de los que recordamos 
de nuestra época, que fué á ahogarse al lago 
era pariente muy cercano de ciertos curas, 
beatísimo hasta la médula y que el mismo día de 
su suicidio, pasado por agua, había confesado y 
comulgado con la sana intención, por supuesto, 
de aparecer limpio de todo pecado ante el 
tribunal de la Divinidad”.
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“Des de l’any 2001 tots els serveis i destinacions al seu abast”
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Redacció d’Els Colors

La teva història…?
Vaig descobrir la meva passió pels cavalls 
a l’adolescència quan em vaig endinsar en 
el món de l’equitació amb el Horseball, un 
esport en equip molt practicat a la meva 
comarca natal, el Pla de l’Estany.  Arran d’estar 
envoltat tot el dia per cavalls, vaig descobrir 
que el que realment m’agradava era observar 
com treballava el ferrador que venia a casa a 
canviar les ferradures dels cavalls i vaig decidir 
que en volia fer d’allò la meva professió. Vaig 
tenir la sort de tenir uns grans mestres que em 
van donar suport i em van animar a realitzar 
el curs de ferrador que feien a l’Hospitalet de 
Llobregat, a l’Antiga Remonta. El curs durava 
tres anys, amb classes teòriques i pràctiques 
que combinaven la forja, l’anatomia i tot allò 
necessari per professionalitzar un dels oficis 
més antics realitzats per l’home. Al finalitzar 
la nostra formació a l’escola ens van permetre 
realitzar l’examen per obtenir el certificat 
Europeu atorgat per l’Associació Europea de 
Ferradors, que s’entrega als alumnes que han 
assolit un mínim de coneixements d’aquesta 
professió. 
El 2010 vaig començar a treballar com a ferrador 
professional, i els primers anys ho vaig combinar 
amb concursos de forja a nivell nacional i fins i 
tot algun d’internacional.  Actualment segueixo 
exercint de ferrador com a principal ocupació, 
però des de fa uns mesos també he començat 
a crear peces de forja artística realitzades de 
manera totalment artesanal, ja que la part 
artística sempre m’havia cridat l’atenció. Les 
petites nocions rebudes de forja artística 
a l’inici de la formació, no les havia posat en 

pràctica fins ara i realment he trobat una nova 
passió. Indirectament el fet de forjar em serveix 
per millorar la tècnica, imprescindible per ferrar 
cavalls, per tant una  part complementa l’altra. 
Primer les feia per mi mateix i al final, veient 
que la gent mostrava interès per les peces  ja 
les faig per encàrrec.

Ambició o vocació?
Personalment penso que en qualsevol professió 
que realment t’apassioni, com és el meu cas, es 
necessiten dues coses;  
- Ambició per seguir millorant.
- Vocació, ja que et permet voler fer la feina ben 
feta.
Un altre punt que m’agradaria destacar de 
la meva professió és per les ganes que tenim 
la majoria de professionals de formar-nos y 
no perdre el contacte els uns amb els altres 
en el nostre dia a dia per compartir casos i 
experiències i poder anar millorant a poc a poc.

Viure per treballar o treballar per viure?
Treballar per viure o viure per treballar... 
Evidentment, treballar per viure, però em sento 
afortunat de llevar-me cada matí i poder sortir 
de casa per anar a fer una de les coses que més 
m’agraden, que es ferrar. 

MÀRIUS ALSIUS VIVES (FERRADOR PROFESSIONAL)
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BANYOLES	I...
Per Jordi Galofré

una senyora de Banyoles
Dolors Cruells i Buxadé va morir el dia 12 del 
mes de desembre passat, als 92 anys. Era vídua 
del joier Lluís Quera, de Can Quera, una de les 
joieries més prestigioses de Banyoles, activa 
des de 1925. Quan s’hi va casar, Lluís Quera era 
vidu i tenia dues filles, a les que la Dolors va fer 
de mare. Era filla de Josep Cruells i Santamaria, 
un personatge molt popular i conegut al seu 
temps, fotògraf, taxidermista i excursionista. 
Tenia un germà, Joan, també fotògraf, que va 
morir el 1973, i dues germanes, la Pilar, morta 
el 2018, i la Mercè.
Si quan es parla del poeta J.V. Foix se sol 
anomenar-lo “un senyor de Sarrià” i si Josep Pla 
va escriure la biografia d’un industrial barceloní 
i la va titular “Un senyor de Barcelona”, la Dolors 
era, a ple dret, “una senyora de Banyoles”. Era 
una dona intel·ligent, amable i elegant. A la 
fotografia, apareix quan va complir 90 anys. 
Tenia una personalitat peculiar, un sentit de 
l’humor molt personal i una gran curiositat 
cultural. Era habitual trobar-la assistint a 
les activitats culturals que s’organitzaven a 
Banyoles, com ara concerts, conferències, 
exposicions, etc. Era sòcia del Centre 
Excursionista de Banyoles, per tradició familiar, 
i del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 
Li agradava xerrar amb amics i coneguts 
que trobava passejant. Sovint, un passeig 
seu era una successió de parades i petites 
converses. Més que trobar romagueres, ella 
era la romaguera. No tenia manies a expressar 
la seva opinió sobre temes diversos, i ho feia 
d’una manera directa i franca. Moltes vegades 
s’havia dirigit a l’alcalde o a algun regidor per 
exposar-li sense embuts el seu parer sobre 
temes urbanístics o de convivència ciutadana. 
Segur que tothom que la va conèixer recorda 
alguna anècdota relacionada amb ella. Com 
ara la seva afició a les pastilles Juanola, que 
sovint repartia a les seves amistats. O la seva 
notable col·lecció de rosaris, que tenia penjats 

a l’entrada de casa seva (més d’una vegada 
m’havia comentat la seva preocupació pel futur 
d’aquesta col·lecció quan ella faltés). Una altra 
gran afició que tenia era recollir dites, frases 
fetes, refranys i paraules característiques de la 
parla banyolina. Més d’una vegada interpel·lava 
un conegut amb la pregunta: saps què vol dir tal 
paraula? A mi, per exemple, m’havia dit: Tu que 
no ets de Banyoles, saps què vol dir esperxat? 
N’havia recollit moltes, al llarg dels anys, que 
tenia anotades en unes llibretetes, que són un 
petit tresor.
Cada dia llegia el diari de dalt a baix, subratllava 
les paraules que li cridaven l’atenció, ja fos 
perquè no les coneixia, perquè estaven 
equivocades o per qualsevol altre motiu, 
retallava notícies i les feia arribar a qui creia 
que podien interessar, acompanyades amb 
comentaris al marge, sovint incisius, i fins i tot 
amb algun dibuix. I això ho va fer cada dia, amb 
plena lucidesa, fins a la seva mort. 
Ens ha deixat una senyora de Banyoles. 
Descansi en pau.



l’energia que t’impulsa

Apropa’t a la transició
energètica amb
agrienergia digital

COMENÇA
A ESTALVIAR

972 58 00 58 oficina@agrienergia.comwww.agrienergia.com Av. Països Catalans, 140 · Banyoles



Ara, són els mesos més freds de l’any, amb baixes 
temperatures que ens fan necessari un confort i 
una temperatura agradable d’escalfor dins la llar.
En l’actualitat, quasi tothom disposa d’un sistema 
de calefacció i amb el pas dels anys la tendència 
augmenta. Dins el mercat hi ha molts tipus de 
calefacció: de gas, de gasoil, estufes, acumuladors, 
calderes de gas o elèctrica, bombes de calor, etc. 
El radiador és un dels sistemes més utilitzats, però 
a dia d’avui, per als habitatges o edificacions hi ha 
sistemes bastant innovadors, com emissors tèrmics 
o terres i sostres radiants, entre altres. 
Avui parlarem del sostre o terra radiant, què és?
Els radiadors convencionals, escalfen l’aire. En 
canvi, la calefacció radiant envia l’energia a través 
d’ones infraroges que només es converteixen en 
calor quan entren en contacte amb els nostres 
cossos, amb mobles, amb les parets, etc. Aquest 
tipus d’ones no són perjudicials per a l’ésser humà i 
són molt similars a les que emet el sol.
Aquest sistema està format per un conjunt de 
canonades ajuntades en paral·lel que recorren el 
terra o el sostre de casa nostra.
Es pot instal·lar en: Locals o habitacions amb el 
sostre alt, perquè l’aire calent té tendència d’anar 
cap amunt. En llocs on hi han nens, sabem que als 
nens els agrada tirar-se per terra, anar descalços,… 
d’aquesta manera troben el terra calent.
També, és molt eficaç per persones al·lèrgiques a la 
pols o al pol·len doncs aquest sistema no mou l’aire 
de la llar i així no hi han tantes partícules suspeses.
És un sistema eficient perquè no ha d’escalfar tot el 
volum de l’aire, es concentra només en els cossos 
sòlids, a més, si es combina amb una caldera o 
bomba de calor eficient capaç de funcionar a baixes 

temperatures, pot treballar amb aigua a la meitat 
de temperatura que els sistemes tradicionals.
Aquest tipus de calefacció és invisible, s’amaga 
dins el sostre o al sòl, no ocupa espai. Pel que fa 
al terra radiant, tinguem en compte que no és 
compatible amb la moqueta o el parquet, ja que els 
dos funcionen com a aïllants, en canvi en el sostre 
radiant no té aquest inconvenient.
Cada tipus o sistema de calefacció té els seus 
avantatges i, per què no, els seus inconvenients, 
i tenim tants sistemes i tipus de calefacció a la 
nostra disposició que segur que a l’hora de decidir 
quin és el millor tenim dubtes i ens preguntem quin 
és el més segur, el més eficient, el que ens permeti 
un millor estalvi energètic, etc. 
Arribat aquest punt, és el moment de consultar-ho 
al nostre instal·lador habitual i ell ens aconsellarà el 
que és millor per a nosaltres d’acord amb el nostre 
habitatge, les nostres necessitats i el tipus que 
escalfor que vulguem a casa nostra.

