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L’ENTREVISTA

Marc Riera i Pau Sarquella, arquitectes
Comissaris i conductors del cicle de xerrades CINC 
cèntims, d’aquest febrer
És una experiència nova per a vosaltres ser 
comissaris i conductors d’aquestes xerrades?
Els dos som docents en escoles d’arquitectura 
i hem col·laborat en diversos cicles i seminaris. 
Tot i això, és la primera vegada que realitzem 
un comissariat d’aquestes característiques a la 
ciutat de Banyoles, i hem de dir que ho estem 
gaudint molt.

Per què aquest any a CINC cèntims es parla 
d’arquitectes i ciutat ?
Com coneixeu, els cinc cèntims de creació 
local es va dedicar el primer any a literatura i 
el segon a pintura. Veiem un encert, per part 
de l’Ajuntament de Banyoles, concretament la 
Biblioteca i l’Arxiu Comarcal, així com el Centre 
d’Estudis que plantegessin l’arquitectura com a 
temàtica d’aquesta tercera edició.
Coincideix que estem en una època molt 
especial, on el coronavirus i el confinament ens 
ha fet reflexionar a tots, dels espais i entorns 
en els que vivim, dels habitatges, dels barris i 
de les ciutats, i per tant, segurament és un any 
indicat per parlar d’arquitectura.

De qui es parlarà?
Si parlem d’arquitectura, si parlem 
d’arquitectes i si parlem de Banyoles... hem 
de parlar d’en Francesc Figueras, d’en Jordi 
Masgrau, d’en Jeroni Moner i d’en Josep Riera. 
Malauradament, tres dels quatre ja no són entre 

nosaltres, i per tant, només podem gaudir de 
les explicacions, de la saviesa i del coneixement 
que ens transmet diàriament en Noni.
Aquest cicle, per tant, volem que ens endinsi a 
les seves vides, a la seva trajectòria personal, a 
la seva trajectòria professional i a la seva vida 
com a banyolins.
Parlarem de projectes coneguts, però també de 
desconeguts o desapareguts, intentant posar 
en valor alguns dels edificis que ens envolten 
o ens han envoltat. 
Des de l’Avantprojecte d’Eixample de Francesc 
Figueres el 1936 fins al planejament i les 
intervencions de la Banyoles Olímpica d’en 
Josep Riera i d’en Jeroni Moner, passant per la 
nova seu del Club Natació d’en Jordi Masgrau 
el 1960, la història urbana i arquitectònica del 
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Text: Redacció d’Els Colors
Foto: Carmen Torres

Fem valer la creació cultural pròpia

Tots els dimarts
de febrer de 2021,
a les 8 del vespre,

a l’Auditori de Banyoles

Organitzen:

Col·laboren:

CNL DE GIRONA
SCC del Pla de l’Estany
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Parlem d’arquitectes i ciutat:

Francesc Figueras,
Jordi Masgrau,
Jeroni Moner
i Josep Riera 

Comissaris i conductors:
Marc Riera i Pau Sarquella,

arquitectes

Presentem el tercer cicle de xerrades per reivindicar la 
producció cultural de la comarca en diferents àmbits, 
un espai que va néixer amb l’objectiu de potenciar els 
autors propis de Banyoles i del Pla de l’Estany, i difon-
dre la seva obra més enllà del coneixement dels 
experts. 

Cinc cèntims de creació local es dirigeix a qualsevol 
persona que vulgui descobrir l’enorme capacitat creativa 
d’autors i autores, artistes o personatges vinculats al 
nostre territori a partir de converses entre persones que 
els van conèixer, tant des del punt de vista professional 
com personal o familiar. 

Aquest 2021, l'eix vertebrador serà l’arquitectura; 
versarem les figures de quatre arquitectes destacats de 
la història més recent de Banyoles i aprofundirem en 
els principals projectes que van dur a terme a la ciutat 
amb el testimoni de les persones que van tenir l'opor-
tunitat de conèixer-los a fons o que han treballat la 
seva obra. Hem preparat xerrades, que conduiran els 
també arquitectes Marc Riera i Pau Sarquella, sobre 
Francesc Figueras de Ameller,  Jordi Masgrau Boschmo-
nar,  Jeroni Moner Codina i Josep Riera Micaló. 

Per conèixer els principals projectes que els quatre 
protagonistes van desenvolupar a Banyoles i, de passa-
da, descobrir el ric patrimoni arquitectònic de la ciutat, 
el cicle finalitzarà amb una visita guiada.

ENTRADA LLIURE AMB RETIRADA
PRÈVIA D’ENTRADA A:

A través del web cultura.banyoles.cat

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, 
mitjançant cita prèvia a www.banyoles.cat 

o trucant al 972 57 00 50

Retirada el mateix dia de la sessió.
En cas que quedin entrades, es podran retirar una hora abans de l’inici 

de les xerrades a la taquilla de l’Auditori de l’Ateneu.

segle XX a Banyoles ha girat entorn de la seva 
relació amb les aigües de l’Estany. Els quatre 
arquitectes de qui parlarem hi han treballat 
en més d’una ocasió, estudiant, redibuixant 
i desenvolupant magnífiques idees que 
defineixen el paisatge de la nostra ciutat. 

Hi ha alguna novetat a destacar en relació amb 
les edicions anteriors?
Respecte de les edicions anteriors, hem 
evolucionat el diàleg a la intervenció de tres 
conferenciants, amb la idea que cada un ens 
parli d’un aspecte o àmbit diferent de la vida 
de l’arquitecte. 
També, acabarem el cicle amb una visita guiada 

a Banyoles per algunes obres cabdals dels 

quatre arquitectes, recorrent l’arquitectura 

i el patrimoni de la ciutat des de principis del 

segle XX fins a l’actualitat. Una visita que ens 

agradaria que es consolidés i s’anés realitzant 

regularment.

Alguna cosa més?

Que animem a tothom a assistir-hi i a conèixer, 

una mica més, aquests quatre grans arquitectes 

que han incidit, i molt, en la configuració 

arquitectònica de la ciutat de Banyoles, i per 

tant en la qualitat de vida dels banyolins.
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NOTÍCIES

Ràdio Banyoles estrena nou portal web millorant l’accessibilitat i 
els continguts informatius. Les seccions dedicades als programes 
també guanyen pes i dinamisme en un portal que té l’objectiu de 
seguir sent el referent en informació local a Banyoles i el Pla de 
l’Estany en el seu 30è aniversari. 
La regidora de Comunicació de l’Ajuntament de Banyoles, 
Clàudia Massó, ha destacat que “la nova pàgina web incorpora 

novetats i millores que permeten fer un pas endavant qualitatiu, tant pel que fa a la informació 
que s’hi exposa, com també als programes i espais dels col·laboradors, un dels pilars de l’emissora”. 
Clàudia Massó ha afegit que “espero que, com fins ara, continuï essent una referència molt útil per 
a totes aquelles persones que volen seguir l’actualitat de Banyoles i comarca i que vulguin seguir 
els programes i continguts de l’emissora”.

RàdIo BaNyoleS eStReNa Nova PàgINa weB

L’Ajuntament de Banyoles va destinar durant l’any passat 144.482 
euros en ajudes directes als professionals obligats al tancament 
de la seva activitat dins les mesures per aturar la propagació de 
la Covid-19. En total es van concedir més de 200 ajudes directes, 
en dues convocatòries extraordinàries, i s’hi van poder acollir 
propietaris d’establiments comercials, bars, restaurants i centres 
d’estètica i bellesa, entre altres. 
Paral·lelament, continua en funcionament l’Oficina d’Atenció 
Empresarial online dirigida a autònoms, empresaris i treballadors 

de Banyoles que tinguin dubtes i consultes sobre les mesures econòmiques existents derivades 
de la Covid-19. El servei es va crear a principis d’abril amb l’objectiu de facilitar un assessorament 
personalitzat per als seus establiments i ofereix atenció online i per telèfon al 972 58 14 08 o 
bé per correu electrònic a oficinaatencioempresarial@ajbanyoles.org. Només durant el període de 
vigència del primer estat d’alarma, entre els mesos d’abril i juny, es van atendre unes 150 consultes.

BaNyoleS deStINa uNS 150.000 € eN ajudeS dIReCteS a PRofeSSIoNalS 
afectats pel tancament per la covid-19



Cost de la trucada: segons operadora.

2099hh
1,5 m
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NOTÍCIES

El tradicional Concurs de Composició de l’EMMB celebrarà 
la seva quinzena edició ampliant la convocatòria a tots els 
instruments que s’imparteixen al centre.
El concurs se celebrarà durant els mesos de gener, febrer i març 
de 2021 i estarà dividit en cinc categories en funció dels cursos 
que s’imparteixen a l’EMMB. Estarà obert a tots els instruments 
que s’ensenyen a l’escola i cada participant haurà de fer arribar 
un vídeo presentant i tocant una cançó de creació pròpia amb el 
seu instrument. 

Un jurat integrat per membres del claustre de professors de l’EMMB seleccionarà les peces 
guanyadores. En total es repartiran 17 premis i les obres seleccionades després se sotmetran a 
votació popular per triar la cançó de l’Ateneu d’enguany.
Aprofitant la celebració d’aquest Concurs de Composició, l’EMMB ha estrenat xarxes socials 
pròpies sota el perfil @emmbanyoles. Serà als perfils de Twitter, Facebook, Instagram i Youtube 
de l’EMMB on s’aniran publicant totes les obres que es presentin al concurs al llarg del trimestre.
Els compositors premiats rebran un obsequi i es donaran a conèixer a través de les xarxes socials.

Banyoles recupera des d’aquest trimestre una programació 
estable de cinema. Es programaran sessions de cinema integrades 
en la programació d’arts escèniques, en concret les pel·lícules del 
Cicle Gaudí, les del cicle ‘El Documental del mes’ i també d’altres 
projeccions puntuals com el cicle ‘VOC’ d’Òmnium Cultural. 
L’Auditori de l’Ateneu estrenarà una nova pantalla, de 8 metres 
d’amplada per 6 d’ample tipus ciclorama, i un nou projector.
Amb la nova programació i el nou equipament a l’Auditori de 
l’Ateneu, les sessions del Documental del Mes passen a ser de 

pagament, a 3 euros la sessió, i a 4,5 euros la sessió en el cas del cicle Gaudí.

l’emmB orGanitZa Un concUrs de composiciÓ dUrant el seGon 
tRIMeStRe del CuRS

Banyoles recUpera Una proGramaciÓ estaBle de cinema
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August Corominas, doctor en Ciències de la Medicina i Cirurgia 
i professor de Fisiologia Humana de la Universitat de Múrcia i 
de la UAB, va ingressar com a acadèmic de número de la RAED 
(Barcelona 1914) durant una cerimònia que es va celebrar el 
dimecres 18 de setembre de 2020, al Saló d’Actes de Fomento 
del Trabajo Nacional, seu de la RAED. El rebendari va llegir el 
discurs d’ingrés «Genética Molecular y Biocronogerontología 
en la era posgenómica. Sirtuinas. Anti-Aging. Klotho ¿Son las 
Sirtuinas el buscado “Elixir de Juventud? El Filum Galénico de 
la Familia Corominas (200 años)». El va respondre en nom de la 
Real Corporació l’acadèmic i vicepresident de la Junta de Govern 
Pedro Clarós.

En el seu discurs, el nou acadèmic prova de respondre a la 
recurrent pregunta de què és l’envelliment traçant els paràmetres 
del que es coneix com a biogerontologia. «L’home és un complex 

lipoproteic ordenat. Regulat i ben estructurat i una unitat anatòmica, fisiològica i psíquica funcional 
integrada, evoluciona en l’espai i el temps, relacionat amb la cronobiologia. L’home és un conjunt 
molecular minúscul que es situa a la Biosfera. Evoluciona segons els seus ritmes circadians, 
circatrigintans i circaanuals. A nosaltres, metabòlicament i vegetativament, ens mana un rellotge 
hipotalàmic situat al nucli supraquiasmàtic. Som totalment lliures? Podem definir l’ànima en termes 
bioquímics, metabòlics? L’hombre és un desenvolupament molecular d’una primera molècula 
híbrida, d’heli i hidrogen (hidrur d’heli), que es formà en el Big Bang, fa 13.800 milions d’anys».

A partir d’aquesta complexa definició biològica, assenyala que els avenços de la sanitat i la cultura 
han aconseguit que l’hombre sigui l’únic animal capaç de modificar substancialment el seu entorn i 
fins i tot d’allargar la seva vida. «És una evidència que la tecnologia canvia de forma exponencial i el 
progrés de la intel·ligència i del coneixement és aparentment imparable. On són els límits? O, millor, 
existeixen aquests límits? Aparentment, no. L’hombre és un microcosmos que evoluciona. Com? A 
costa de milers i milions de reaccions en períodes cronobiològics determinats, que modifiquen la 
forma, l’estructura, la funció… fins a convertir un nen en un ancià».