calefacció a casa

Especial

Instal·ladors
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Ja és un fet. Ja tenim aquí l’esperada revolució 
de l’energia fotovoltaica, que s’està estenent de 
forma accelerada a les llars i indústries d’arreu 
del país. Aquesta afirmació la podem reblar 
amb dades que es desprenen del document 
“Observatori de l’autoconsum a Catalunya”, un 
treball que monitoritza el progrés d’implantació 
de la fotovoltaica al nostre país, i que podeu 
consultar a la web de l’Institut Català de l’Energia 
(ICAEN). Hi veiem, per exemple, que durant l’any 
2016 es varen instal·lar tot just una trentena 
d’instal·lacions per autoconsum, mentre que 
els tres primers trimestres de 2020 ja s’havien 
executat més de 4.000 instal·lacions noves. 
Una evolució espectacular! I això és només el 
començament, ja que tot indica que la col·locació 
de panells solars, tant en instal·lacions individuals 
(residencials, comercials o industrials) com en les 
instal·lacions compartides (les que generen energia 
per compartir entre diversos titulars), gaudirà d’un 
creixement massiu. L’objectiu marcat per la UE és 
el d’assolir el 32% d’energia renovable pel 2030 i el 
100% per l’any 2050.
Això és bo. És bo que la necessitat i el sentit 
comú hagi acabat per redreçar unes lleis que no 
estaven adaptades als reptes del futur. És bo que 
els preus de les instal·lacions s’hagin abaratit per 
fer-les més accessibles a tothom. És bo que cada 
vegada més professionals s’especialitzin per oferir 
aquest tipus d’instal·lacions als seus clients, i és bo 
que les companyies elèctriques hagin passat de 
mostrar-se resistives a ser proactives per integrar 
l’autoconsum com a reclam comercial.

És cert que quan el vent bufa a favor, arrossega 

el que és bo i el que és dolent al seu pas, i passa 

que també aixeca una certa polseguera que pot 

dificultar-ne la tria. Una bona manera d’encertar-

la és deixar-se assessorar, escoltar, i veure quin 

és el nivell de solvència de les solucions que us 

ofereixen. 

L’energia solar fotovoltaica pot combinar-se 

amb l’aerotèrmia per climatitzar la casa, un 

carregador elèctric pel cotxe, la necessitat o 

no de posar bateries, o l’activació de càrregues 

(termo elèctric, piscina, etc.) per treure profit dels 

excedents d’energia. Una instal·lació fotovoltaica 

permetrà assolir des del 25% i fins al 90% 

d’autoconsum, segons el cas i les necessitats. 

No hi ha un plantejament únic, malgrat que la 

majoria d’instal·lacions seran per autoconsum 

instantani (estalvi directe al terme d’energia de la 

factura), assolint un 40% d’autosuficiència i amb 

compensació d’excedents (a un preu proper al del 

mercat, uns 5c€/kWh) que també es restaran de 

la factura.

Espero que aquest any 2021 sigui un any ple 

d’energia per tothom, però per sobre de qualsevol 

altra cosa, que la salut ens acompanyi per superar 

aquests moments difícils. Ens en sortirem! 

la revolució fotovoltaica
Per JAUME VICENS - Enginyer Industrial - ENERGI

COL·LABORACIÓ
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MENJAR	BÉ
Per Jaume Fàbrega

pèsols ofegats
Els pèsols cal menjar-los acabats de collir –i a 
pagès hi havia la sort de poder-ho fer així–, ja 
que el seu sucre natural, que els dóna el buquet 
característic, es transforma en midó a mida que 
passa el temps. A Catalunya, molts llocs, com 
Llavaneres (els famosos pèsols de la floreta i el 
garrofal), l’Empordà, i concretament, el país de 
Pla, Llofriu, Santa Cristina d’Aro, etc., es vanten 
de fer uns pèsols immillorables. A Llavaneres 
i Cabrils es fan sengles mostres de pèsol del 
Maresme.

INGREDIENTS
1,5 quilos de pèsols desgranats.
100 grams de cansalada viada.
Una cullerada de llard (o oli).
Una ceba tendra.
Un all tendre (opcional).
Mitja copeta d’anís (o vi ranci).
Manat d’herbes (llorer, canyella, menta, 
marduix).
Pebre i sal.

ELABORACIÓ
Talleu la cansalada a trossets i feu-la sofregir 

en una olla o cassola de terrissa posada al 
foc amb el llard. En el mateix llard hi afegiu la 
ceba picolada ben fina i, un cop sigui una mica 
cuita, hi tireu el manat d’herbes. A continuació, 
poseu-hi els pèsols i ho deixeu coure uns 
deu minuts, tot dependrà de si són frescos: 
congelats, caldrà coure’ls durant més temps.

NOTES
En la cuina catalana es treu un gran partit 
dels pèsols, que guarneixen tant plats de peix 
i marisc com de carn: congre amb pèsols, lluç, 
mollera, sèpia; vedella amb pèsols, xai amb 
pèsols, ous durs amb pèsols, etc. A més, se 
solen afegir als arrossos. 
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ARA LA TEVA ASSEGURANÇA DE SALUT, 
FINS A 50% DE DESCOMPTE

VOLS SABER FINS ON ARRIBA LA TEVA ASSEGURANÇA DE SALUT? 
Estudis genètics - Tècniques i mitjans diagnòstics avançats - Cirurgia robòtica 

11 programes de medicina preventiva i molts més avantatges. 
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
GENER 2021

BANYOLES
DIA 1 NÚRIA BALLÓ
DIA 2 MASGRAU
DIA 3 MASGRAU
DIA 4 GRATACÓS
DIA 5 EVA LLAVERIA
DIA 6 M. FÀBREGA
DIA 7 F. FIGUERAS
DIA 8 ESTEVE ALSIUS
DIA 9 NÚRIA BALLÓ
DIA 10 NÚRIA BALLÓ
DIA 11 ROSA ALSIUS
DIA 12 MASGRAU
DIA 13 GRATACÓS
DIA 14 EVA LLAVERIA
DIA 15 M. FÀBREGA

DIA 16 ESTEVE ALSIUS 
DIA 17 ESTEVE ALSIUS
DIA 18 OMEDES
DIA 19 NÚRIA BALLÓ
DIA 20 ROSA ALSIUS 
DIA 21 MASGRAU
DIA 22 GRATACÓS
DIA 23 M. FÀBREGA
DIA 24 M. FÀBREGA
DIA 25 F. FIGUERAS
DIA 26 ESTEVE ALSIUS
DIA 27 OMEDES
DIA 28 NÚRIA BALLÓ
DIA 29 ROSA ALSIUS
DIA 30 GRATACÓS
DIA 31 GRATACÓS

FONTCOBERTA
Dies 4, 5, 7, 8
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 11, 12, 13, 14, 15
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 18, 19, 20, 21, 22
JOSEP Ma TORRES

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 25, 26, 27, 28, 29 
CARME BUSQUETS

ADRECES I TELÈFONS

L’horari de les farmàcies de guàrdia de Banyoles 
comença a les 9 del matí del dia indicat i acaba a 
les 9  del matí del dia següent. A les farmàcies dels 
altres pobles de la comarca, l’horari és de les 9 del 
matí fins a les 10 del vespre del dia que s’indica.