Després de contemplar diverses definicions de l’envelliment, explicar els seus processos i ressenyar 
on la medicina ha aconseguit intervenir amb èxit, ofereix diferents consells per a afrontar la vellesa. 
«Una alimentació equilibrada, sostenible, amb residu zero, variada, amb molt color (antioxidants), 
lleugerament hipocalòrica… El gurú de la longevitat de la Universitat de Califòrnia diu que la clau 
d’augmentar la longevitat és viure més anys amb una major qualitat de vida, es tracta de menjar 
millor, sobretot més fruita i més verdura. A més de fibra dietètica, prebiòtics i probiòtics, cereals 
integrals amb dos o tres litres d’aigua encara que no es tingui set. I pel que fa a l’activitat física, 
entre 10 i 60 minuts al dia en funció de la capacitat motriu personal. Prendre el sol cada dia, uns 
15 minuts. Eliminar substàncies tòxiques: tabac, alcohol, drogues, excés de cafè… Comptar amb un 
niu ecològic alegre, net i ventilat i una vida familiar participativa. I estimular la ment llegint cada 
dia, intensament».

aUGUst corominas, reconeGUt especialista en l’envelliment, 
inGressa a la real academia de doctores – Barcelona 1914  
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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”.



Tel. 639 006 601 Tel. 629 624 584www.taxisbanyoles.cat

“Des de l’any 2001 tots els serveis i destinacions al seu abast”

CARREGADOR 
MÒBIL

ZONA 
WIFI

PAGAMENT
EFECTIU 

O TARGETA

AIRE 
PURIFICAT

DEMANI’NS PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

C/ de la Llibertat, 56 - 17820 BANYOLES (Girona)
Tel.: 972 581 237
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BaNyoleS
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

FORA-STOCK

DE L’1 AL 7 DE FEBRER
Compra a les botigues de Banyoles amb el 
distintiu o online a: https://www.ddgi.cat/
comerc-a-casa/banyoles/public/ 
Els enviaments de la compra per la web, seran 
GRATUÏTS per Banyoles i Comarca. Fes-ho 
fàcil, compra online i queda’t a casa!

SORTEIG
A més, comprar al Fora-Stock té premi! 
POTS GUANYAR 1 CAP DE SETMANA A 
MENORCA I VALS REGAL PER VALOR DE: 
300 €, 200 € I 100€, de la mà de l’Associació 
Banyoles Comerç i Turisme.

COM PARTICIPAR-HI:
1. Compra algun dels  productes seleccionats 

de l’espai Fora-Stock dels establiments 
participants.

2. Demana la teva butlleta i omple-la amb les 
teves dades.

3. I que tinguis molta sort!

ARTS ESCÈNIQUES

CINeMa doCuMeNtal
ADVOCATE
Dijous 4 de febrer. 20:30 h. 
Espai: Auditori de l’Ateneu. Preu: 3 euros.
Rechael Leah Jones i Phillipe Bellaiche. Israel, 

Canadà i Suïssa (2019) 108 min. VO  en Hebreu, 
àrab i anglès subtitulada en català.
Direcció: Rachel Leah Jones i Phillipe Bellaiche 
Distribució: DocBarcelona Distribution. 
Música: Robert Marcel Lepage. So: Yuval Bar-
on, Rachel Leah Jones. Coproducció: Close Up 
Films, Filmption Internacional, Home Made 
Docs. Edició: Yael Bitton.

Per més informació: 
www eldocumentaldelmes.com

flaMeNC
VISTO EN EL JUEVES. Rocío Márquez.
Dissabte 13 de febrer. 20:30 h.
Espai: Auditori de l’Ateneu. Preu: 12 €.
Rocío Márquez, veu. Juan Antonio Suárez 
“Canito”, guitarra.

CICle gaudÍ
LA BODA DE ROSA
Dijous 18 de febrer. 20:30 h.
Espai: Auditori de l’Ateneu. Preu: 4,5 €.
Icíar Bollaín. Espanya (2020) 100 min. 
Direcció: Icíar Bollaín / Guió: Icíar Bollaín, Alicia 
Luna / Música: Vanessa Garde / Fotografia: 
Sergio Gallardo, Beatriz Sastre / Interpretació: 
Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza, Pual 
Usero, Ramón Barea, Xavo Giménez, María 
Maroto, Eric Francés, Lucín Poved, María José 
Hipólito.

Per més informació: www.ciclegaudi.cat

teatRe PRofeSSIoNal
LES VARIACIONS BILDELBERG, Cia. La Calòrica.
Divendres 19 de febrer. 20:30 h.

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 canonades.
- No utilitza sals, 100% Ecològic, sense manteniment.
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Espai: Teatre Municipal. Preu: 15 €. Durada: 
75 minuts.
Direcció: Joan Maria Segura / Dramatúrgia: 
Oriol Grau / Intèrprets: Miquel Malirach, 
Albert Mora i Cristina Murillo / Música: Enric 
“Xato” Grau / Disseny audiovisual: Albert 
Rué / Maquillatge i caracterització: Always 
MakeUp / Disseny de vestuari: Joan Maria 
Segura i Bernadas / Coreografies: Alexandra 
Palomo i Joan Maria Segura Bernadas / 
Confecció de vestuari: Hanane Laaroussi, 
Paloma Arza i Oriol Grau / Utilleria: Oriol 
Grau i Sala Trono / Construcció titella: Eudald 
Ferré / Cap tècnic i disseny de llums: Ramón 
Beneito / Producció executiva: Joan Negrié / 
Producció: Eloi Isern.

MÚSIQueS ModeRNeS
RAMON MIRABET
Dissabte 20 de febrer. 20:30 h.
Auditori de l’Ateneu. Preu: 20€/23€.
Ramon Mirabet: veu i guitarra / Marc Llorià: 
bateria / Oscar Ferret: piano i teclats / Josep 
Tutusaus: trombó i sintetitzador / Jordi Bastida: 
guitarra / Jordi Mestres: baix i contrabaix / 
Mario Ruiz: guitarra i cors / Ana Fernández: 
violí i cors.

teatRe PRofeSSIoNal
ELDA & DANIEL
De Llàtzer Garcia.
Divendres 26 de febrer. 20:30 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques. Preu: 12 
€. Durada: 1 hora i 15 minuts.
Direcció i dramatúrgia:  Llàtzer Garcia / 
Interpretació: Meritxell Yanes i David Planas 
/ Ajudant de direcció: Marta Comasòlivas / 
Vestuari: Marta Comasòlivas / Escenografia: 
David Planas i Meritxell Yanes / Producció 
executiva: Meritxell Yanes i David Planas / 
Disseny de llums: Punt de Fuga / Fotografia: 
Paco Amate – Pig Studio i Sílvia Poch / Disseny 
gràfic: Gerard Yanes / Vídeo: Eloi Cuevas.

eSPeCtaCle faMIlIaR
KL’AA, la teva cançó
Cia. Inspira Teatre.
Diumenge 28 de febrer. 12 h i 17 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques. Preu: 

10 € anticipada / 12 € taquilla. Durada: 35 
minuts. 
Intèrprets: Laia Piró, Neus Umbert i Ester 
Westermeyer / Direcció: Clàudia Moreso / 
Direcció musical i composició: Viv Manning 
/ Escenografia: Martí Doy / Disseny de llums 
i tècnic so: Guillem Bonfill / Espai sonor: 
Àlex Cabrer / Disseny gràfic: Laia Carrera / 
Fotografia: Martí Mira i Ana Zaragoza / Vídeo: 
Ricardo Salas / Producció: Inspira Teatre.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
FEBRER

aCtIvItatS INfaNtIlS I faMIlIaRS
HORA DEL CONTE 
L’hora del conte és un espai de narració de 
contes per a infants majors de 3 anys. Els 
biblionadons és la sessió de contes adreçada 
als més menuts (de 6 mesos a 3 anys, 
aproximadament).

Dijous 11 de febrer. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal.
ELS CONTES DE LA MALETA DE CAN FONT, a 
càrrec de Sessi Sitjà.
«Pataplís pataplàs», «Abracadabra», «Baldaquí 
pirulí» i «Màgia potàgia» són paraules plenes 
de màgia que, de conte en conte, ens aniran 
sorprenent amb els prodigis inesperats que 
produeixen amb l’ajuda d’una vareta màgica de 
veritat. Per a públic a partir de 4 anys.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de 
manera presencial, es farà en línia. 

Dijous 25 de febrer. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal.
LA MÀQUINA DE NO FER SOROLL, a càrrec de 
La Senyoreta (La Perleta).
El silenci també té coses bones. Però què 
faríem si les ciutats deixessin de fer soroll? 
Una història que ens explica el plaer de saber 
escoltar i ser conscients de l’entorn on vivim. 
Això sí, a La màquina de no fer soroll et serà 
impossible riure sense fer soroll.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de 
manera presencial, es farà en línia.



ON ANAR

14 _

DISSABTES: CONTES EN ANGLÈS 
Saturday February 13th. 11 h. 
STORY TIME BY BNY LANGUAGE CORNER.
Contes de petit format perquè els més petits 
puguin gaudir de la narració de contes en 
anglès en un espai tranquil i agradable i, en 
acabar, podran pintar els personatges de les 
històries.
From 5-10 years old. 45 minutes.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de 
manera presencial, es farà en línia. 

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?
UN OCELL D’ULLS ESBATANATS,
QUE AMB ELS SEUS ESGARIPS,
HI POSA MÚSICA, A LES NITS

aCtIvItatS PeR a adultS
cinc cÈntims de creaciÓ local
aRQuIteCteS I CIutat
Comissari: Marc Riera, arquitecte i president 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Demarcació de Girona. Presentació: Pau 
Sarquella, arquitecte.

Dimarts 2 de febrer. 20 h. Auditori.
FRANCESC FIGUERAS I DE AMELLER (Banyoles, 
1902-1992). L’habitatge unifamiliar en una ciutat 
residencial. La figura de l’arquitecte municipal.
Arquitecte  municipal de 1928 fins el 1972. Va 
inspirar i executar molts projectes característics 
de la ciutat al llarg del segle passat: com les 
obres del nou cementiri (1931-54), els banys 
públics (1935) o el sanejament i la planificació 
urbana de la ciutat.

Dimarts 9 de febrer. 20 h. Auditori.
JORDI MASGRAU BOSCHMONAR (Banyoles, 
1928 – Girona 2015). La transformació urbana 
amb la construcció d’equipaments.
Arquitecte municipal de Girona entre els anys 
1960 i 1972, període en què redactà el Pla 
General de Girona. A Banyoles destaca l’edifici 
del Club Natació Banyoles (1960), la clínica 

Salus Infirmorum (1964), la fàbrica de les 
Xocolates Torras (1962) i diverses pesqueres 
de l’estany.

Dimarts 16 de febrer. 20 h. Auditori.
JERONI MONER CODINA (Banyoles, 1940 - ). 
L’actuació en el patrimoni arquitectònic.
Com a arquitecte ha treballat, sobretot, en 
projectes relacionats amb el patrimoni històric 
i arquitectònic.  Destaquen els seus estudis 
per a la protecció de la regió de l’estany de 
Banyoles i les instal·lacions olímpiques de rem.  
El  2017 l’Ajuntament de Banyoles va lliurar-li la 
medalla d’or de la ciutat. 

Dimarts 23 de febrer. 20 h. Auditori.
JOSEP RIERA MICALÓ (Banyoles 1950 – Estartit 
2008). L’arquitectura i l’urbanisme com a 
transformador de ciutat (Vila Olímpica).
Arquitecte i activista artístic amb una gran 
vocació de servei per la seva ciutat, Banyoles. 
Destaquen els projectes amb l’estudi olímpic 
i alguns edificis de la  Vila Olímpica, l’escola 
de Can Puig, la rehabilitació dels Museus 
Arqueològic i Darder o l’adequació de l’entorn 
de l’estany.

Dissabte 6 de març. VISITA ARQUITECTÒNICA.
El cicle acabarà amb una visita guiada per 
conèixer d’aprop algunes obres cabdals dels 
quatre arquitectes.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a: 
biblioteca@ajbanyoles.org, tel. 972 571 602.

eXPoSICIoNS
De l’1 al 28 de febrer. ELS + LLEGITS, LES + 
VISTES, ELS + ESCOLTATS #2020 
Com cada any, amb les dades estadístiques que 
ens proporciona el Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya, elaborem el rànquing 
dels llibres de narrativa, les pel·lícules, les sèries 
i la música més prestades durant l’any passat a 
la Biblioteca de Banyoles. 

MUSEUS DE BANYOLES - FEBRER

Les activitats dels Museus de Banyoles estan 
adaptades a les mesures de prevenció i 
seguretat per a la Covid-19.
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XeRRadeS
Dijous 11 de febrer, a les 5 de la tarda. Sala 
d’Actes del Museu Darder i en directe pel 
canal youtube dels Museus de Banyoles.
DIJOUS CULTURALS. “Els efectes de la Covid 
sobre la nostra economia”. A càrrec d’Anna 
Garriga Ripoll, degana de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat de Girona.