ESTEVE ALSIUS SUÑER
Girona,	7	·	Banyoles
Tel.	972	57	00	79

ROSA ALSIUS
Països	Catalans,	171	·	Banyoles
Tel.	972	57	05	95

NÚRIA BALLÓ
Llibertat,	70	·	Banyoles
Tel.	972	57	63	08

CARME BUSQUETS
Av.	Girona,	s/n	·	Cornellà	del	Terri
Tel.	972	59	40	11

MARIA FÀBREGA
Av.	Països	Catalans,	247	·	Banyoles
Tel.	972	58	38	01

FRANCESC FIGUERAS
Av.	Catalunya,	17	·	Banyoles
Tel.	972	57	13	04

CARME FRIGOLÉ
Ctra.	Camós,	37	·	Camós
Tel.	972	57	42	24

JOAN GRATACÓS
Mn.	Constans,	180	·	Banyoles
Tel.	972	57	24	33

EVA LLAVERIA
C/	Figueres,	41	(Can	Puig)	·	Banyoles
Tel.	972	58	27	35

ALBERT MASGRAU
Porta	Turers,	8	·	Banyoles
Tel.	972	57	01	29

JORDI OMEDES
Mercadal,	16	·	Banyoles
Tel.	972	57	01	46

ANNA PAGÈS
Nou,	48	·	Serinyà
Tel.	972	59	31	58

NATÀLIA RUHÍ
Ctra. Banyoles, 25 · Fontcoberta
Tel.	972	57	32	15

JOSEP TORRES
Sant Andreu, 35 · Porqueres
Tel.	667	989	894

TELÈFONS D’INTERÈS

BANYOLES
Ajuntament ..........................................................................972 57 00 50
Aigües de Banyoles............................................................972 57 01 01
Agri - Energia, SA ...............................................................972 58 00 58
Ateneu - CMEM .................................................................972 57 60 49
Bassols Energia  ..................................................................972 57 03 14
Biblioteca Pública ...............................................................972 57 16 02
Bombers ...............................................................................972 57 40 80
CAP .......................................................................................972 57 25 10
Casal Cívic Banyoles ..........................................................972 57 11 62
Centre d’Estudis Comarcals .............................................972 57 23 61
Clínica Salus Infirmorum ...................................................972 57 02 08
Club Natació Banyoles ......................................................972 57 08 59
Consell Comarcal ...............................................................972 57 35 50
Consell Comarcal - Benestar Social ...............................972 58 03 88
Correus .................................................................................972 57 09 99
Escola d’Adults ....................................................................972 57 10 80
Escola Baldiri Reixac ..........................................................972 57 06 60
Escola bressol La Balca .....................................................972 57 35 36
Escola Can Puig ..................................................................972 57 44 65
Escola La Draga ..................................................................972 57 23 56
Escola Oficial d’Idiomes ....................................................972 58 49 29
Escola Pla de l’Ametller .....................................................972 57 15 28
IES Josep Brugulat .............................................................972 57 14 31
IES Pere Alsius ....................................................................972 57 09 91
IES Pla de l’Estany ..............................................................972 58 07 93
Jutjat de Pau ........................................................................972 57 02 05
Mossos d’Esquadra ............................................................972 18 16 50
Museu Darder .....................................................................972 57 44 67
Museu Arqueològic ............................................................972 57 23 61
Oficina Jove del Pla de l’Estany - Cal Drac ...................972 58 32 11
Oficina Turisme de l’Estany ..............................................972 58 34 70
Parròquia de Sant Pere .....................................................972 57 09 81
Parròquia de Santa Maria .................................................972 57 04 95
Pavelló Poliesportiu de la Draga .....................................972 58 20 00
Policia Local .........................................................................972 57 57 57
Punt del Voluntariat ...........................................................972 58 03 88
Ràdio Banyoles ...................................................................972 58 04 33
Sanitat Respon ....................................................................902 11 14 44
Tanatori del Pla de l’Estany  .............................................972 58 35 25
Taxis  .....................................................................................972 57 05 14
Teisa ......................................................................................972 57 00 53
Urgències sanitàries ..........................................................061

CAMÓS
Ajuntament ..........................................................................972 57 31 92

CORNELLÀ DEL TERRI
Ajuntament ..........................................................................972 59 40 01
Casal del Jubilat ..................................................................972 59 44 96
Centre Sanitari  ...................................................................972 59 81 91
Escola Vall del Terri ............................................................972 59 41 20
Pavelló Municipal d’Esports .............................................972 59 45 32

CRESPIÀ
Ajuntament ..........................................................................972 59 70 65
Consultori Municipal .........................................................972 59 72 30
Taxis ............................................................620 958 451 - 609 729 551

ESPONELLÀ
Ajuntament ..........................................................................972 59 78 00
Escola Carles de Fortuny ..................................................972 59 71 35

FONTCOBERTA
Ajuntament ..........................................................................972 57 41 39
CEIP Alzina Reclamadora..................................................972 57 42 71

PALOL DE REVARDIT
Ajuntament ..........................................................................972 59 44 48

PORQUERES
Ajuntament ..........................................................................972 57 01 02
Biblioteca Carles Fontserè ...............................................972 58 38 98
Casal de la Gent Gran .......................................................972 57 26 01
Centre Cívic de Porqueres ...............................................972 57 36 12
Llar d’infants Els Trapelles ................................................972 57 49 04
Pavelló Municipal d’Esports .............................................972 58 18 07

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Ajuntament ..........................................................................972 57 46 26

SERINYÀ
Ajuntament ..........................................................................972 59 31 28
Escola Bora Gran ................................................................972 59 30 60

VILADEMULS
Ajuntament ..........................................................................972 56 02 04



Girona amb infecció per COVID-19, especialment a 
la primera onada. I haig de dir que ens sentim 
orgullosos de la dedicació i esforç que va fer el 
nostre personal en aquesta situació d´emergència 
sanitària, demostrant la seva alta professionalitat i 
compromís.

Està tot fet? Què queda per l’any que ve?
El projecte de la Clínica té uns objectius a curt i 
mitjà termini, que van des de la millora tecnològica 
a renovació d’estructures, com la de consolidar i 
aprofundir totes les noves línies assistencials que 
hem obert i d’altres de noves, com pot ser 
incorporar les especialitats mèdiques 
d’al·lergologia i pneumologia. Sempre queden 
reptes si vols ser competitiu en un entorn complex, 
i amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària de la 
comarca.

Un desig per a l’any 2021
Salut per tothom, que és el més important, i que la 
Clínica Salus pugui contribuir decisivament a aquest 
desig.

Entrevistem al Dr. Marco Paz Bermejo, cardiòleg i 
director mèdic de la Clínica Salus, perquè ens 
parli del present i futur de la clínica 
Dr. Paz, som a les acaballes de l’any 2020, com ha 
estat aquest any per la Clínica?
Jo el definiria com un any de franca progressió. Hi 
ha hagut una decidida aposta de la clínica per 
millorar tant la cartera de serveis com la tecnologia, 
per tal d’assolir la major part dels problemes de 
salut de la nostra comarca i així evitar que els 
pacients hagin de desplaçar-se a altres centres per 
solucionar patologies que poden ser ateses amb 
garanties a la nostra clínica.

Més concretament, quines millores s’han fet?
Hem incorporat noves especialitats a la cartera de 
serveis: ginecologia, cirurgia plàstica, dietètica, 
medicina esportiva, reumatologia, osteopatia i 
medicina estètica. Tanmateix, disposem d’un altre 
cirurgià vascular i d’un cirurgià general, especialista 
en laparoscòpia.
Des del punt de vista tecnològic, cal destacar 
l’adquisició d’una Ressonància Nuclear Magnètica, 
així com d’un nou aparell d’ecografia ginecològica 4 
D. 

Amb l’actual manca de personal sanitari, com 
s’explica aquest creixement?
És veritat que hi ha una preocupant manca de 
facultatius i de personal d´infermeria. No ha estat 
senzill, comptem amb 2 factors favorables: per una 
banda, un projecte ben definit i atractiu pel 
personal sanitari del futur de la clínica, i, d’altra 
banda, gaudim d´un bon ambient laboral, que 
afavoreix el treball a la clínica. De fet, les 
valoracions de la clínica, tant per part dels 
treballadors com dels pacients, són francament 
bones.

Què ha suposat la pandèmia de COVID-19 per a 
la Clínica Salus?
Va suposar un parèntesi en els plans de 
desenvolupament que he comentat. Per un 
concepte bàsic de solidaritat i col·laboració, com a 
clínica concertada amb el Servei Català de la Salut, 
vàrem atendre pacients derivats de centres de 

Pg. Mn Lluís Constans, 130  · Banyoles (Girona) 
administracio@clinicasalus.org

CONSULTES EXTERNES:  972 573 018
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SALUT	I	EDUCACIÓ	en moviment
Per Anja Liebe

Imagina’t un moment que t’aixeques al matí, la 
gent del teu voltant està parlant, tu els entens 
perfectament però quan et disposes a parlar 
notes que no et surten les paraules, que hi ha 
quelcom que t’ho impedeix, tu saps perfectament 
el que vols dir, però no et surt absolutament res, 
o amb una mica de sort et surt una paraula, però 
no té res a veure amb el que vols dir… No saps 
què està pasant…, el que està passant és que 
tens una AFÀSIA.
Imagina’t un moment que t’aixeques al matí 
i la gent al teu voltant està parlant, però tu 
no entens absolutament res del que t’estan 
dient; com si estiguessis en un país estranger i 
la gent t’estigués parlant; res, no ets capaç de 
comprendre res i si t’atreveixes a parlar, estàs 
content perquè et surten les paraules, pots 
dir coses, però quan veus la cara dels altres 
notes que no t’estan entenent. No comprens 
absolutament res, penses que segueixes en un 
país estranger… doncs no…, ets a casa teva però 
tens una AFÀSIA.
Per sort tu pots parlar i comprendre bé, però a 
l’Estat espanyol cada any 25.000 persones es 
queden sense poder comunicar-se correctament.
Atura’t un moment i torna’t a posar en les 
situacions anteriors…
Si tu fossis el protagonista, com voldries que la 
gent et tractés?… 
T’agradaria que:
- No tinguessin interès en parlar amb tu per 

evitar-te el patiment que pensen que et pot 

suposar parlar?
- Et tractessin com a un nen que comença a 

parlar?
- T’estiguessis esforçant al màxim per trobar i 

poder dir una paraula i que el teu interlocutor 
la digui per tu?

Les persones amb afàsia es volen comunicar, 
tenen interès en explicar-te coses i tu els pots 
ajudar. Cal tenir molt d’interès, predisposició i 
molta paciència; es preferible en un moment 
donat dir que no ho entens,i buscar totes les 
fórmules possibles perquè d’una manera o altra 
la persona pugui explicar el que vol dir.
Per què es produeix una afàsia?
L’afàsia apareix com a conseqüència d’un dany 
cerebral, pot ser per un procés degeneratiu 
com les demències o per una lesió sobtada en 
el cervell (ictus, tumor cerebral o traumatisme 
craneoencefàlic).
Es pot evitar? 
En el cas de l’ictus isquèmic, hi ha una possibilitat 
d’evitar-la i és reaccionant ràpid, als primers 
símptomes cal acudir a un centre sanitari perquè 
es pugui activar el Codi Ictus i administrar el 
tractament.
En els altres casos, malauradament no es pot 
evitar, però sí que es pot treballar i donar 
estratègies per millorar la comunicació
Sobretot, no deixar mai de comunicar-se, encara 
que sigui amb la mirada…

i de sobte, no pots dir t’estimo…

LOGOPÈDIA · NEUROPSICOLOGIA · PSICOLOGIA · PSICOPEDAGOGIA · PSICOMOTRICITAT 
TERÀPIA OCUPACIONAL · FISIOTERÀPIA · OSTEOPATIA 

@ciner_en_moviment

SOM ESPECIALISTES EN 
- TRASTORNS DE LA VEU
- ÍCTUS i malalties neurològiques

Tel. 972 170 793 www.ciner.es



ELABORACIÓ PRÒPIA · CARNS DE QUALITAT
PATÉS I FORMATGES · EMBOTITS · CANELONS

Segueix-nos a 

CARNISSERIA · XARCUTERIA

Passeig Mossèn Constans, 259 - BANYOLES  Tels. 972 573 502 · 661 770 552      · carnisseriatotbo@gmail.com
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 20h. Dissabtes, de 9 a 13:30h. 
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CONSULTORI	OBERT
Per Marta Expósito

any nou, alimentació nova?
T’has plantejat com ha estat la teva alimentació 
l’últim any?
Potser no ho has pensat, però en canvi 
segurament has parat atenció al teu cos 
observant si has anat de ventre cada dia o si 
t’has trobat bé o si has estat molt sovint malalt 
o si et sents cansat/da o en canvi no pots dormir 
o tens mal de cap sovint o si et lesiones sovint 
amb l’esport, etc.  Aquests factors poden tenir 
una relació amb l’alimentació i si hi ha alguna 
cosa que et fa ballar el cap, val la pena que et 
plantegis si estàs seguint una pauta alimentària 
correcta o no. 
Està clar que és a principis d’any quan ens 
plantegem nous propòsits d’any nou i si 
comencem ben motivats, segur que ho podem 
aconseguir. Després de les festes és normal 
que ens sentim una mica inflats per algun excés 
d’aquests dies, per això val la pena començar 
fent una bona pauta alimentària. 
Quan més mengem, si mengem sucres, més 
gana tenim. En canvi, si mengem sa amb molts 
vegetals, amb carn, peix, ous, etc. podem tenir 
més sensació de sacietat amb menys quantitat 
perquè el cos està més net i et diu el que 
necessita. 
Us convido a començar aquest nou any amb un 

brou depuratiu que es pot prendre abans dels 
àpats de dinar i /o sopar. És un brou que és 
depuratiu i antiinflamatori. 

• Tallar en trossos grossos 6 cebes morades 
mitjanes o 6 porros (amb la part verda), 3 
pastanagues, 1 cabeça d’alls (sense pelar),  
una poma (sense pelar) , 4 fulles verdes 
d’escarola, 1/2 pebrot vermell, 2 carxofes. 

• Bullir a foc lent durant  1 hora, sense oli ni 
sal, en 2,5 litres d’aigua i tapat.

• Colar i guardar el líquid en un recipient de 
vidre a la nevera. 

• Cal prendre’n un vas  (calent o fred) abans 
del sopar i del dinar amb un suc  o bé gotes 
de llimona recent exprimida, si es vol.

Aquest brou és depuratiu, però ha d’anar lligat 
a una dieta equilibrada. Es pot complementar 
amb alguna tisana digestiva després dels àpats, 
sense ensucrar, si la digestió és costosa.
Seria interessant que per aconseguir un efecte 
màxim, els ingredients siguin procedents de 
l’agricultura ecològica.

Si teniu algun dubte o suggeriment podeu 
escriure un correu a martadietista@gmail.com o 
bé consultar a www.martaexposito.cat.

609 284 872

TRASLLATS A PORTS I AEROPORTS · SERVEI A PARTICULARS I EMPRESES · CURTS I LLARGS RECORREGUTS

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

609 284 872 21 anys al vostre servei

SERVEI 24 HORES



C/ de la Llibertat, 56 - 17820 BANYOLES (Girona)
Tel.: 972 581 237



PAU VELA
FISIOTERÀPIA I  OSTEOPATIA
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causes excepcionals de dolor lumbar, i 
habitualment són el resultat de fenòmens 
de sobreutilització o microtraumatismes 
de repetició. El diagnòstic diferencial 
estableix conceptes com lumbàlgia 
mecànica, discogènica, espondilolítica o 
per fractura del cos vertebral, però es 
tracta de situacions excepcionals. Molt 
freqüentment el dolor lumbar és 
secundari a un problema muscular o 
esquinç, per sobreutilizació o falta de 
condició, llavors es produeix una 
contractura muscular reflexa i dolor 
associat. El tractament d’aquestes 
lesions inicialment és preventiu, amb una 
incorporació progressiva a l’activitat, la 
millora de la condició física, i per una 
supervisió dels moviments. En cas de 
produir-se l’esquinç muscular, caldrà 
tractament farmacològic i fisioteràpic.
Deixant de banda el ball professional, les 
diferents modalitats de ball poden tenir 
un impacte important a la nostra 
societat.  Entre adults i  adults grans, el 
ball ha perdut protagonisme, i és una 
llàstima, ja que pot aportar molt a la 
nostra salut i qualitat de vida.

Si tens qualsevol molèstia o patologia 
d’esquena, contacta’ns a Clínica Salus, 
consulta de Patologia de la Columna al 
972 57 02 08, extensió 2.

Dr. Carles Morera Domínguez
Metge traumatòleg especialitzat en Cirurgia de Columna
Col·legitat 28.425

El ball i  la salut
És sabut que qualsevol activitat física que 
es realitza regularment i de forma 
prudent pot ajudar-nos a millorar la salut, 
tant des del punt de vista físic com 
mental.
En el cas del ball, tant la música com la 
dansa produiran una sèrie d’estímuls en 
el cervell que activaran nombrosos punts 
sensorials i motors, cosa que 
habitualment permet una major 
interacció social i augmenta la sensació 
de benestar. Es tracta d’un veritable 
exercici cardiovascular amb un important 
impacte en els nostres ossos, 
articulacions i músculs. Afavorim el 
consum de calories, és una activitat que 
prevé l’osteoporosi, millora la funció i la 
conservació de les articulacions, genera 
una activitat muscular que potencia i 
equilibra les diferents cadenes 
musculars, tant a nivell d’extremitats com 
del tronc. Especialment en el segment de 
persones majors, millora l’autonomia, 
disminueixen les caigudes i les fractures 
relacionades amb el fet de caure.
La major part de les lesions de la columna 
en ballarins impliquen la columna lumbar. 
L’èmfasi que tenen els moviments en 
extrema flexió posterior o hipertensió de 
la columna lumbar juga un paper molt 
important en aquest tipus de lesions. Les 
lesions traumàtiques acostumen a ser 

Pg. Mn Lluís Constans, 130  · Banyoles (Girona) 
administracio@clinicasalus.org

CONSULTES EXTERNES:  972 573 018
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TENDÈNCIES
Per Judit Jiménez

Bon any 2021!
Aquest mes de gener us volem donar una idea 
de looks senzills i còmodes però molt elegants.
Per lluir dels millors conjunts, tops, vestits... 

Let’s go!

1- DESSUADORA PELFA 
Una dessuadora de pelfa, ben calentoneta per 
combatre el fred és molt còmoda i senzilla per 
combinar amb tots els looks. 
Si la dessuadora té cremallera i caputxa serà 
molt més còmoda i pràctica.

2- JEANS
Els jeans són tendència des de fa molts anys 
i aquest mes de gener no ens poden faltar a 
l’armari, de totes les classes i colors diferents. 

3- WHITE
El color blanc és molt elegant i net, així que 
omple’t l’armari de white fashion looks. 
La peça de roba més portada són els jerseis 

de punt i coll alt de color blanc, molt fàcils de 
combinar i molt fashion.

4- STARS
L’estampat d’estrella serà clau aquest mes de 
gener. 
Elegeix la peça de roba amb estrelles més 
bonica i segur que triomfaràs! 