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

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

eXPoSICIoNS
Fins 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.

Del 3 de febrer al 28 de març. 
PROJECTE OMEIA. PROPOSTES FINALISTES 
DEL CONCURS PER A LA REFORMA I 
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC I EL 
SEU ENTORN 
En aquesta mostra es podran veure les 
diferents propostes presentades en el concurs 
de projectes per a la redacció de les obres de 
reforma i ampliació del Museu Arqueològic i la 
proposta d’urbanització de l’entorn, així com 
també, la proposta guanyadora. 
Entrada gratuïta.

vISIteS guIadeS
Dia 28 de febrer. A les 11:30 h. VISITA AL 
PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
En la visita al parc, podrem entrar 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. 
Amb reserva prèvia.
 
Més informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 572 361.

aCtIvItatS faMIlIaRS
Dia 20 de febrer. 11:30 h. L’ABAT BONITUS I 
LES SEVES HISTÒRIES (conte amb titelles)
L’abat Bonitus és molt vellet i despistat, però 
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fa molts i molts anys va ser un personatge 
molt important, ja que era l’amo i senyor de 
Banyoles i de l’estany. Donarem un cop de mà 
a l’abat i al seu ajudant Martirià per descobrir 
l’amagatall d’un preuat tresor que no recorden 
on van amagar...
Durada: 1 hora. Edat: a partir de 3 anys 
acompanyats d’un adult. 
Lloc: Museu Arqueològic de Banyoles. 
Preu: Gratuït. Amb reserva prèvia.
 
Més informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 572 361.

MUSEU DARDER DE BANYOLES

eXPoSICIoNS
Fins al 7 de març.
CORALLS: INDICADORS DEL CANVI CLIMÀTIC 
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 13 de febrer. A les 7 de la tarda. 
En directe pel canal youtube de Museus de 
Banyoles i el d’Astobanyoles. 
TARDES DE CIÈNCIA. TÈCNIQUES DE 
REPRODUCCIÓ ASSISTIDA. AVUI I DEMÀ. A 
càrrec de Nuno Costa-Borges.
Actualment, la reproducció assistida permet 
que moltes dones i parelles tinguin fills tot i 
que pateixen problemes de fertilitat. Diverses 
tècniques basades en la manipulació in vitro 
de gàmetes, oócits i espermatozoides, o 
d’embrions faciliten l’embaràs desitjat. Durant 
aquesta xerrada es farà un resum de les 
diferents tècniques disponibles a dia d’avui 
als laboratoris de reproducció assistida i de les 
indicacions per cada cas.
Activitat gratuïta.

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.

Dissabte 27 de febrer. A les 7 de la tarda. A la 
Sala d’Actes del Museu Darder i en directe per 
youtube. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
I LA NENA A LA CIÈNCIA
Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna, 
Nobel de química 2020. A càrrec de Josep Lluís 
Diez Baldero, membre d’Astrobanyoles.
Aproximació a la trajectòria personal i 
professional de les dues bioquímiques que 
van desenvolupar el mètode CRISPR d’edició 
del genoma, que es detallarà. El mètode està 
revolucionant el tractament de malalties, la 
millora d’espècies animals i vegetals o el control 
d’insectes transmissors de malalties.
Activitat gratuïta.

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.

aCtIvItatS faMIlIaRS
Dissabte 13 de febrer. A les 16:30 h. 
EN BLAUET I EL FOLLET (conte amb titelles) 
(activitat familiar per a nens i nenes de 3 a 6 
anys acompanyats d’un adult).
En Blauet, un ocell que viu en indrets d’aigua, 
i el seu amic follet que és molt entremaliat, 
ens explicaran una història sobre l’estany 
de Banyoles, els animals que hi viuen i la 
importància de l’aigua. Després ens fabricarem 
una corona amb l’emblema d’en Blauet.
Durada: 1 hora
Punt de trobada: Museu Darder de Banyoles
Aforament: màxim 20 persones.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.

HORARI MUSEUS

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

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.

• Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim 
sales disponibles.

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

Cal dRaC CeNtRe Col·laBoRadoR 
LABDOO
L’Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac 
participa en la xarxa Labdoo. Labdoo és una 
xarxa social col·laborativa que té per objectiu 
donar una nova vida en l’àmbit escolar a 
ordinadors portàtils reciclats. 
A Cal Drac en som centre col·laborador, així 
que si tens un portàtil vell que ja no utilitzes 
porta’ns-el i ens ocuparem que qui en necessiti 
un i no pugui comprar-se’l l’aprofiti.

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

aCtIvItatS feBReR
Dimarts 2 de febrer. 20 h.
FRANCESC FIGUERAS
CICLE CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
L’ARQUITECTE MUNICIPAL
Gratuït
Francesc Figueras (1902 – 1992) va ser 
arquitecte municipal des del 1928 al 1972. Va 

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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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 molts habitatges unifamiliars.
Comissaris i conductors: Marc Riera, arquitecte 
i president de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Pau 
Sarquella, arquitecte.

Dijous 4 de febrer. 20.30 h. 
ADVOCATE. EL DOCUMENTAL DEL MES. 3 €.
Jueva i advocada, Lea Tsemel és un terratrèmol 
de l’advocacia a Israel, especialitzada en la 
defensa de presoners polítics palestins, es 
considera una ‘optimista dona enfadada’. Sense 
pèls a la llengua, accepta representar acusats 
palestins hagin o no comés delictes sota la 
revolucionària idea i forta convicció que la 
repressió que pateixen justifica la seva lluita 
per alliberar-se. Defensora dels drets humans, 
afirma que els israelians són còmplices i que 
no tenen cap dret a dir als palestins com han 
de lluitar… Una història indispensable on Lea 
Tsemel ens envia un prec i un missatge poderós: 
“Hauríeu d’intentar entendre’m, perquè soc el 
futur”.

Dimarts 9 de febrer. 20 h. 
JORDI MASGRAU
CICLE CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
EQUIPAMENTS I HABITATGES DE LA CIUTAT
Gratuït.
Francesc Figueras (1902 – 1992) va ser 
arquitecte municipal des del 1928 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 molts habitatges unifamiliars.
Comissaris i conductors: Marc Riera, arquitecte 
i president de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Pau 
Sarquella, arquitecte.

Dijous 11 i 25 de febrer. 20.30 h.
PREMIS VOC A BANYOLES
CINEMA DOCUMENTAL. 
Gratuït amb reserva prèvia.
Premis VOC és un projecte impulsat per 
Òmnium cultural amb la finalitat d’estimular 
la producció de continguts audiovisuals de 

qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva 
difusió i ampliar-ne el públic.
En aquesta mostra de cinema i audiovisual 
es podran veure els millors curtmetratges, 
websèries, videoblogs i nous formats 
audiovisuals en català.

Dissabte 13 de febrer. 20.30 h.
ROCÍO MÁRQUEZ
VISTO EN EL JUEVES
FLAMENC
12 €.
La que fou artista resident de 2015, la gran 
cantaora Rocío Márquez, torna cinc anys 
després a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles 
amb el seu nou disc Visto en el jueves. El disc 
és una reflexió crítica sobre el concepte de 
l’autor mitjançant un repertori en el que el límit 
del que és flamenc i no flamenc, del “Cante” i 
la Cançó, es desdibuixa. L’únic nexe que té el 
repertori, un nexe difús però alhora crucial, és 
que totes són peces que han estat trobades en 
l’històric mercat d’antiguitats de El Jueves del 
carrer Feria de Sevilla. Uns disc que confirma a 
la cantaora de Huelva com la veu femenina més 
important i original del flamenc actual.

Dimarts 16 de febrer. 20 h.
JERONI MONER
CICLE CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
EL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I 
PAISATGÍSTIC
Gratuït.
Jeroni Moner segueix en actiu com a arquitecte 
a Banyoles. Destaquen les instal·lacions 
olímpiques de rem, el Museu Arqueològic, 
l’Arxiu Comarcal i el Claustre del Monestir Va 
ser un dels fundadors del Tint, i l’any 2017 rebé 
la Medalla d’Or de la ciutat de Banyoles.
Comissaris i conductors: Marc Riera, arquitecte 
i president de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Pau 
Sarquella, arquitecte.

Dijous 18 de febrer. 20.30h.
LA BODA DE ROSA
CICLE GAUDÍ 
4,5€
A punt de complir els 45, la Rosa s’adona que 
ha viscut sempre pels altres i decideix anar-se’n 
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i deixar-ho tot. Vol agafar les regnes de la seva 
vida i complir el somni de tenir un negoci propi. 
Però aviat descobrirà que el seu pare, els seus 
germans i la seva vida tenen altres plans, i que 
canviar de vida no és tan senzill si no està escrit 
al guió familiar.

Dissabte 20 de febrer. 20.30 h.
RAMON MIRABET
MÚSIQUES MODERNES
20€ anticipada / 23€ taquilla.
Creador, productor i intèrpret de gran 
personalitat, Ramon Mirabet presenta les 
seves cançons en un format especial, recollit i 
ple d’encant. Amb una veu imponent i singular, 
la seva proposta ens acosta a un món on 
l’èpica es fon amb la senzillesa, amb sonoritats 
que arriben fins a l’epicentre del rock, fins al 
mateix nucli dels gens que ens fan ballar o fins 
a la mateixa arrel de la tendresa. Un repertori 
pensat especialment per a l’ocasió en què 
potser, fins i tot, hi podrem descobrir nous 
matisos.

Dimarts 23 de febrer. 20 h.
JOSEP RIERA
CICLE CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
ARQUITECTURA, URBANISME I CULTURA
Gratuït.
Josep Riera (1950 – 2008) va realitzar l’estudi 
olímpic –amb la conseqüent transformació de 
Banyoles-, alguns edificis de la Vila Olímpica, 
l’escola i el pavelló de Can Puig o l’adequació 
de l’entorn de l’estany. Com a activista cultural, 
i amb gran vocació de servei, va formar part del 
Grup Tint.

Comissaris i conductors: 
Marc Riera, arquitecte i president de la 
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i Pau Sarquella, arquitecte.

PUNT ÒMNIA DE BANYOLES

aCtIvItatS foRMatIveS 
Amb inscripció prèvia. 
Totes les activitats són gratuïtes.

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

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

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

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

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

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

eso (a partir dels 12 anys)

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

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

joveS
TALLER DE CARNAVAL
Divendres 5 de febrer. Hora: a les 19 h.
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JUST DANCE
Dijous 11 de febrer. Hora: a les 19 h.

TALLER DE CUINA
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

taRdeS de CIÈNCIa
Dissabte 13 de febrer. A les 19 h. 
Lloc: Telemàticament. 
Es podrà seguir la conferència en streaming a la 
web d’Astrobanyoles (www.astrobanyoles.org).
Tema: Tècniques de reproducció assistida. 
Avui i demà. Convidat: Nuno Costa-Borges, 
biotecnòleg.

dIa INteRNaCIoNal de la doNa I la 
NeNa a la CIÈNCIa
Dissabte 27 de febrer. A les 19 h. 
Lloc: Museu Darder, Banyoles.
Tema: Emmanuelle Charpentier i Jennifer 
Doudna, Nobel de química 2020. Conferenciant: 
Josep Lluís Diez Baldero, Astrobanyoles.
Aproximació a la trajectòria personal i 
professional de les dues bioquímiques que 
van desenvolupar el mètode CRISPR d’edició 
del genoma, que es detallarà. El mètode està 
revolucionant el tractament de malalties, la 
millora d’espècies animals i vegetals o el control 
d’insectes transmissors de malalties.

FUNDACIÓ ESTANY

aCoMPaNyaMeNt a leS faMÍlIeS
Obert a les famílies de persones amb 
discapacitat/TEA de qualsevol edat, del Pla de 
l’Estany i fora de la comarca.

INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT, 
ORIENTACIÓ
Us escoltem i intentem donar resposta a les 
vostres necessitats de suport, informació, 
orientació... sempre treballant conjuntament 
amb vosaltres. Gratuït.

ESPAI FAMILIAR
Trobades mensuals virtuals amb altres famílies 
(mares, pares, germans/es, avis/es, etc.) amb el 
suport d’un professional (Ferran Capità) on es 
tracten temes d’interès comú. Gratuït.

GRUP FAMÍLIES AMB INFANTS/JOVES AMB 
TEA
Trobades mensuals virtuals amb altres famílies 
per tractar temes relacionats amb el TEA. 
Dinamitzat per una professional especialista 
amb TEA (Georgina Delemus). Gratuït.

PERSONAL DE SUPORT AL DOMICILI
Servei de suport al domicili per conciliar la vida 
familiar o per descans. Pot ser des d’una hora 
a la setmana a vàries hores en funció de les 
necessitats de cada família. Preus molt reduïts.

XERRADES
Al llarg de l’any organitzem diferents xerrades 
relacionades amb la discapacitat i el TEA 
orientades a les famílies. Gratuït.
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SERVEIS ESPECIALITZATS INFANTS I JOVES 
AMB TEA
Sessions individuals terapèutiques, grups 
d’habilitats socials, suport implementació de 
sistemes augmentatius de la comunicació i 
sistemes de regulació de la conducta, etc.
Preus molt Reduïts.

INCLUSIÓ ENTORN COMUNITARI
Suport i acompanyament per a la inclusió 
en activitats extraescolars, activitats d’oci, 
esportives, culturals, etc.

Sempre que la família ho autoritzi, ens 
coordinem amb altres professionals i serveis 
que atenen a la persona (centre docent, EAP, 
CSMIJ, etc.).
Tenim ganes d’iniciar altres grups d’espai 
familiar amb pares, avis i àvies, germans i 
germanes, oncles i ties, etc.

De moment els espais de trobada són virtuals a 
causa de a la COVID.

Més informació: 
Tels. 972 57 66 30 - 648 021 405
info@fundacioestany.cat.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE 
BANYOLES

joRNadeS CultuRalS. feBReR
Per més informació sobre com poder seguir les 
sessions en línia, envia un correu electrònic a 
eoibanyoles@xtec.cat.

Dia 10. De 18:45 a 20 h. Vis ma vie de français. 
Güller Sanay.

Dia 11. De 17:15 a 18:30 h. Gavage de la femme 
en Mauritanie + surprise. Saadani Oubeid.
De 18:45 a 20 h. Du rap français. Güller Sanay.

Dia 15. De 17:15 a 18:30 h. Mudlarking. A 
History of London through its garbage. Eduard 
Mas.
De 19 a 20:15 h. The socio-linguistic North and 
South divide in England. Amy Lauren Jones.

Dia 16. De 17:15 a 18:30 h. Learning languages. 
Ian Gibbs.
De 19 a 20:15 h. True Colors (being yourself, 
being different). Jan Bliek.

Dia 17. De 17:15 a 18:30 h. Wales, the Celtic 
cousin. Helen Lindsay.
De 19 a 20:15 h. Kenyan traditional marriage 
ceremonies and rituals. David Muchemi.

Dia 18. De 17:15 a 18:30 h. Tales from Great 
Britain and Ireland. Sara Carline.
De 19 a 20:15 h. Who Wants to be a Millionaire? 
Óscar Ramírez.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

NovetatS
TEAM FIT
De l’1 de febrer al 3 de maig. De dilluns a 
divendres, de 16.30 a 17.30 h. Lloc: Institut 
Josep Brugulat, Institut Pere Alsius i Institut Pla 
de l’Estany. Per joves de 1r a 4t d’ESO.
Més informació: www.ceplaestany.cat i a 
través del professor/a d’Educació Física dels 
instituts.
Inscripcions: a l’institut.

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
sussivila@hotmail.com
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aCtIvItatS CoNtINueS aMB 
inscripciÓ oBerta

PARCS URBANS DE SALUT 20-21 
Del 21 de setembre al 26 de juny. 
Lloc: Parcs urbans de salut de la comarca.
Destinataris: Totes les edats.
Activitats de manteniment i millora de la 
condició física.
Inscripcions: Directament el primer dia de 
l’activitat al parc urbà de salut. 
Més Informació: www.ceplaestany.cat.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Del 22 de setembre al 22 de juny.
Lloc: Banyoles, Cornellà del Terri, Esponellà i 
Sant Miquel de Campmajor. 
Destinataris: Adults i Gent Gran. 
Activitats de manteniment i millora de la 
condició física.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu 
972 58 13 44.
Més Informació: www.ceplaestany.cat.

EXERCICI FÍSIC I SALUT “PILATES”
Del 24 de setembre al 17 de juny. 
Horari: Dijous, de 15.15 a 16.15 h. Destinataris: 
Adults i Gent Gran. Activitats de manteniment i 
millora de la condició física amb base de Pilates.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu 
972 58 13 44
Més Informació: www.ceplaestany.cat.

RELAXACIÓ
Fins a l’1 d’abril.
Horari: Dijous, de 9.15 a 10.15 h. Destinataris: 
Adults i Gent Gran. Activitats de relaxació i 
control de la respiració.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu 
972 58 13 44.
Més Informació: www.ceplaestany.cat.

IOGA
Del 24 de setembre al 17 de juny.
Horari: Dimecres, de 16.30 a 17.30 h. 
Divendres de 10.30 a 11.30 h. Destinataris: 
Adults i Gent Gran. Activitats: Ioga Suau.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu 
972 58 13 44.
Més Informació: www.ceplaestany.cat.

ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 20/21
De l’1 d’octubre al 28 de maig. 

Horari: Migdies. Lloc: Escoles i instal·lacions 
esportives de la comarca. Per nens i nenes de 
P3 a 6è de Primària. Activitats extraescolars 
d’iniciació a diversos esports.
Inscripcions: www.ceplaestany.cat.
Més informació: www.ceplaestany.cat.

BALL I RITME CURS 20/21
De l’1 d’octubre al 28 de maig. 
Horari: 16.30 a 17.45 h. Lloc: Escola La Draga.
Destinataris: Nens i nenes de P3 a 6è de 
Primària. Activitats: Activitats extraescolars. 
Inscripcions: www.ceplaestany.cat.
Més informació: www.ceplaestany.cat.

TARDA JOVE 
Del 13 d’octubre al 3 de juny.
Horari: Dimarts i dijous, de 17 a 18.30 h.
Lloc: Dimarts: Escola Baldiri Reixac.
Dijous: Escola La Draga. Destinataris: Joves de 
1r a 4t d’ESO i Batxillerat.
Més informació: trucant al 972 581 344 i 
www.ceplaestany.cat.
Inscripcions: Consell Esportiu. 

JOVES EN DANSA
Del 15 d’octubre al 3 de juny.
Horari: 17.30 a 18.30 h. Lloc: Escola Pla de 
l’Ametller. Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO 
i Batxillerat.
Més informació: trucant al 972 581 344 i a 
www.ceplaestany.cat.
Inscripcions: Consell Esportiu.

ESPORT I BARRIS
Del 13 d’octubre al 4 de juny. 
Horari: Barri de Sant Pere: dimecres (joves) i 
divendres (infants), de 17 a 18.30 h.
Lloc: Barri de Sant Pere: pista de bàsquet.
Destinataris: Infants de 1r a 6è de primària; 
Joves de 1r a 4t d’ESO.
Més informació: Consell Esportiu.

ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT 
GRAN DE BANYOLES

Dijous 11 de febrer, a les 17 h. Pel canal 
Youtube dels Museus de Banyoles.
DIJOUS CULTURALS. ELS EFECTES DE LA 
COVID SOBRE LA NOSTRA ECONOMIA. 
Xerrada. A càrrec d’Anna Garriga Ripoll, degana 
de la Facultats de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat de Girona.
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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. 
Fins 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.
Fins 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.
Fins 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.
Fins 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.
Fins 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.
Fins 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.

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.
Fins 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.
Fins al 22 de març.
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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.
Fins 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.
Fins 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.
11 de febrer.
11 de març.
Dijous, d’11 a 13 h.
Associació Família i Salut Mental de Girona i 
Comarques.

informaciÓ
De forma presencial o al 972 571 162.

CReSPIà
FIRA DE LA MEL

Davant la situació de pandèmia causada pel 
Coronavirus SARS-CoV-2 i, en compliment 
de les directrius marcades tant pel Govern de 
l’Estat com pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, aquest Ajuntament de Crespià ha 

decidit suspendre la XLII Fira de la Mel que 
s’havia de celebrar els propers dies 27 i 28 de 
febrer.

eSPoNellà
ACTIVITATS FEBRER

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

PoRQueReS
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ 
FEBRER

a PoRQueReS, CReIXeM PlegatS
Divendres 5, a les 7 de la tarda.
Com acompanyar la sexualitat dels infants. A  
càrrec d’Anna Salvia, psicòloga en educació i 
salut sexual.  
Places limitades.
Cal inscripció omplint el formulari a:
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/
porqueres/biblio/1464

HoRa del CoNte al PoRXo de la 
BIBlIoteCa
Dimecres 24, a les 5 de la tarda. 
Contes i màscares. A càrrec de la Companyia La 
Sal d’Olot.
Cada nen/a haurà de portar el seu estoig amb 
colors i nosaltres hi posarem el cartró semirígid 
per fer la màscara.
Activitat adreçada a nens i nenes a partir de 4 
anys.
Places limitades. 
Cal inscripció omplint el formulari a:  
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/
porqueres/biblio/1469
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tRoBada jove              
Dijous 25, a 2/4 de 7 de la tarda.
Depenent de la situació epidermiològica es 
farà virtual o presencial.
Trobada per comentar el llibre Tan sols viure, 
amb el seu coautor i veure el documental 18+1.
Projecció oberta a tothom.
Després de la projecció s’obrirà tertúlia.
Places limitades. 
Cal inscripció omplint el formulari a:
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/
porqueres/biblio/1468

CluB de CINeMa              
Divendres 26, a  les 7 de la tarda.
Depenent de la situació epidermiològica es 
farà virtual o presencial.
Projectarem la pel·lícula El blues de Beale 
street, dirigida per Barry Jeankins. Adaptació 
cinematogràfica de la novel·la homònima de 
James Baldwin.
Projecció oberta a tothom.
Acabada la projecció, s’obrirà tertúlia.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

aPRÈN deS de CaSa
Tria i remena entre els nou tallers en línia 
disponibles i troba el teu taller ideal!
Formació en línia de l’1 de febrer al 26 de març.

CUINA - BATCH COOKING
En aquest curs, en @llucsky, xef de @canxapes, 
t’explicarà com ens hem de planificar i 
organitzar per preparar una sèrie de menús 
setmanals cuinant únicament una tarda.

TAST DE VINS AMB LA @consultabanyoles
En aquest taller tastarem molts vins, farem 
un recorregut per les diferents tipologies i 
aprendrem una mica més de cadascuna a 
través del seu tast. 
Perfecte per fer en parella!

ALIMENTACIÓ PREVENTIVA PER A TOTHOM
És complicat organitzar un menú setmanal 
equilibrat i saludable. Aprèn a crear-lo amb la 
nutricionista @bertapinutricio!

COSTURA. TOTE BAG A MIDA!
Et proposem un curs en línia d’iniciació al 
món de la costura amb @irenebosc en què 
dissenyaràs i crearàs una bossa de roba a mida 
i segons les teves necessitats.

LLENGUA DE SIGNES
La llengua de signes és tot un món! El taller, 
impartit per les professores de @MultiSignes, 
disposa de dos nivells: iniciació i intermedi.

VINYASA YOGA IN ENGLISH AMB @tadayoga
This course is an 8-week-introduction to 
Vinyasa yoga. Try yoga as a spiritual tool to 
connect you with the present!

CÍVIC SALUT - GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA 
En aquest taller, impartit per Isabel Robirola, 
es farà un treball global del cos a partir 
d’estiraments, respiracions, exercicis 
hipopressius i sessions de relaxació. 
@puntgallet

CÍVIC SALUT - PILATES
Guanya flexibilitat, evita males postures i 
redueix l’estrès i el mal cervical o d’esquena. 
Com? Practicant pilates amb la Sandra Ferrer!

CÍVIC SALUT - IOGA
En les classes de ioga d’en Raül Carracelas 
faràs consciència del moment present i 
desenvoluparàs actituds i patrons mentals 
positius que t’ajudaran a estar millor durant el 
teu dia a dia. @ioga.banyoles

Inscriu-t’hi a www.centrecivicporqueres.cat.

RERELTELÓ  

Les entrades són numerades i es poden 
comprar anticipadament a www.rereltelo.cat

MÚSICa 
Divendres 12 de febrer. 20.30 h. 10 €.
GRAUWI + MARTA CASCALES. “El so de la 
delicadesa i la sensibilitat”.

teatRe MuSICal
Divendres 19 de febrer. 20.30 h. 10 €.
El temps que no tindrem. “Una declaració d’amor 
al primer dels amors, el de la família”.
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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.

Un procés participatiu transversal inclusiu i 
plural per establir les bases constitucionals 
per al futur polític de Catalunya.
Aquest mes de febrer comença la fase per 
respondre del qüestionari de preguntes que 
es porten a debat. 

Participa descarregant-te l’aplicació a 
www.debatconstituent.cat

Contacte del grup impulsor a la comarca: 
pladelestany@debatconstituent.cat

DONACIONS DE SANG AL PLA DE 
L’ESTANY
FEBRER

23/02/2021 PORQUERES. Centre Cívic. De 
17 a 21 h.

Cita prèvia a donarsang.gencat.cat



Amb el suport de:

I també al febrer 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 per a un 

grup reduït de 2 persones. 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.

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).