5- CINTA PEL CABELL
El cabell recollit és molt pràctic pel nostre dia 
a dia, així que una cinta amb flors, diferents 
colors, quadrats... serà la millor opció pels teus 
pentinats. 
Són perfectes per donar un toc de colors i 
alegria al teu outfit.

BEN GUAPES I BEN CÒMODES!

TENDÈNCIES MES DE GENER a Facebook, 
Twitter i al Blog. 
Looks senzills i còmodes però ben elegants.
#iampiùbella #moda #fashion #dress #look

looks senzills i còmodes però molt 
elegants



Has de llegir 
EL CATALANISME 
A BANYOLES 
si vols saber:

Com s’ha arribat a la situació actual al Pla 
de l’Estany.

Com celebraven abans la diada de l’Onze 
de Setembre i Sant Jordi a Banyoles.

Qui eren els catalanistes banyolins i quins 
obstacles van haver de superar.

De venda a les llibreries de 
Banyoles!

EL CATALANISME 
A BANYOLES 
si vols saber:

Com s’ha arribat a la situació actual al Pla 
de l’Estany.

Com celebraven abans la diada de l’Onze 
de Setembre i Sant Jordi a Banyoles.

Qui eren els catalanistes banyolins i quins 
obstacles van haver de superar.

De venda a les llibreries de 
Banyoles!
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LA	FOTO	NOTÍCIA	D’ARA	FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

El 15 d’agost de 1954 es va inaugurar el cinema 
Victoria, al passeig de la Indústria, al costat de 
la Casa Consistorial, a la cantonada amb el 
carrer de Pere Alsius.

Cap a trenta-cinc anys més tard, el 9 de gener 
de 1989, va ser enderrocat i ens en queden 
unes quantes imatges, com aquesta fotografia 
conservada a l’Arxiu Comarcal del Pla de 
l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà).

La foto notícia d’ara fa 31 anys



HORARI D’ATENCIÓ CLÍNICA I BOTIGA
Cal demanar cita prèvia

De dilluns a divendres, de 9 a 20h. Dissabtes, de 10 a 13h.

Perruqueria a hores convingudes
Urgències / Servei a domicili

C/ Pare Butinyà, 8 · Banyoles · Telèfon 972 580 661

ANIMALS PROPERS

Danso i salto
i senzillament em moc.

Ballo i observo,
i simplement sóc.

Volo pel cel, i et miro si em mires.

M’amago sovint, entre cortines de núvols
o sobre algun pal de telèfon.

Em coneixes?

Nom Científic: Buteo Buteo
Nom: Aligot Cat

Nombre: Busardo ratonero Esp
Name: Common Buzzard Eng

Longitud: 50 - 57 cm
Envergadura: 1,13 - 1,28 cm
Pes: 550-1.200 grams
Edat: Fins als 25 anys

LES 7 DIFERÈNCIES
Cua pàl·lida 

Ales elevades si puja, més planes quan planeja.
Part inferior de les ales amb les bandes clares i puntes fosques

Taca fosca al “canell”
Cap curt i ample

Espatlles arrodonides i forma encorbada
Part superior fosca i intensa

Part inferior clara i amb el pit fosc

Per Clínica 1001
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COM VA COMENÇAR...

La caça esportiva
De fet, la cacera, igual que la pesca, és una 
activitat que es practica d’antuvi, primer com 
a font d’aliment i entrats els anys ja com a 
diversió. Recordem, sinó, les grans caceres 
organitzades a redós de les famílies reials. I 
haurien de passar els anys perquè aquesta 
afició, en un principi reservada a la noblesa, 
arribés a esdevenir una afició popular.
A El Bañolense del 15 de gener de 1888 ja 
llegim una nota en aquest aspecte: «Este año 
han sido muchos los ánades que han visitado 
nuestra laguna, con gran contento de nuestros 
cazadores».
A partir de llavors són ja diverses les notícies 
entorn de la cacera, des d’acudits, passant per 
denúncies diverses, unes en el sentit de caçar 
fora de temporada, altres per fer servir fures 
per caçar conills i fins i tot altres reclamant que 
es declari la Mare de Déu del Collell patrona 
dels caçadors. També hi ha entrevistes a 
caçadors de la comarca en què expliquen les 
seves experiències. Ressaltem una entrevista 
publicada a la revista Horizontes del mes de 
març de 1952, on Anton M. Rigau entrevista 
Pere Juanola, a qui el cronista senyala com «una 
de las mas certeras escopetas de la provincia» 
i on ell li parla, entre altres gestes, del cap 
d’un senglar, exposat al Museu Darder, que ell 
havia matat, anomenat «El Parracaire» i que 
segons deia era «el terror de la montaña» per la 
quantitat de gossos que havia destrossat.
Però res que doni a entendre un grup organitzat, 

com a molt grups reduïts, que d’una manera 
o altra quedaven per practicar la seva afició. 
I possiblement seria a partir de 1944 quan es 
començaria a regular d’alguna manera, ja que 
aquell any el Governador Civil de la Província 
va suspendre totes les llicències d’ús d’armes, 
al mateix temps que obligava a entregar-les 
totes, com una manera de controlar les que hi 
havia.
Al cap de pocs anys ja es comença a parlar 
d’una agrupació de cacera banyolina, que 
depenia de la «Delegación de la Sociedad de 
caza de Gerona», la qual l’any 1951 organitzà 
un «Concurso de Tiro al Plato, en el paseo 
Dalmau». A la llarga aquesta seria una secció 
dins la mateixa associació de caça, fins que 
l’any 1968 es constituirien com a associació 
pròpia.
Al llarg d’aquesta dècada, a banda dels 

DEL TERRI

Polígon Industrial Pont Xetmar
c/ P, 8 - 17844 CORNELLÀ DEL TERRI

Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com
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Per Joan Anton Abellán

concursos de tir al plat, són poques les 
notícies periodístiques relacionades amb 
l’esport cinegètic, però a partir de la següent 
dècada això canviaria, i es comença a parlar de 
repoblacions dels boscos. L’any 1962, segons 
comenta Josep Félez, el responsable de la 
secció de cacera de Banyoles, es deixen anar 
20 parelles de perdius i altres tantes de conills. 
I el 1965 serien 300 les perdius que es van 
alliberar.
A poc a poc l’afició a aquest esport va anar 
a més, de tal manera que al mes de juny de 
1967 seria el mateix Ajuntament de Banyoles 
qui proposà que «Teniendo en cuenta el 
incremento en la afición de la caza que viene 
observándose en esa ciudad [...] esta Alcaldia 
vería con satisfacción y agrado que el grupo 
de deportistas-cazadores constituyeran una 
Sociedad [...]». Una proposta que fou acceptada 
ràpidament, de manera que al cap d’una 
setmana, el 27 de juny, es reunien al Bar Sport 
un centenar de caçadors per legalitzar una 
associació, un tràmit que no es faria efectiu fins 
al mes de març de l’any següent, en què per fi 
es constituí la «Sociedad de Caza de Bañolas y 
Comarca», dins la qual, com ja hem dit, hi havia 
la «Secció de Tiro al Plato», que al cap de poc 
es va constituir en grup propi, tota vegada que 
cadascuna depenia d’una federació diferent.
A poc a poc, i amb l’increment de socis, la 
societat que l’any 1977 seguia tenint la seu 
social al Bar Sport, pogué disposar del seu «coto 
de caza», anomenat «Mare de Déu de la Font», 
situat al mas Salvatella, i que amb una extensió 
de 12.000 hectàrees comprenia terrenys 
situats dins dels municipis de Fontcoberta, 
Banyoles, Esponellà i Porqueres, i on es podia 
caçar perdius i conills.
Eren unes èpoques en què varen arribar a tenir 
mil dos-cents associats i un local social, primer 
a la plaça del Doctor Rovira i més tard a la plaça 
de les Rodes.

NOTES
actualment, la Societat de Caçadors de 
Banyoles i Comarca, sense local social, duen a 
terme les reunions al Centre Cívic de Banyoles i 
l’actual president, Manuel Pulido, de la mateixa 
manera que ho va fer el seu predecessor, Carles 
Dilmé, s’enfronta a una pèrdua de socis, que 
l’ha dut a tenir-ne uns dos-cents cinquanta, 
conseqüència  d’una banda del fet que dins 
la comarca han sorgit altres associacions que 
persegueixen el mateix fi, i d l’altra que cada 
cop són menys els aficionats a aquest esport.
Tot i això, ells segueixen fent cada any 
repoblacions de perdiu i conill, als quals 
engreixen fins que tenen una edat adulta per 
tal de poder-los lliurar a la natura, tot i que en 
el cas del segon també es valen de fures que 
els fan sortir dels caus i un cop apressats els 
traslladen a les zones que tenen acotades.
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UNS	ULLS	ESTRANYS
Per Mar Vilà