ADULTS - FICCIÓ 
El cielo de medianoche. Lily Brooks-Dalton. Blackie Books.
Els contes. Tomasi Di Lampedusa. Proa. 
Impossible. Erri De Luca. Bromera.

ADULTS - CONEIXEMENTS
Aprendre a morir per poder viure. Xavi Argemí. Rosa dels 
vents. 
La magia del color en la fotografía digital. Gabriel Brau 
Gelabert. JdeJ Editores. 
Mitologia per a profans. Antoni Janer Torrens. Publiacions 
de l’Abadia de Montserrat. 

INFANTIL I JUVENIL - FICCIÓ
De pressa, de pressa! Clotilde	Perrin.	Joventut.	
Gelsomino al país dels mentiders. Gianni Rodari. Kalandraka.
On és tothom? Tom	Schamp.	Combel.	

INFANTIL I JUVENIL - CONEIXEMENTS
Criatures màgiques i bèsties mítiques. Professor	Mortimer.	
Cruïlla.  
El meu primer llibre del cosmos. Sheddad	Kaid-Salah	
Ferrón. Joventut. 
Microbis monstruosos. Professor Marc Van Ranst. 
Takatuka. 

NARRATIVA JUVENIL
El Ickabog. J. K. Rowling. Salamandra. 
Cómo robar un banco.	Tom	Mitchell.	Haper.	

CÒMIC
El pacto del letargo. Miguelanxo Prado. Norma. 
Patria. Toni Fejzula. Planeta. 

CINEMA I SÈRIES
Día de lluvia en Nueva York. Woody Allen. EEUU 2019. 
Intemperie. Benito Zambrano. Espanya / Portugal 2019. 

MÚSICA
El senyal que esperaves. Els Amics de les Arts. POP. 
Fins a maig no revisc. Maria Jaume. FOLK.

SERVEIS

ENS TROBAREU A:

NOVETATS

INVENTARI, TANCAMENT ESPECIAL:

HORARI D’HIVERN

Dilluns 22 de febrer.
Dimarts 23 de febrer.

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 FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

L’11 de març de 2004 (l’11-M) hi va haver un 
atemptat causat per una cèl·lula islamista a 
Madrid, amb 191 morts i més de 2.000 ferits.
L’endemà de l’atemptat, el divendres 12 de 
març de 2004, a les set de la tarda, una gran 

gentada es va concentrar a la plaça Major 
de Banyoles en un acte de repulsa. Algunes 
imatges, com aquesta fotografia conservada a 
l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany (Fons de 
Joan Comalat i Vilà), resten per a l’esdevenidor.

la foto notícia d’ara fa 17 anys

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



Des del dia 1 de gener els patinets elèctrics són objecte d’una nova 
normativa, segons la DGT.
- Han de circular per calçada o carril-bici.
- Tenen prohibit circular per voreres o zones de vianants
- No es pot conduir amb auriculars 
- No es pot fer servir el mòbil mentre circula
- No poden ser conduits per menors de 16 anys
- El conductor pot ser sotmès a proves d’alcohol i drogues 
- Prohibició de portar passatgers

Aquestes infraccions poden ser castigades amb multes de 200 €, 500 € 
o fins a 1.000 €

I, segons normativa de cada població:
- Pot ser obligatori portar elements reflectants
- Pot ser obligatori portar casc
- Pot ser obligatòria una assegurança de danys a tercers

L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL ÉS MOLT 
RECOMANABLE, ja que en cas d’atropellar algú o col·lisionar contra un 
altre vehicle, si no disposem d’assegurança, haurem de fer-hi front de la 
nostra butxaca i si atropellem alguna persona, les indemnitzacions 
poden ser molt considerables.

EL COST DE L’ASSEGURANÇA POT ESTAR ENTRE 25 € i 50 €, 
depenent de la tipologia del vehicle (velocitat, pes …) i si és conduït per 
una sola persona o vàries i la cobertura que es contracta.

NOVA NORMATIVA PATINETS ELÈCTRICS

I-SEGUR
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

BANYOLES
CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

Av. Països Catalans, 96 Entresòl 1 - 17820 BANYOLES - T. 972 57 19 96
www.i-segurbanyoles.cat - info@i-segurbanyoles.cat

SI VOLS INFOMACIÓ SENSE CAP MENA DE COMPROMÍS, 
ENVIA’NS UN E-MAIL A: info@i-segurbanyoles.cat
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors
Fotos: Clàudia Robert

La teva història…?
Als meus 33 anys miro enrere i puc dir que el 
fil conductor de la meva vida fins ara, ha estat 
l’inconformisme, la impulsivitat i el guiar-me 
pel que sento i no pel que s’hauria de fer, a 
vegades m’ha anat bé i altres no tant. De petita 
vaig provar totes les extraescolars banyolines; 
esports variats, música, anglès, ballet... però 
cap m’agradava i durava com a màxim un curs. 
Finalment però, als dotze anys va aparèixer 
l’Aula de Teatre de Banyoles, allò sí que em feia 
vibrar. Aprenentatges, creativitat, felicitat, una 
Companyia i una gran família. Als divuit cap a 
Barcelona, vaig començar Biologia, 6 mesos 
i ho vaig deixar, no era per mi. L’any següent 
Psicologia, això sí que m’interessava. Amb 
aquesta excusa vaig tenir la sort de començar 
a treballar en diferents àmbits i perfils, Trastorn 
de l’Espectre Autista, Trastorn Mental Sever, 
Trastorn de Conducta... Més endavant vaig 
descobrir les addiccions i les emergències, 
els meus dos grans pilars. Les primeres les 
definiria com un repte constant i motivador i 
les segones, un repte crític i adrenalínic. Les 
dues em fan sentir molt útil com a psicòloga 
i això no es paga amb diners, o sí! També he 
treballat en mesures penals alternatives amb 
homes agressors de violència masclista i 

Serveis Socials amb diferents projectes. En els 
últims anys he tingut la sort de conèixer grans 
dones que m’han ajudat a introduir-me de 
ple en la Perspectiva de Gènere, unes ulleres 
necessàries per tothom i per tots els àmbits. 

Ambició o vocació?
Ambició perquè em fascinen els nous reptes, 
els canvis i l’èxit personal. Vocació perquè és 
com un microtalent que m’acompanya, em 
defineix i, per suposat, m’agrada molt treballar 
amb persones. 

Viure per treballar o treballar per viure?
Treballar per viure i tant, per sort sé posar bé 
els límits entre la vida professional i personal. 
Quan treballo estic al 100% però tinc clar 
com desconnectar i gaudir de la vida. No hem 
vingut a treballar, almenys jo no, he vingut a 
viure! Em fascina la meva feina i tinc molta sort 
de dedicar-m’hi, cada dia m’ensenya el ventall 
més ampli de vulnerabilitat humana, cosa que 
m’ajuda molt a entendre que d’un dia per l’altre 
tot pot canviar i que per tant, viu l’avui i fes-ho 
de veritat. 

ANNA PLANADEVALL GÜELL (PSICÒLOGA, ENTRE D’ALTRES)





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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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!
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

pilotilles amb pèsols
A totes les terres de llengua catalana, 
del Rosselló a l’Horta de València, les 
mandonguilles, pilotilles (Girona i Osona), 
boles de picolat, pilotes o bolilles, tarongetes, 
fassedures (farcidures), són l’objecte de 
nombroses receptes, soles o acompanyades 
de pèsols, carxofes, patates, mongetes, salsa 
de tomàquet i, fins i tot, arròs, escudella, sèpia, 
cargols i plats de mar i muntanya.

INGREDIENTS
Carn de porc picada (uns 400/500 g., aprox.)
Alls (2 grans, aproximadament)
Julivert
Sal
Un ou
Pa ratllat
Oli (1/4 de litre, aproximadament)
Una patata i una pastanaga grosses
Un grapat de pèsols (300 g)
Dos tomàquets 
Una ceba
Aigua i brou

ELABORACIÓ
Formeu les mandonguilles amb la carn de porc, 
picada i adobada amb sal, de la grandària d’un 
ou petit.
Passeu-les per ou batut, arrebosseu-les amb 
pa ratllat i all i julivert picats. Poseu oli en 

una paella i fregiu les mandonguilles. En el 
mateix oli, traient-ne una mica i colant-lo 
feu-hi el sofregit. Quan sigui llest, un quart, 
mulleu-lo amb aigua, afegiu-hi els pèsols i les 
mandonguilles. Deixeu-ho coure uns 15 o 20 
minuts.

NOTES
Les mandonguilles també es poden fer amb una 
barreja de carn picada de vedella i porc, meitat 
per meitat. Una mica de cansalada grassa 
picada les amoroseix molt. A la pasta s’hi pot 
posar all i julivert, pebre, canyella i, fins i tot, a 
l’estil valencià, pinyons.
Podeu enriquir la salsa amb all i julivert, vi ranci, 
alguna herba aromàtica, farina o una picada. 
L’endemà encara són millors.



Pressupostos sense compromís

CORTINES DE SCREEN AMB DISSENY PERSONALITZAT
Estampats, brodats...

Botiga: Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles 
Tel. 972 57 05 90
Taller: C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles 
Tel. 972 57 10 57. tapissatsvilanovasoler@gmail.com



PAU VELA
FISIOTERÀPIA I  OSTEOPATIA
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fosques i aniran desapareixent en els següents 5 
dies. La IPL s’aplica a la consulta sense cap tipus 
d’anestèsia. És important la protecció solar alta 
diària i no exposar-nos al sol directe la setmana 
següent al tractament per obtenir millors resultats, 
per això es recomana realitzar-lo durant els mesos 
d’octubre a juny, evitant la temporada d’estiu.

Indicacions:
- Eritema, rosàcia
- Telangièctasis (aranyes vasculars, varius superficials)
- Punts rubí
- Taques solars
- Melasma
- Pell desgastada, aspre i amb porus oberts
- Cicatrius d’acne i prevenció d’acne inflamatori
- Pell envellida, danyada pel sol amb pèrdua de 
lluminositat
- Depilació

Al servei de Medicina Estètica de la Clínica Salus 
hem incorporat aquest aparell d’estètica mèdica 
avançada per oferir als pacients la màxima 
seguretat i resultats de qualitat. Pot sol·licitar una 
visita al telèfon de la Clínica Salus 972 57 02 08, 
extensió 2.

Dra. Marina Duch Casanova
Medicina Estètica
Núm. Col.:  5788

Dra. Montse Ribas Martín
Medicina Estètica
Núm. Col.:  3772

Rejoveniment global i uniforme de cara, coll, 
escot i mans
La llum polsada intensa (IPL, de l’anglès Intense 
Pulsed Light) és un tractament mèdic dermatològic 
destinat a millorar la nostra pell. Actua eliminant 
petites imperfeccions, estimulant el col·lagen i 
obtenint una pell neta, lluminosa i rejovenida 
després de cada sessió.
En el tractament amb IPL s'aplica una font lumínica 
d'alta intensitat, que selectivament elimina els 
elements pigmentats de la pell, taques i danys 
vasculars. També disminueix la mida dels porus i la 
profunditat de les arrugues, a més d’afavorir la 
generació de col·lagen a la dermis i millorar la 
textura de la pell oferint un aspecte uniforme, fresc 
i rejovenit.
La IPL ja és una de les tècniques estètiques amb 
més demanda a tot el món, avalada i recomanada 
per dermatòlegs en resoldre afeccions cutànies de 
manera més ràpida que altres tècniques més 
agressives i costoses.
La llum polsada emet una banda ampla de llum, a 
diferència del làser convencional que és una única 
longitud d’ona, característica que ens permet 
tractar diferents objectius a la vegada: taques 
pigmentades, lesions vasculars, i millorar la qualitat 
de la pell a través de l’estimulació de col·lagen.
Una aplicació afegida és la depilació. Amb poques 
sessions es pot aconseguir una desaparició del pèl 
de les zones que ens interessi.
Es pot combinar perfectament amb altres 
tractaments com infiltracions de toxina botulínica o 
àcid hialurònic, potenciant-ne els resultats.
Al marge d’aquests resultats, que són evidents des 
de la primera sessió, el gran avantatge és que 
resulta indolora i la recuperació és immediata. Es 
pot fer vida normal abans, durant i després del 
tractament. Únicament, les taques es faran més 

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

CONSULTES EXTERNES:  972 573 018



Text: Núria Dellonder Frigolé. Farmacèutica. Col·legiada 1917

Ull sec: augment de la patologia com a 
conseqüència dels nous hàbits adquirits 
arran de la COVID-19
A causa de l’aparició de la COVID-19 a 
les nostres vides hem hagut d’adquirir 
nous hàbits per tal de protegir-nos-en. 
Les hores d’exposició als dispositius 
mòbils, ordinadors o tauletes i la 
utilització de la mascareta, que desvia tot 
l’aire cap als ulls, estan provocant un 
augment de les consultes sobre ull sec.
L’ull sec és la patologia més freqüent que 
afecta la superfície ocular, amb una 
incidència del 15-30% en la població, 
percentatge que va en augment per 
l’estil de vida actual, amb moltes hores 
de dedicació a feines que requereixen 
esforç visual mantingut, com llegir o 
treballar davant de l’ordinador, cosa que 
comporta una disminució del parpelleig, 
factor clau en el desenvolupament de la 
sequedat ocular. Altres factors que 
poden desencadenar-lo són: 
l’envelliment, la contaminació, l’ús de 
lents de contacte, la menopausa i el 
consum d’alguns medicaments com 
diürètics o antihistamínics, entre altres.  
Per conèixer millor aquesta patologia 
hem de conèixer un dels components 
més importants de l’ull: la llàgrima. 
La llàgrima té moltes funcions, entre les 
quals: mantenir la superfície ocular sana, 
proporcionar una visió nítida, lubricar els 
teixits durant el parpelleig, actuar com a 
primera línia de defensa davant de 

possibles infeccions, però sobretot, 
donar confort a l’ull.   
Perquè porti a terme totes aquestes 
funcions, les tres capes que la formen: 
capa muscínica, capa aquosa i capa 
lipídica han d’estar en perfecte estat i 
equilibri, ja que sinó pot donar lloc a la 
síndrome d’ull sec.