Hola 2021
Hola 2021! Jo sé que hi ha molta gent que 
t’espera amb candeletes i que mentre t’obren 
la porta de bat a bat, estan empenyent el 
pobre 2020 per la finestra. Però jo... què vols 
que et digui... no m’acabo de fiar de tu... Saps 
allò que diuen que més val boig conegut que bo 
per conèixer... Doncs això! Que jo al 2020 li he 
agafat carinyo. No crec que hagi estat un mal 
any, simplement ha estat una mica maldestre 
i ha anat ensopegant amb totes les pedres del 
camí. Potser els meus últims 3 mesos del 2019 
van ser tan nefastos, que al seu costat, el 2020 
no m’ha semblat tan dolent... És més, m’ha 
semblat bo i tot. 
Fer de professora a través d’una pantalla em 
permetia mutejar els nens que no callaven 
sense haver-m’hi de deixar la veu. Vaig aprofitar 
cada raig de sol que entrava per la finestra i a 
mitjan maig ja lluïa una morenor considerable. 
Vaig descobrir que, amb una mica d’imaginació, 
podia caminar 10 km per casa, tranquil·lament. 
Vaig gaudir de l’immens luxe de poder dinar 
cada dia a casa i de viatjar a països llunyans 
mentre menjava les postres. 
I les sorpreses van continuar una vegada ens 
van deixar sortir de casa i semblava que la cosa 
es redreçava. Adéu a la feixuga tasca d’haver 
de buscar excuses per no anar a un dinar que 
no et ve de gust o per no quedar amb gent 
quan no en tens ganes!!! Benvingut temps 
per desencallar projectes que havia deixat a 
mitges i per engegar-ne de nous!!! Endavant, 
com si fóssiu a casa vostra, petits plaers que 

feu que cada dia sigui únic (des de menjar un 
tall de pastís de xocolata fet a casa, a caminar 
quilòmetres i quilòmetres per camins solitaris 
que ni m’imaginava que existissin tan a prop de 
casa). 
I amb això no vull dir que el 2020 no m’hagi 
donat cap cop a traïció. Però fent balanç, li he 
de reconèixer que m’ha fet bons regals.
2021, el teu predecessor t’ha deixat el llistó 
molt alt, almenys amb mi. És clar que, tal 
com deia la cançó, la vida te da sorpresas, 
sorpresas te da la vida. Qui saps que ens tens 
preparat pels propers 12 mesos? Sigui el que 
sigui, intentarem agafar-ho pel costat bo, com 
intentem fer sempre. 
Per cert, 2021... Vols desbancar el 2020 i passar 
a ser el meu millor any? Treu-me la mascareta i 
tens el primer lloc del podi assegurat.



· Més del 70% alc.
· Enriquit amb Aloe Vera i 

bactericida.
· Envasos d’1 i 5 litres.

Tels.: 972 570 318 - 658 982 382
 info@copanett.com - www.copanett.com

VENDA DIRECTA 
DE FÀBRICA!

DERMONETT - Gel i loció hidroalcohòlica

PER COMANDES:

Flor & Flor

c/ Sant Mer, 28· BANYOLES· Tel. 683 113 027
www.florenflor.cat 

De dimarts a divendres, de 9 a 13h i de 16 a 20h. Dissabtes, de 9 a 14h

@florandflorbanyoles
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

resum meteorològic de Banyoles de l’any 
2020
La crònica del temps d’aquest mes de gener, 
la dedicarem a repassar i a reviure els tres 
esdeveniments meteorològics més destacats 
que ha deixat l’any 2020 a Banyoles i comarca, 
i que ja són part de la història local.

Gener: Un temporal de llevant sense 
precedents per un gener.
Un temporal de llevant de primera magnitud, 
anomenat Glòria, i que de gloriós no en té 
res de res, va passar per Banyoles amb pluges 
abundants durant els dies 20, 21, 22 i 23 del 
gener de 2020.
Les precipitacions comencen a Banyoles a les 
14:30 del dilluns 20 i acaben a les 11:00 del 
dijous 23, amb un total de pluja acumulada 
de 235 litres/m2. En aquests 4 dies de pluja 
pràcticament continuada, va caure aigua dels 
núvols durant 62 hores reals de pluja. També 
les tempestes elèctriques dels dies 22 i 23 
varen ser molt destacables per la intensitat dels 
llamps i trons.
Això és una clara i diàfana advertència i senyal 
del planeta i del clima, que el canvi climàtic 
està provocant uns fenòmens meteorològics 
perillosos i destructius sense precedents, com 
el que vàrem viure i patir a Catalunya. A la foto 
adjunta, l’estany desbordat per la pluja del 
Glòria el dia 22.

Febrer: Rècord de temperatura i de l’aigua de 
l’estany.
Durant els 29 dies del mes, mai el termòmetre 
va baixar per sota dels zero graus, sempre els 
valors van ser positius. Cal destacar els 25,1º 
del dia 3, rècord absolut de temperatura 
coneguda a Banyoles per la primera setmana 
de febrer.
La temperatura de l’aigua de l’estany del febrer 
va ser de 13,5 graus. Aquest valor és el més 
alt per un mes de febrer des de l’any 1986, 

quan vàrem començar a recollir dades de 
temperatura de l’aigua, i probablement també 
el més alt de tota la història coneguda.

Agost: Calor descontrolada a Banyoles = 39,2º
El dissabte dia 1 d’agost i a causa de la bossa 
d’aire càlid i rescalfat d’origen africà que teníem 
instal·lada sobre la comarca del Pla de l’Estany, 
les temperatures es varen disparar amb uns 
valors infernals propis de rigorosa onada de 
calor.
A les 3 de la tarda el termòmetre oficial del SMC 
XOM-METEOCAT (PE-013) de l’observatori 
Meteobanyoles, senyalava la quasi increïble 
xifra de 39,2 graus. Aquest valor és la sisena 
temperatura més alta per un mes d’agost des 
de l’any 1950 a Banyoles.
Finalment ja s’ha acabat aquest nefast any 
bixest 2020, que ha portat un virus i una 
malaltia desconeguda a la comarca. Els autors 
d’aquesta secció del temps, 18 anys publicant 
en aquesta revista, desitgem als nostres lectors 
un any 2021 amb molta salut.

Per a més informació www.meteobanyoles.com



A S S E S S O R I A

FISCAL · LABORAL · COMPTABLE · ASSEGURANCES 
JURÍDICA

Horari d’oficina: De dilluns a divendres, de 9 a 13:30h i de 15:30 a 19h. 

Avda. Països Catalans, 45-47 entresòl 1a
 17820 BANYOLES - Tel. 972 570 919 - Fax 972 573 611

e-mail: administracio@vergeteixidor.com - www.vergeteixidor.com
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PREVENCIÓ	I	SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

Agent - Oficina de Relacions amb la Comunitat
Comissaria Districte Banyoles - Pla de l’Estany

recomanacions sobre la revisió 
d’instal·lacions a domicili
Amb l’inici de la temporada de fred, moltes 
vegades rebeu trucades al domicili per oferir-
vos serveis de manteniment o productes 
de calefacció o climatització. La suposada 
empresa no té cap dada vostra, però tot fent-
nos preguntes amb l’excusa de comprovar les 
dades, les acaba obtenint. Recordeu que la 
nostra companyia ja té totes les dades que 
necessita i mai ens les demanarà.
Aquesta és una tècnica que fan servir alguns 
delinqüents per establir contacte amb la futura 
víctima i aconseguir informació.

S’ha de tenir en compte que hi ha dues 
possibilitats:

Estafes: Ofereixen serveis de revisió o 
manteniment a un preu abusiu, moltes 
vegades substituint algun element tot i que 
no sigui necessari, per encarir el servei. 
Robatoris: Aquests delictes són comesos 
per persones que es fan passar per revisors 
de llum, telèfon, gas o aigua i aprofiten 
que els hem donat accés al nostre domicili 
per un cop a l’interior sostreure diners o 
objectes de valor.

Per tal d’evitar robatoris i estafes al domicili, 
us recomanem seguir els consell de seguretat 

següents:
• No faciliteu dades personals per telèfon 

sota cap concepte. 
• No obriu la porta, a través de l’intèrfon, a 

persones desconegudes.
• Si es presenta un d’aquests treballadors 

sense avís previ, no permeteu que entri 
a casa vostra, no tenim cap obligació de 
deixar-lo passar, encara que insisteixi.

• Les companyies de llum, gas, aigua, telèfon, 
que teniu contractades, quan han de fer 
la revisió o qualsevol altra gestió, han de 
trucar al client i concertar un dia i hora 
determinats.

• Sol·liciteu que us mostrin l’acreditació 
personal del treballador.

• Feu les comprovacions telefòniques que 
creieu adients, mentre el treballador 
s’espera fora del domicili.

• Truqueu als telèfons que ens faciliten les 
companyies en els rebuts i/o factures, mai 
al número de telèfon que ens pugui facilitar 
el possible instal·lador.

En cas de ser víctimes o testimonis d’aquest 
tipus de fets cal trucar al telèfon d’emergències 
112.

Telèfons	972	570	318	-	636	133	433
www.revistaelscolors.com



www.tancamentsalbert.com
tancamentsalbert@gmail.com 

T. 661 279 397

Segueix-nos a 

ALUMINI, PVC, VIDRE

“Un bon 
aïllament tèrmic 
a la nostra llar 
ens ajuda a 
reduir el consum 
d’energia”
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DONES	AMB	HISTÒRIA

Qui va ser Mary Somerville?
Va ser una matemàtica, astrònoma i científica 

autodidacta. Se la coneix com “La Reina de les 

ciències del segle XIX”.