TIPUS D’ULL SEC I SÍMPTOMES
Ull sec per deficiència aquosa o 
muscínica (ull sec productiu).
Ull sec per dèficit lipídic (ull sec 
evaporatiu).
Ull sec mixt.

Els principals símptomes que 
acompanyen la síndrome d’ull sec són: 
- Envermelliment ocular
- Sensació de sorra o cos estrany
- Coïssor, picor i cremor
- Llagrimeig constant
- Cansament i pesadesa als ulls...  

Quan cal consultar al metge? 
- Presència de dolor ocular o d’un cos 

estrany.
- Quan els símptomes no remeten 

després de dies amb el tractament.
- Presència de supuració.
- Visió borrosa o pèrdua de visió.

LLÀGRIMES ARTIFICIALS PER A LA 
SEQUEDAT OCULAR
La llàgrima artificial, o també anomenat 
col·liri hidratant, és el tractament més 
utilitzat, ja que imita les llàgrimes 
naturals protegint la superfície ocular, 
hidratant-la i estabilitzant-la.

L’elecció correcta  es fa en funció del 
tipus d’ull sec: 

Evaporatiu: estan indicades les 
llàgrimes amb major contingut en 
lípids.
Productiu: s’utilitzen llàgrimes amb 
major base aquosa.
Mixt: es tracta amb llàgrimes artificials 
amb base aquosa i lipídica.

En la composició de les llàgrimes 
artificials destaquen les substàncies 
lubricants i humectants. Les més 
utilitzades són: 
- L’àcid hialurònic.
- L’hipromelosa i la carmelosa.
- L’HP-Guar.
- Els carbòmers.
- Lípids èsters d’àcids grassos.

RECOMANACIONS GENERALS
- Com que en cada parpelleig renovem 

la pel·lícula lacrimal sobre la superfície 
corneal, no oblidis parpellejar entre 
20-25 vegades per minut quan 
realitzis activitats de visió propera o 
mitjana que requereixin gran 
concentració, com llegir, ús de 
pantalles, etc.    

- Evita tenir els ulls molt oberts. 
- Mantingues una bona hidratació 

corporal mitjançant una adequada 
ingesta de líquids. 

- Segueix una dieta equilibrada i 
completa rica en vitamines A,C,E, 
Omega-3 i antioxidants com la luteïna.   

- Dorm les hores adequades mantenint 
els ulls tancats i si no és possible, amb 
antifaç.  

- Adequa la humitat ambiental, i evita 
ambients secs, amb fum, pol·lució o 
contaminació. I l’exposició directa a 
corrents d’aire i al sol. 

- Si ets usuari de lents de contacte, no 
les utilitzis més de 8-10 hores al dia. 

- Utilitza la regla del 20-20-20: cada 20 
minuts descansar 20 segons mirant a 
20 peus (6m) de distància.  

- Utilitza llàgrimes artificials en funció 
del grau i tipus de sequedat, i 
especialment si ets portador de lents 
de contacte.  

- Porta una correcció òptica adequada. 
És necessari fer revisions a l’òptica 
cada dos anys o abans. 

- Fes revisions periòdiques a 
l’oftalmòleg per conèixer la teva salut 
ocular.



A causa de l’aparició de la COVID-19 a 
les nostres vides hem hagut d’adquirir 
nous hàbits per tal de protegir-nos-en. 
Les hores d’exposició als dispositius 
mòbils, ordinadors o tauletes i la 
utilització de la mascareta, que desvia tot 
l’aire cap als ulls, estan provocant un 
augment de les consultes sobre ull sec.
L’ull sec és la patologia més freqüent que 
afecta la superfície ocular, amb una 
incidència del 15-30% en la població, 
percentatge que va en augment per 
l’estil de vida actual, amb moltes hores 
de dedicació a feines que requereixen 
esforç visual mantingut, com llegir o 
treballar davant de l’ordinador, cosa que 
comporta una disminució del parpelleig, 
factor clau en el desenvolupament de la 
sequedat ocular. Altres factors que 
poden desencadenar-lo són: 
l’envelliment, la contaminació, l’ús de 
lents de contacte, la menopausa i el 
consum d’alguns medicaments com 
diürètics o antihistamínics, entre altres.  
Per conèixer millor aquesta patologia 
hem de conèixer un dels components 
més importants de l’ull: la llàgrima. 
La llàgrima té moltes funcions, entre les 
quals: mantenir la superfície ocular sana, 
proporcionar una visió nítida, lubricar els 
teixits durant el parpelleig, actuar com a 
primera línia de defensa davant de 

possibles infeccions, però sobretot, 
donar confort a l’ull.   
Perquè porti a terme totes aquestes 
funcions, les tres capes que la formen: 
capa muscínica, capa aquosa i capa 
lipídica han d’estar en perfecte estat i 
equilibri, ja que sinó pot donar lloc a la 
síndrome d’ull sec.

TIPUS D’ULL SEC I SÍMPTOMES
Ull sec per deficiència aquosa o 
muscínica (ull sec productiu).
Ull sec per dèficit lipídic (ull sec 
evaporatiu).
Ull sec mixt.

Els principals símptomes que 
acompanyen la síndrome d’ull sec són: 
- Envermelliment ocular
- Sensació de sorra o cos estrany
- Coïssor, picor i cremor
- Llagrimeig constant
- Cansament i pesadesa als ulls...  

C/ Figueres, 41 - Can Puig - Banyoles
972 582 735 - 972 584 128 - 683 609 605

farmaciaevallaveria@gmail.com

Av. Catalunya, 17 - Banyoles
T. 972 571 304 - 682 467 441

farmaciafrancescfigueras@gmail.com

C/ Camós, 14 - 17834 Camós (Girona)
T. 972 574 224

E.farmaciadecamos@gmail.com

Maria Fàbrega Dilmé
Av. Països Catalans, 247 - Banyoles 

T. 972 583 801 - 657 787 841
farmaciafabrega@gmail.com

farmàcia 

fàbrega

Passeig Mossèn Constans, 180 - Banyoles
Tel. 972 572 433

joangratacos@hotmail.com

FARMÀCIA
JOAN GRATACÓS AGULLÓ

Sant Andreu, 20 · Tel. 972 572 799
667 989 894
17846 Mata - Porqueres
joseptorres@cofgi.org

Farmàcia
JOSEP Mª TORRES

F A R M À C I A
Eva Llaveria

C/ Mercadal, 16 - 17820 Banyoles
972 570 146 · 620 222 059
hola@farmaciaomedes.cat

F A R M À C I A

jordiomedes

Ctra. Banyoles, 25 - 17833 Fontcoberta
Tel. 972 573 215 - nataliaruhi@cofgi.org

Natàlia Ruhí Brunsó

Llic. Mª Carme Frigolé

FARMÀCIA 
Mª CARME FRIGOLÉFARMÀCIA

FRANCESCFIGUERAS

Quan cal consultar al metge? 
- Presència de dolor ocular o d’un cos 

estrany.
- Quan els símptomes no remeten 

després de dies amb el tractament.
- Presència de supuració.
- Visió borrosa o pèrdua de visió.

LLÀGRIMES ARTIFICIALS PER A LA 
SEQUEDAT OCULAR
La llàgrima artificial, o també anomenat 
col·liri hidratant, és el tractament més 
utilitzat, ja que imita les llàgrimes 
naturals protegint la superfície ocular, 
hidratant-la i estabilitzant-la.

L’elecció correcta  es fa en funció del 
tipus d’ull sec: 

Evaporatiu: estan indicades les 
llàgrimes amb major contingut en 
lípids.
Productiu: s’utilitzen llàgrimes amb 
major base aquosa.
Mixt: es tracta amb llàgrimes artificials 
amb base aquosa i lipídica.

En la composició de les llàgrimes 
artificials destaquen les substàncies 
lubricants i humectants. Les més 
utilitzades són: 
- L’àcid hialurònic.
- L’hipromelosa i la carmelosa.
- L’HP-Guar.
- Els carbòmers.
- Lípids èsters d’àcids grassos.

RECOMANACIONS GENERALS
- Com que en cada parpelleig renovem 

la pel·lícula lacrimal sobre la superfície 
corneal, no oblidis parpellejar entre 
20-25 vegades per minut quan 
realitzis activitats de visió propera o 
mitjana que requereixin gran 
concentració, com llegir, ús de 
pantalles, etc.    

- Evita tenir els ulls molt oberts. 
- Mantingues una bona hidratació 

corporal mitjançant una adequada 
ingesta de líquids. 

- Segueix una dieta equilibrada i 
completa rica en vitamines A,C,E, 
Omega-3 i antioxidants com la luteïna.   

- Dorm les hores adequades mantenint 
els ulls tancats i si no és possible, amb 
antifaç.  

- Adequa la humitat ambiental, i evita 
ambients secs, amb fum, pol·lució o 
contaminació. I l’exposició directa a 
corrents d’aire i al sol. 

- Si ets usuari de lents de contacte, no 
les utilitzis més de 8-10 hores al dia. 

- Utilitza la regla del 20-20-20: cada 20 
minuts descansar 20 segons mirant a 
20 peus (6m) de distància.  

- Utilitza llàgrimes artificials en funció 
del grau i tipus de sequedat, i 
especialment si ets portador de lents 
de contacte.  

- Porta una correcció òptica adequada. 
És necessari fer revisions a l’òptica 
cada dos anys o abans. 

- Fes revisions periòdiques a 
l’oftalmòleg per conèixer la teva salut 
ocular.

C/ Girona, 7 - Banyoles - Tel. 972 570 079 - 620 685 019
ortopedia.alsius@gmail.com - farmacia.alsius@gmail.com

Consulta al farmacèutic
Sempre al vostre servei!

Av. Països Catalans, 171
17820 - Banyoles

farmaciarosaalsius@gmail.com

Tels.  972 570 595
         682 363 677



Consulta al farmacèutic
Sempre al vostre servei!

A causa de l’aparició de la COVID-19 a 
les nostres vides hem hagut d’adquirir 
nous hàbits per tal de protegir-nos-en. 
Les hores d’exposició als dispositius 
mòbils, ordinadors o tauletes i la 
utilització de la mascareta, que desvia tot 
l’aire cap als ulls, estan provocant un 
augment de les consultes sobre ull sec.
L’ull sec és la patologia més freqüent que 
afecta la superfície ocular, amb una 
incidència del 15-30% en la població, 
percentatge que va en augment per 
l’estil de vida actual, amb moltes hores 
de dedicació a feines que requereixen 
esforç visual mantingut, com llegir o 
treballar davant de l’ordinador, cosa que 
comporta una disminució del parpelleig, 
factor clau en el desenvolupament de la 
sequedat ocular. Altres factors que 
poden desencadenar-lo són: 
l’envelliment, la contaminació, l’ús de 
lents de contacte, la menopausa i el 
consum d’alguns medicaments com 
diürètics o antihistamínics, entre altres.  
Per conèixer millor aquesta patologia 
hem de conèixer un dels components 
més importants de l’ull: la llàgrima. 
La llàgrima té moltes funcions, entre les 
quals: mantenir la superfície ocular sana, 
proporcionar una visió nítida, lubricar els 
teixits durant el parpelleig, actuar com a 
primera línia de defensa davant de 

possibles infeccions, però sobretot, 
donar confort a l’ull.   
Perquè porti a terme totes aquestes 
funcions, les tres capes que la formen: 
capa muscínica, capa aquosa i capa 
lipídica han d’estar en perfecte estat i 
equilibri, ja que sinó pot donar lloc a la 
síndrome d’ull sec.