Va néixer el 26 de desembre de 1780 a 

Burntisland, Escòcia. Filla de William George 

Fairfax (oficial naval) i de la seva segona esposa 

Margaret Charters, era la cinquena de set fills, 

tres dels quals van morir molt joves. Als seus 

dos germans se’ls va donar una bona educació, 

però a les noies a penes se’ls va ensenyar a 

llegir, ja que els seus pares consideraven que 

no era important que sabessin escriure.

Als deu anys va anar durant un any a col·legi, 

i allà se li va despertar la passió per la lectura. 

Malgrat l’obstinació dels seus que volien que 

s’ensinistrés en les tasques domèstiques en 

una escola de senyoretes.

Als tretze anys, la família es va traslladar a 

Edimburg, on va continuar amb les classes per 

a completar la seva formació com a dama de 

classe alta. Va ser el seu professor de pintura qui 

la va iniciar en l’estudi de les matemàtiques, en 

adonar-se de l’interès de la jove pels elements 

d’Euclides. A partir d’aquest moment es va 

dedicar amb gran interès a l’estudi de l’àlgebra 

en els llibres que li facilitava el tutor del seu 

germà, tot i no descuidar la seva vida social per 

a satisfer als seus pares, en una època en què 

les joves havien de centrar-se a aconseguir un 

bon marit que els proporcionés seguretat.

El 1804 es va casar, tenia 24 anys. El seu marit, 

Samuel Greig, era un oficial naval que no va 

arribar a comprendre la passió de la seva dona 

per les matemàtiques. Mary va quedar vídua 

al cap de tres anys, quan ja era mare de dos 

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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Per Maica Palmada

fills. Va entrar en contacte amb el matemàtic 

William Wallace, amb qui va col·laborar en la 

resolució d’alguns problemes, per la qual cosa 

va ser guardonada amb una medalla de plata.

En 1812 es va casar en segones núpcies amb 

William Somerville (inspector d’hospitals) que 

va comprendre i va donar suport al seu interès 

per la ciència, cosa que la va fer interessar 

per noves disciplines, com la llengua grega, la 

botànica o la geologia.

El 1816 la família es va traslladar a Londres, 

quan el seu marit va ser nomenat Inspector 

de la Junta Mèdica de l’Exèrcit, i això va fer 

possible que amb el temps destacats científics 

figuressin entre els seus amics i que pogués 

entrar en contacte amb rellevants figures de la 

ciència europea.

En 1827 va traduir La Mecànica Céleste de 

Laplace, i no es va limitar a abocar el text 

del francès a l’anglès, sinó que va donar una 

completa explicació de les bases matemàtiques 

utilitzades per Laplace, que en aquells dies 

encara no s’havien difós entre els científics de 

Gran Bretanya. La traducció del llibre va tenir 

un gran èxit de vendes i va rebre nombrosos 

elogis.

Entre 1832 i 1833 va residir a París, on va 

estrènyer els seus llaços amb els científics 

francesos, i va treballar en el següent llibre, 

La connexió de les ciències físiques, publicat 

el 1834. La seva anàlisi de les pertorbacions 

de l’òrbita d’Urà és l’origen de la recerca de 

l’astrònom John Couch Adams que el va portar 

al descobriment de Neptú en 1846.

Els problemes de salut del seu marit van portar 

el matrimoni a viure en el sud d’Itàlia, a la 

recerca d’un clima millor.

En els últims dies de la seva vida va escriure: 

“Tinc 92 anys..., la meva memòria per als 

esdeveniments ordinaris és feble, però no per a 

les matemàtiques o les experiències científiques. 

Encara sóc capaç de llegir llibres d’àlgebra superior 

durant quatre o cinc hores al matí, i fins i tot de 

resoldre problemes”.

Va morir a Nàpols el 28 de novembre de 1872.
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Rda. Monestir, 99 -101
17820 BANYOLES

Tels. 972 57 03 92
 972 57 00 69

info@transportsbanyoles.cat

MENjarS

rEcoNEiXEMENtS MÈdicS

QuEviurES

especialitats 
mèdiques

www.cemes.es

RENOVACIÓ
CARNET DE 
CONDUIR

RECONEIXEMENTS
MÈDICS

Pg. Mn. Constans, 249 baixos

BANYOLES · Tel. 972 575 978

Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES 
Tel. 972 57 68 59 · calanor1965@gmail.com

aGÈNcia dE viatGES

aNiMalS doMÈSticS

BarS

EStÈtica

FiSiotEràpia

jardiNEria

traNSport

Rda.	Monestir,	80
BANYOLES
Tel. 972 574 056

Obert	de	6	a	22h.
Dissabte,	de	8	a	22h
Diumenges	i	festius,	tancat

Tel. 872 260 081

estètica i salut
www.cemes.es

ESTÈTICA 
I SALUT

Dra. Antònia Jové

Pg. Mn. Constans, 249 baixos

BANYOLES · Tel. 972 575 978

ANNABEL	NAVIO
AINA	MONCUNILL
MIMI BUSQUETS

www.kinesi.cat

c/ Llibertat, 134 · BANYOLES

9jardi.coM
Tel. 972 58 10 93
info@9jardi.com

Urbanització	Can	Puig,	S/N	-	Banyoles

c/ Joan Maragall, 3 · PORQUERES
Tel. 616 45 10 21



Saps què gastes amb la llum de casa teva? 
A molts ciutadans els costa entendre la 
seva factura de la llum i saber com poden 
estalviar mes a mes.
Bassols Energia ofereix un nou servei 
d’informació energètica als seus clients. 
Es tracta d’una nova eina dissenyada amb 
l’objectiu que els clients puguin entendre 
i gestionar millor el seu consum energètic. 
I no es queda aquí, sinó que analitza el 

consum energètic dels clients i els ofereix una proposta d’optimització perquè paguin 
únicament per l’energia que consumeixen i sempre al millor preu.
El nou servei s’implanta una vegada Bassols Energia ha consolidat el nou model de 
comptadors intel·ligents que permeten analitzar les dades del consum elèctric dels 
clients. Tots els clients de Bassols Energia tenen aquestes dades a la seva disposició 
a través de la seva Oficina Virtual on poden conèixer les seves corbes de consum 
elèctric (diari, setmanal, mensual i anual), a més de la potència consumida 
mensualment.
Ara Bassols Energia fa un pas més enllà i, no només posa a disposició del client les 
dades del seu consum elèctric, sinó que en fa un estudi, les analitza i li ofereix una 
proposta d’optimització perquè el client estalviï en la seva despesa energètica, 
canviant la tarifa i/o la potència que té contractades i pagui només per allò que 
necessita i gaudint sempre del millor preu.
Els nous informes d’optimització d’energia elèctrica estan a disposició de client des 
de la seva Oficina Virtual i periòdicament Bassols Energia els envia als usuaris. 
Amb aquest nou servei, Bassols Energia continua oferint un servei de proximitat amb 
el client i un tracte personalitzat, amb el millor assessorament i els serveis més 
punters. Amb Bassols Energia, els clients tenen l’energia més propera, més serveis, 
més proximitat i pagant només per allò que consumeixen i sempre amb energia 100% 
verda.

Descobreix com estalviar 
amb la teva factura de la llum

www.bassolsenergia.com
Entra a l’energia més propera

Assessorament personalitzat Atenció directa al client
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a particulars i empreses. 
Consulti’ns pressupost sense 
compromís. Tel. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons    
639 006 601 i 629 624 584, 
tots els serveis i destins al seu 
abast. 
VENC casa a Mas Palau. 4 h. 
terrassa. A punt per entrar-
hi a viure. Molt assolellada 
150.000€. Tel. 660 397 113.
VENC guitarra d’estudi en 
perfecte estat. Coop Gisval. 
Amb estoig. 140 euros. 
Tel. 626 741 642.
CADAQUÉS lloguer casa per 
caps de setmana i setmanes 
completes. 8 places. HUTG-
26765. Tel. 636 911 480.
VENC formigonera en bon 
estat. Porta un motor potent. 
Tel. 669 363 329.

TRANSPORTS personalitzats 
i petits trasllats, serietat i 
bons preus. Furgó Nissan 
Interstar. Tel. 609 174 156 
(Francesc).
VENC nòrdic, manta, cobrellit, 
patins, roba bebè, joguines, 
música CD, llibres, novel·les, 
llit Futton i carregadors de 
mòbil. 
Tel. 972 584 055.
NOIA amb el cicle formatiu 
mitjà de perruqueria, un curs 
bàsic d’estètica i amb un curs 
de perfeccionament de 90 
hores “fem ocupació de joves” 
i un de 5 mesos per anar-me 
reciclant de tall i metxes, 
busco feina com a ajudant. 
Tel. 672 887 058.
S’OFEREIX paleta autònom a 
particulars. Tot tipus d’obra. 
Tel. 669 363 329.
DONA catalana busca 
feina de neteja, particular i 
empreses i acompanyament 
gent gran, molta experiència i 
vehicle propi. 
Tel. 605 482 130.
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. 
Tel. 616 451 021 (Jordi).

ES VENEN dos solars per 
edificar a Anglès. 
Tel. 616 627 460.
BIKETRIAL. Classes a 
Porqueres. La base de molts 
esports en bici. Vine, aprèn 
i diverteix-te practicant el 
nostre esport. Més informació 
al facebook, instagram o a 
la web: www.biketrial2025.
webnode.es.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis 
i en color. Tel. 629 601 747 
(Peipetit).
WhatsApp 34 685 039 885.
BUSCO parcel·la rústica de 
lloguer a Banyoles, Porqueres 
o rodalies. Mínim 5.000 m2. 
Econòmica. Tel. 633 411 381.
UNIVERSITÀRIA faig classes 
de reforç a nens i nenes de 
Primària i Secundària. 
Tel. 623 021 474.
BUSCO pàrquing gros i 
tancat per la zona de pg. Mn. 
Contans, cra. de Camós o 
rodalies. Tel. 680 577 682.
COMPRO discos rock, jazz, 
blues, etc. revistes musicals, 
tebeos antics i àlbums de 
cromos. Ho recullo a domicili. 
Tel. 626 016 641.

Can Blanch. 
Porta Turers, 21 - T. 972 574 977
Arxifesta. 
Av. Països Catalans, 227 - T. 972 575 310

Llibreria Dictum. 
Rda. Monestir, s/n. T. 972 580 269
Can Mateu. 
Santa Maria, 22 - T. 972 570 106

aNuNciS pEr paraulES 
Podeu adreçar-vos a: 

tot EN piNtura
EMprESa dE piNtura 
EN GENEral, SErioSa, 

proFESSioNal i 
rESpoNSaBlE.

PRESSUPOSTOS SENSE 
COMPROMÍS, adequats als 
temps de crisi, especialitat 
en façanes (bastida pròpia 

homologada).
lluís Massegú. 

tel. 680 336 757
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ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

aNuNciS pEr paraulES GratuÏtS pEr a particularS
MÀXIM 15 PARAULES EN CORRECTE CATALÀ (ABANS DEL DIA 20 DE CADA MES) 

A TRAVÉS DE WWW.REVISTAELSCOLORS.COM
GRATUÏT FINS A EXHAURIR L’ESPAI DISPONIBLE

OUTLET Làmpades 
permanent directe de fàbrica, 
ElTorrent Il·luminació a 
Mieres, obert el primer cap 
de setmana de cada mes i 
feiners, de 10 a 13:30 h. 
Telèfon 972 682 037,
eltorrent@eltorrent.com.
NOIA amb el grau mitjà 
de perruqueria i un curs 
d’estètica, busca feina. Total 
disponibilitat, cotxe, bona 
persona, complidora i amb 
ganes sempre d’aprendre. 
Tel. 672 887 058.
VENC porta interior 
200x70x4cm, maniquins 
perruqueria, persianes 
alumini, mosquitera 
62x62cm, maleta viatge, 
moble bar. Tel. 677 732 266.
CLASSES d’scooter a 
Porqueres i Banyoles. Visita 
la web scooterpuji.webnode.
es. Tel. 633 411 381.
CLASSES de biketrial a 
Porqueres. Visita la web: 
biketrial2025.webnode.es. 
CLASSES particulars d’anglès 
a domicili. Només per les 
persones que hi tenen 
dificultats i volen millorar/
aprovar. Tel. 620 782 520.

SI HEU de guardar mobles, 
trastos, etc. Estarà ben 
guardat, a 100 m. de la zona 
esportiva de Porqueres. 
Tel. 656 194 936.
NECESSITES un arquitecte 
per a la teva nova casa, 
ampliació o reforma? 
Truca, 620 386 237.
GUARDEM caravanes i 
autocaravanes a Borgonyà, 
amb dret a aigua i llum. 
Tel. 629 513 654.
VOLS tenir el teu hort a 
Banyoles? truca’m i en 
parlem. Tel. 629 513 654.
VENC tamborets fusta, 
boles nadal, maleta viatge i 
necesser, sofà Futton, Nancy, 
osmosi membrana, bicicleta 
nena, maxi-cosi, parc bebè. 
Tel. 660 475 195.
VENC matalàs, barra de 
cortina, WC, ràdio antiga, 
cinta cassette, roba nena, 
tocadiscos, màquina 
d’escriure, tapperware i 
cadires. Tel. 618 547 607.
QUADRE emmarcat de vidre, 
molt maco del llac de de 
Banyoles. Val 35 euros. 
Telèfons 635 295 914 – 
872 200 464.

PIS per construir amb 
cooperativa al centre de 
Banyoles. Visita www.
habitatgesperpinya8.com.
ARXIVADOR de color marfil 
i de plàstic reforçat hi ha 
diferents compartiments per 
posar folis sota l’ordinador, 
pantalla o en una taula, val de 
16 euros. Tel. 635 295 914 – 
872 200 464.
PER NO PODER ATENDRE, 
TRASPASSO EMPRESA 
de Serveis per gent gran a 
domicili, en funcionament. 
Només per a persones 
coneixedores del sector. 
Tel. 620 394 962.
COL·LECCIÓ completa 
il·lustrada en color de 4 
llibres, per aprendre sexe. Val 
38 euros. Ensenya totes les 
tècniques i trucs per gaudir i 
durar més en parella. Telèfons 
635 295 914 – 872 200 464.
NECESSITES un arquitecte 
per la teva nova casa, 
ampliació o reforma. Truca al 
620 386 237.
TÈCNIC INFORMÀTIC 
amb experiència arregla 
ordinadors a domicili. Preus 
econòmics. Tel. 679 825 835.
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

arecibo, adéu
El dia 1 de desembre passat va col·lapsar el 
radiotelescopi d’Arecibo. Era un telescopi 
destinat a captar senyals de ràdio provinents 
de l’espai. Es va construir entre 1958 i 1963 
promogut per la Universitat de Cornell d’Estats 
Units i finançat per la National Science 
Foundation i la NASA.
És a l’estat de Puerto Rico, a prop de la línia 
de l’equador i estava situat en una fondalada a 
gairebé 500 metres d’alçada. Tenia una antena 
esfèrica, no parabòlica, de 305 m de diàmetre 
col·locada damunt del mateix terra de la 
fondalada i tenia el mirall secundari penjant a 
sobre. Aquesta estructura de 27 m de diàmetre 
i unes 900 tones de pes és la que s’ha trencat 
i ho  ha fet malbé tot. Estava enlairada 150 m 
a sobre de tres torres de ciment, d’alçada entre 
80 i 100 m, que mitjançant 18 cables d’acer la 
mantenien suspesa.
Aquests cables són els que es van trencar per 
problemes de manteniment i afectacions de 
l’huracà Maria el 2017, i provocaren la caiguda, 
en dies, de la resta de la instal·lació, que no 
ha pogut suportar el pes. Primer es va trencar 
un cable al mes d’agost i el 9 de novembre el 
segon. La resta no va poder aguantar més fins 
a col·lapsar. A la xarxa es poden trobar imatges 
del darrer moment, just a la desfeta.
Ara ja no es podrà recuperar, caldrà 
desmantellar-lo. Els seus hereus seran el 
radiotelescopi Ratan (1976) a Rússia, que fa 
576 m de diàmetre, i el Fast (2016) a la Xina, 
amb 500 m. Amb aquest darrer s’alternaven 
en la vigilància de qualsevol esdeveniment 
important, ja que un el podia vigilar durant el 
dia i l’altre a la nit.
De cara al públic en general, potser la seva 
activitat més coneguda va ser la recerca de 
senyals extraterrestres que es poguessin 
considerar com existència de vida. Era el 
projecte SETI, en el qual aficionats de tot el 
món podrien prestar el seu ordinador i dedicar-
lo, en hores lliures, a fer aquesta recerca. També 

va ser força conegut per la gravació de la 
pel·lícula Contact, basada en la novel·la de Carl 
Sagan i Ann Druyan, on en aquest telescopi es 
capta un missatge provinent d’una intel·ligència 
extarrestre, representada per un planeta de 
l’estrella Vega, que un cop desxifrat permet la 
construcció d’una nau interplanetària.
També va ser el lloc de rodatge, el 1995, de 
la pel·lícula Golden Eye de la sèrie de James 
Bond. Des d’aquest telescopi també es va 
llançar el 1974 el missatge xifrat cap el Cúmul 
d’Hèrcules, M13, distant 25.000 anys-llum. Un 
mapa de 23 per 79 píxels que incloïa números, 
figures i fórmules químiques. Va ser conegut 
com el missatge d’Arecibo.
També va descobrir, el 1964, que la rotació 
del planeta Mercuri era de 59 dies i no de 88 
com es pensava fins aleshores. El 1968 es va 
identificar la situació del púlsar de la Nebulosa 
del Cranc, així com la seva periodicitat de 33 
mil·lisegons.
El 1980 va fer la primera observació d’un 
cometa, l’Encke, i el 1989 va fotografiar 
l’asteroide Castalia, també per primer cop a la 
història de l’astronomia.
Va tenir un gran historial d’èxits. Gràcies per la 
feina feta.

Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es/
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www.bassolsenergia.com

Dona’t d’alta a 
l’Oficina Virtual i 
optimitza el teu 
consum elèctric

Controla
la teva energia
i comença
a estalviar!