TIPUS D’ULL SEC I SÍMPTOMES
Ull sec per deficiència aquosa o 
muscínica (ull sec productiu).
Ull sec per dèficit lipídic (ull sec 
evaporatiu).
Ull sec mixt.

Els principals símptomes que 
acompanyen la síndrome d’ull sec són: 
- Envermelliment ocular
- Sensació de sorra o cos estrany
- Coïssor, picor i cremor
- Llagrimeig constant
- Cansament i pesadesa als ulls...  

Quan cal consultar al metge? 
- Presència de dolor ocular o d’un cos 

estrany.
- Quan els símptomes no remeten 

després de dies amb el tractament.
- Presència de supuració.
- Visió borrosa o pèrdua de visió.

LLÀGRIMES ARTIFICIALS PER A LA 
SEQUEDAT OCULAR
La llàgrima artificial, o també anomenat 
col·liri hidratant, és el tractament més 
utilitzat, ja que imita les llàgrimes 
naturals protegint la superfície ocular, 
hidratant-la i estabilitzant-la.

L’elecció correcta  es fa en funció del 
tipus d’ull sec: 

Evaporatiu: estan indicades les 
llàgrimes amb major contingut en 
lípids.
Productiu: s’utilitzen llàgrimes amb 
major base aquosa.
Mixt: es tracta amb llàgrimes artificials 
amb base aquosa i lipídica.

En la composició de les llàgrimes 
artificials destaquen les substàncies 
lubricants i humectants. Les més 
utilitzades són: 
- L’àcid hialurònic.
- L’hipromelosa i la carmelosa.
- L’HP-Guar.
- Els carbòmers.
- Lípids èsters d’àcids grassos.

RECOMANACIONS GENERALS
- Com que en cada parpelleig renovem 

la pel·lícula lacrimal sobre la superfície 
corneal, no oblidis parpellejar entre 
20-25 vegades per minut quan 
realitzis activitats de visió propera o 
mitjana que requereixin gran 
concentració, com llegir, ús de 
pantalles, etc.    

- Evita tenir els ulls molt oberts. 
- Mantingues una bona hidratació 

corporal mitjançant una adequada 
ingesta de líquids. 

- Segueix una dieta equilibrada i 
completa rica en vitamines A,C,E, 
Omega-3 i antioxidants com la luteïna.   

- Dorm les hores adequades mantenint 
els ulls tancats i si no és possible, amb 
antifaç.  

- Adequa la humitat ambiental, i evita 
ambients secs, amb fum, pol·lució o 
contaminació. I l’exposició directa a 
corrents d’aire i al sol. 

- Si ets usuari de lents de contacte, no 
les utilitzis més de 8-10 hores al dia. 

- Utilitza la regla del 20-20-20: cada 20 
minuts descansar 20 segons mirant a 
20 peus (6m) de distància.  

- Utilitza llàgrimes artificials en funció 
del grau i tipus de sequedat, i 
especialment si ets portador de lents 
de contacte.  

- Porta una correcció òptica adequada. 
És necessari fer revisions a l’òptica 
cada dos anys o abans. 

- Fes revisions periòdiques a 
l’oftalmòleg per conèixer la teva salut 
ocular.



FARMÀCIES DE GUÀRDIA
FEBRER 2021

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

DIA 15 NÚRIA BALLÓ
DIA 16 ROSA ALSIUS 
DIA 17 MASGRAU
DIA 18 GRATACÓS
DIA 19 EVA LLAVERIA
DIA 20 F. FIGUERAS 
DIA 21 F. FIGUERAS
DIA 22 ESTEVE ALSIUS
DIA 23 OMEDES
DIA 24 NÚRIA BALLÓ
DIA 25 ROSA ALSIUS
DIA 26 MASGRAU
DIA 27 EVA LLAVERIA
DIA 28 EVA LLAVERIA

SERINYÀ
Dies 1, 2, 3, 4, 5 
ANNA M. PAGÈS

FONTCOBERTA
Dies 8, 9, 10, 11, 12
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 15, 16, 17 , 18, 19
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 22, 23, 24, 25, 26 
JOSEP M. TORRES

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
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CONSULTORI OBERT
Per Marta Expósito

l’alimentació i la inflamació
A la consulta cada vegada veiem més casos 
de dolor crònic, fatiga crònica, fibromiàlgia, 
inflamacions, etc.
Els aliments que ingerim o no ingerim seran 
molt importants per gaudir d’una bona salut 
i evitar problemes d’inflamació i dolor. En 
aquests casos, estem parlant de seguir una 
pauta alimentària antiinflamatòria.
Quan apareix dolor, hi ha diferents òrgans 
implicats, però n’hi ha que tot i que sempre 
s’ha de cuidar, en casos d’inflamació, serà 
clau: l’intestí i la flora intestinal serà clau per 
poder absorbir tots els nutrients provinents 
d’aliments reals. Quan la inflamació dura en 
el temps, pot afectar directament aquest 
òrgan i provocar més problemes relacionats: 
problemes cutanis, immunes, etc. Per això la 
pauta alimentària recomanada també inclourà 
aliments que cuidaran aquest òrgan. 

Quins aliments han de ser presents en una 
dieta antiinflamatòria? 
- VERDURES VERDES: rúcula, bledes, 

espinacs, enciams, carxofes, etc., sempre 
verds, de temporada i lliures de tòxics, així 
podrem aprofitar-ne la clorofil·la i tots els 
minerals que ens proporcionen. 

- GREIXOS SALUDABLES: peix blau i petit, 
fresc o en conserva de vidre, fruits secs crus, 
ous ecològics, alvocats, oli d’oliva.

- ESPÈCIES: poden tenir efectes 
antiinflamatoris molt interessants. La 
cúrcuma combinada amb pebre és excel·lent. 

A nivell digestiu, seran antiinflamatòries 
el comí, fonoll, anís, clau, nou moscada, la 
majoria amb efectes carminatius i per tant 
afavoreixen la digestió. 

- FERMENTATS. Te kombucha, kèfirs de cabra 
i molts altres, en funció del cas.

Quins aliments poden inflamar i, per tant, cal 
evitar? 
- Sucre, per excel·lència! Cal vigilar-ne totes les 

presentacions, està ocult en productes que 
són, fins i tot, salats! 

- Aliments processats. Els aliments processats 
sense gluten, es tendeix a pensar que són 
millors per no tenir blat i en canvi contenen 
molt sucre. 

- Lactis de vaca
- Blat
- Alcohol
Espero que us sigui d’ajuda.

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



ASSEGURANÇA
D’ACCIDENTS
DIRIGIDA A 
PERSONES DE 
MÉS DE 55 ANYS
FINS A 80 ANYS 

             972574437
             659649471

         JOFONT@MAPFRE.COMA G È N C I A  D ’ A S S E G U R A N C E S  E X C L U S I V A  D E  M A P F R E
C D 0 0 5 8 B 1 7 8 2 4 5 6 6

S . L .  
1 9 7 7

ACCIDENTS
SENIOR+55 · Lesions per 

accident.

· Assistència en 
viatge.

· Serveis d’assistència 
personal a domicili

· Serveis d’orientació 
i atenció personal 
integral

COBERTURES
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SALUT I EDUCACIÓ en moviment
Per Anja Liebe

Quan diagnostiquen una malaltia, automàtica-
ment es generen dos rols: la persona que la 
pateix i la que la cuidarà. La primera estarà atesa 
per un grup nombrós de persones que se’n 
preocuparà: metges, infermers, rehabilitadors, 
familiars… però tu, la persona que assumeixes 
el paper de cuidador, en la majoria de casos 
estaràs sola, assumint tota la càrrega de visites 
als metges, controlar els tractaments, procurar 
pel seu benestar i a més seguiràs portant totes 
les responsabilitats prèvies al diagnòstic. 
En un primer moment tens energies per tirar 
endavant la situació, penses que el temps ho 
posarà tot al seu lloc i que és qüestió d’adaptar-
se; però amb el pas del temps, les demandes 
del pacient, l’acceptació dels canvis que s’han 
produït i els recursos personals amb què 
comptes, fan que les forces et vagin disminuint; 
llavors notes que estàs més nerviós/a, trist, 
sents que la situació et supera, tensió amb els 
altres (perquè ningú el sap cuidar com el cuides 
tu), tendència a la solitud… aquests sentiments 
són normals, i afecten la majoria de persones 
que passen per la mateixa situació que tu, és el 
que s’anomena Síndrome del cuidador.

Per poder fer front a aquests sentiments pots:
- Intentar involucrar-hi altres persones (familiars, 

amics veïns); estaran encantats de poder 
ajudar.

- Repartir les tasques que es puguin delegar.
- Afavorir l’autonomia de la persona: potenciar 

que pugui fer coses per ell/a mateix/a, 
d’aquesta forma t’ajudarà a disminuir certes 
tasques.

- Buscar moments per a tu, en els que siguis lliure 
i et permeti deixar de pensar durant un temps 
en la situació que vius, buscar activitats que 
et produeixen plaer.

- Aparcar el sentiment de culpa, ho estàs fent 
molt bé, i no passa res perquè et dediquis 
un temps a tu mateix/a, ja que aquest fet 
repercutirà directament sobre la persona que 
cuides, perquè tu estaràs més tranquil/a i 
amb “energies renovades”.

- Compartir els sentiments amb persones que 
puguin estar passant per la mateixa situació 
(Grups d’ajuda mútua) o amb professionals 
que t’ajudin a canalitzar emocions que siguin 
difícils de canalitzar. 

A CINER, a banda de fer plans personalitzats 
de rehabilitació, cuidem als cuidadors, oferint-
te espais per poder parlar amb altres cuidadors 
o amb sessions individuals on un professional 
t’ajudarà a gestionar les dificultats que 
sorgeixen durant el procés de la malaltia.

CUIDA’T PER PODER CUIDAR MILLOR! 

Qui em cuidarà ara?

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. 

XAI DE RAMAT

La Bíblia i l’Alcorà comparteixen protago-
nistes i  vivències. 
En tots dos trobem el sacrifici d’Abraham 
(Ibrahim pels musulmans); el diluvi univer-
sal protagonitzat per Noe / Nuh, o l’Àngel 
Gabriel / Gibril que anuncia la bona nova a 
Maria / Màriam.
El nom de Maria es repeteix més de 30 
vegades al llibre sagrat dels musulmans fins 
al punt que un capítol (sura 19) de l’Alcorà 
porta el seu nom: Màriam. Dels 114 capítols de l’Alcorà, aquest és l’únic que té el nom d’una dona.
El fill de la Maria, Jesús (Issa pels musulmans), té tractaments diferents en els dos llibres sagrats: 
en la Bíblia és el Messies, fill de Déu, mentre que a l’Alcorà és un profeta, això sí, amb una conside-
ració especial: és un exemple i un miracle.
Els llibres sagrats comparteixen molt més que els noms: comparteixen el mateix relat sobre 
l’origen del món, la lluita entre el bé i el mal i promouen valors morals universals. 

Any per la diversitat religiosa - Pla de l’Estany 2021

ANY PER LA DIVERSITAT RELIGIOSA



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

Entre l'asfalt i la terra,
faig dreceres i sóc juganera.

 
Valenta i salvatge em diuen,

però m'espanten les tempestes i els trons.
 

Pel camí si t’hi fixes veuràs les petges de les meves peülles...
i endevinaràs el meu nom?

Nom
 Català: Porc senglar

Espanyol: Jabalí
Anglès: Wild Boar

Llatí: Sus Scrofa

Característiques màximes
140 kg pes
27 anys vida
1,4 m llargada
0,70 m alçada

Característiques divertides
Bon olfacte, capaç de trobar tòfones.
De dia reposa i/o fa banys de fang.

De nit surt a buscar menjar.
Menja cucs, insectes, arrels, aglans, llavors, fruites, blat de moro, etc.
Els ullals poden arribar a fer 20 cm i es van encorbant amb els anys.

Joves, pelatge més clar i ratllat.
Grans, marró, gris i negre.

Per Clínica 1001



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

Toca el despertador, però no cal que em desperti. He estat 
tota la nit fent voltes al llit; la petita està molt inquieta, crec 
que ja es prepara per sortir al món.

Però, són normals aquestes molèsties? Jo també estic 
inquieta, i decideixo trucar la meva llevadora, una dona 

sàvia que sempre té una bona paraula, un somriure 
tranquil·litzador. I, com durant tots aquests mesos, ho torna a 

aconseguir: em calma i m’il·lusiona per tot el que vindrà. Durant 
aquesta trucada em diu que es jubila, i m’entristeix saber que no farà 

més classes d’educació maternal, ni ens ensenyarà el Trueta amb aquella il·lusió que la 
caracteritza. Però és el cicle de la vida, em diu, i suposo que té raó. 

Reflexiono i penso quanta feina ha fet al llarg de tots aquests anys. I l’empremta que ha 
deixat en moltíssimes nenes i nens del Pla de l’Estany. A alguns els haurà assistit al part, a 
d’altres els haurà escoltat a través de la panxa de la mare, sempre acompanyant pares i 
mares inquiets a l’espera d'una nova vida, una nova il·lusió, un nou camí. 

Llevadora de moltes, Anna Vilà i Ros. Moltes gràcies per tots aquests anys al servei de les 
dones i bebès del Gironès i el Pla de l’Estany. Et trobarem molt a faltar.

UNA FILLA MÉS
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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

el Motociclisme, el Motocròs i el trial
El 6 d’octubre de 1954 la junta del Centre 
Excursionista de Banyoles donava el vist i 
plau a la creació d’una secció motorista, que 
dies desprès per les festes de Sant Martirià 
va organitzar una «Gymkama Motorista». I 
curiosament aquell mateix any es fundava la 
Peña Motorista de Bañolas de Educación y 
Descanso.
El fet de trobar dues entitats fundades el 
mateix any, ens duu a pensar que la primera va 
ser una mena de pont mentre no es legalitzava 
la segona, la qual aquell mateix any obtenia del 
Govern Civil el permís per realitzar una prova 
de «Velomotores y Motocicletas», amb sortida 
a la plaça dels Turers.
Varen ser uns anys molt actius, fent acte de 
presència en moltes proves del motociclisme 
competitiu. Per Sant Martirià varen seguir 
organitzant la «Gymkhana Motorista», així 
com diverses proves de velocitat «para 
Velomotores». També va organitzar diverses 
edicions de la «Prueba del litro», una prova 
de consum, la primera que s’organitzava a la 
província, en què es podien veure marques 
com: Gutzzi, Ducatti, Montesa, Ossa,.. voltant 
l’estany. I també varen ser pioners organitzant 
la «I Concentración Provincial Motorista», així 
com cursets d’hivern per aprendre a conduir.
Amb el pas dels anys, aquesta penya es va anar 
esvaint en el temps fins a desaparèixer, però a 
començaments de l’any 1973 un grup de joves 
amb la idea de promocionar aquest esport des 
de totes les seves vessants (gimcanes, proves 
de tot terreny, motocròs, proves d’habilitat,...) 
varen crear la Penya Kosthella, que va fer 
el debut primer a la festa de Fontcoberta i 
després a les de Banyoles.
Va ser aquesta l’espurna que calia perquè 
aquest esport tornés a arrelar a Banyoles i 

comarca. Dos anys desprès, el 1975, es donava 
legalitat al Moto Club Banyoles, una entitat 
hereva de l’anterior que entre els primers 
objectius va tenir el de construir una pista 
de motocròs en uns terrenys propers al Salt 
del Matxo, al mateix temps que començava a 
organitzar diverses competicions de cros, trial, 
ral·lis,...
Però amb l’arriba del anys vuitanta comença 
un període conflictiu, ja que es comença a 
qüestionar, per part dels ecologistes, el paper 
d’aquest esport, i sobretot pel que feia a la pista 
de la Platja d’Espolla. Sortosament sembla ser 
que l’entitat va poder remuntar el vol i el 1984 
va organitzar la «1a Concentració Internacional 
de Motos Veteranes». 
Posteriorment, l’any 1990 es va refundar 
l’entitat i amb una renovació total de la junta 
naixia el Moto Club Pla de l’Estany, que es va 
adherir al Club d’Aventura Viva, amb el qual va 
seguir organitzant l’activitat més important de 
les que duia a terme l’entitat, la «Trobada d’Estiu 
de Motos Antigues ruta del Pla de l’Estany».
Finalment el 2004, amb la mateixa junta 
directiva, es va refundar de nou, amb el nom 
d’Associació de Vehicles Històrics del Pla de 
l’Estany.

Sortida d’una cursa des del passeig Dalmau de Banyoles 
(Carme Prat Julià - ACPE)
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

es pot vendre tot?
La resposta a aquesta pregunta és sí! 

Rotundament sí! Es pot vendre tot! De fet, us 

recomanaria que no llencéssiu res. Totes les 

deixalles, orgàniques i inorgàniques, les aneu 

acumulant en algun racó de casa i quan ja en 

tingueu un sac ben ple (de deixalles), baixeu a 

Barcelona i munteu la paradeta.

Perquè sí, a Barcelona s’hi ven de tot. I dins 

d’aquest tot, hi ha troncs. Sí! Poc abans de 

Nadal vaig veure una botiga de roba que venia 

troncs!!! I de diverses mides!!! I no vull dir tions 

per la mainada, vull dir troncs... De fet no eren 

ni troncs, eren trossos de tronc! Això sí, eren 

troncs naturals. Va, vinga! Que sé que us esteu 

partint la caixa només de pensar en la següent 

escena: “No tindria aquest vestit en una talla M? 

I posi’m un tronc natural mitjà, el de 5€”. I aquí ve 

la pregunta que us deveu fer. Per què volem, els 

barcelonins, trossos de tronc com els de la foto, 

tenint en compte que no tenim llars de foc? Ja 

em sap greu, però aquesta vegada la meva sang 

barcelonina ja està tan aigualida que no us pot 

ajudar gaire.

Però espereu, que el viatge encara no s’ha 

acabat. El mateix dia, uns metres més enllà, 

en una botiga de fruita i verdura venien fulles 

d’atzavara a 2€!!! Sí, sí, fulles d’atzavara, 

aquestes plantes amb una certa mala llet 

que creixen als barrancs. És clar que, si a les 

atzavares els canvies el nom pel d’aloe vera, 

una planta sense gaire atractiu passa a ser una 

planta fashion. I si és fashion segur que hi ha 

gent que ho compra. Tampoc no em pregunteu 

si ho venien per menjar, per beure o per 

refregar-s’ho per la cara.

En aquesta ocasió el punt va per vosaltres. Ens 

l’heu colat de manera descarada, sense cap 

intent de dissimular. Però deixeu-me una mica 

de temps per pensar a veure quina us en podem 

colar des de Barcelona. Tot i que reconec que 

un tronc llescat i unes fulles plenes de punxes 

són difícils de superar.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.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

www.botiguesbonanit.com

Llistes de naixement

SEGUIM DE 
REBAIXES
TOT EL FEBRER!

C/ Rubió d’Ors, nau 18 (al costat de l’Ajuntament)
PORQUERES - Tel. 972 58 30 39

Pg. Olot, 97-97A - GIRONA - Tel. 972 24 57 58
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

es pot utilitzar el gel hidroalcohòlic per 
treure el glaç del parabrisa?
Ara que ja estem en ple mes de febrer 2021 i 
les glaçades encara són la tònica de molts de 
dies, parlarem del glaç dels vidres dels cotxes.
Hi ha diferents formes i trucs per solucionar 
aquest problema, però una de les primeres 
preguntes que ens passen pel cap es: El gel 
hidroalcohòlic podria ser una solució? 
Tenint en compte el moment que estem vivint, 
i que quasi segur que portem aquest producte 
a sobre o dins del cotxe, seria molt interessant 
que ens fos útil en aquest cas. 
El primer que has de fer quan et trobis 
amb aquesta situació és arrencar el motor, 
connectar la calefacció amb el ventilador al 
màxim i dirigir el flux de l’aire calent cap al 
parabrisa. Si esperes que el motor augmenti 
la temperatura abans d’engegar la calefacció, 
el canvi brusc de temperatures pot trencar el 
vidre. Per això, tant bon punt el motor esta 
engegat, ja connectarem l’aire al parabrisa. 
Un cop fet això, has de valorar el gruix de gel. 
Si es tracta d’una capa fina, pots ruixar-lo amb 
gel hidroalcohòlic, ja que aquest té un punt de 
congelació inferior a l’aigua. No obstant això, 
aquesta opció és una solució a mitges ja que “el 
gel” s’encarregarà de fondre la capa superficial 
del glaç, però no ens garantirà que deixi el 
parabrisa net perquè no porta els elements que 
es necessiten per a una neteja acceptable.
Una altra tècnica no tan coneguda, però que es 

molt efectiva, és la d’agafar una patata, tallar-
la per la meitat i fregar-la contra el vidre la nit 
abans. Les propietats del midó i de la grassa de 
la patata impedeixen que el gel s’adhereixi al 
vidre.
També pots fregar els vidres amb una barreja 
d’aigua i vinagre, també el dia abans, i 
aconseguir el mateix efecte que el truc de la 
patata. El vinagre té un punt de congelació de 
-15ºC i limita la possibilitat que l’endemà trobis 
els vidres glaçats.
Si finalment encara queden restes de glaç al 
vidre, amb una rasqueta de plàstic seran fàcils 
d’eliminar.
El que mai s’ha de fer, és fer servir qualsevol 
mena de foc per eliminar el gel del parabrises. 
La foto adjunta i malgrat que és una exageració, 
és un bon exemple del que és una barbaritat i 
un perill per al nostre vehicle.

Per a més informació www.meteobanyoles.com
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DONES	AMB	HISTÒRIA

Qui va ser Junko tabei?
Aquest és el nom d’una muntanyenca japonesa 
que es va convertir en la primera dona a arribar 
al cim de l’Everest el 1975, i el 1992 es va 
convertir en la primera dona que va completar 
els Set Cims, denominació que engloba les 
muntanyes més altes dels set continents.
Va néixer el 1939 a Miharu, a Fukushima, la 
cinquena de set germans. Era una nena fràgil 
i feble però tot i això va començar a escalar. La 
passió pel muntanyisme li va venir a l’edat de 
10 anys, quan va ascendir a la muntanya Nasu, 
un volcà al nord del Japó. Aquesta experiència 
li va canviar la vida per sempre.
Graduada a la Universitat per a Dones Showa 
en Literatura Anglesa, es va unir al Club de 
Muntanya. Després de graduar-se, el 1969 
va fundar el Ladies Climbing Club Japan 
com a resultat de com va ser tractada pels 
muntanyencs masculins de l’època; alguns 
homes, per exemple, es van negar a escalar 
amb ella, i altres pensaven que només estava 
interessada a escalar per trobar marit.
Durant aquest temps va pujar muntanyes com 
la Fuji al Japó i el Cervino als Alps suïssos.
El Ladies Climbing Club tenia un equip conegut 
com l’Expedició japonesa a l’Everest per a 
dones encapçalada per Eiko Hisano, comptava 
amb 15 membres, majoritàriament dones 
treballadores, entre les quals algunes mestres, 

una programadora d’ordinadors i una consellera 
juvenil. Dues, inclosa Tabei, eren mares.
El 1965 es va casar amb Masanobu Tabei, un 
escalador que va conèixer mentre escalava al 
Japó. Van tenir dos fills: la Noriko i en Shinya.
El 19 de maig de 1970, després d’aconseguir 
amb èxit la cimera de l’Annapurna III, el Ladies 
Climbing Club va decidir abordar la Muntanya 
de l’Everest. Es va posar a buscar patrocinadors 
per a l’expedició i ho va tenir difícil, ja que li 
deien que les dones “havien d’estar a casa 
criant els nens”. Finalment va obtenir el 



Per Maica Palmada

finançament, però tot i això el grup havia de 
pagar una quantitat de la seva butxaca molt 
elevada per l’època. Per estalviar diners, van 
fer servir seients d’automòbil reciclats per cosir 
bosses impermeables i guants i plomes d’oca 
de la Xina per fer els seus sacs de dormir.
Després d’un llarg període d’entrenament, 
l’equip va començar l’expedició a principis de 
1975. Van usar la mateixa ruta per ascendir 
la muntanya que Sir Edmund Hillary i Tenzing 
Norgay havien pres el 1953. A principis de 
maig, el grup estava acampant a 6.300 metres 
quan una allau va colpejar el campament. El 
grup i les seves guies van quedar enterrades 
sota la neu. Tabei va perdre el coneixement 
durant aproximadament sis minuts fins que el 
seu guia xerpa la va treure. Dotze dies després 
de l’allau, el 16 de maig de 1975, amb el xerpa, 
Ang Tsering, es va convertir en la primera dona 
a arribar al cim de l’Everest, tenia 36 anys. 
Va rebre felicitacions del Rei del Nepal i del 
govern japonès, es va realitzar una minisèrie de 
televisió sobre l’expedició i va recórrer el Japó 
explicant la seva experiència.
Entre els anys 1990-91, va aconseguir el cim 
de la muntanya Vinson, la muntanya més alta 
de l’Antàrtida, i el 28 de juny de 1992, el cim de 
Puncak Jaya a Indonèsia.
El 2012 va ser diagnosticada d’un càncer 
peritoneal, però ella va continuar amb moltes 
de les seves activitats de muntanyisme, 
va construir un incinerador per cremar les 
escombraries dels escaladors i va dirigir i 
participar en escalades de “neteja” al Japó i a 
l’Himàlaia.
Va morir en un hospital a Kawagoe el 20 
d’octubre de 2016.

Pol. Ind. Pont Xetmar, C. P, 3 - 17844 Cornellà del Terri

M I Q U E L  i  M A R C  TA B E R N E R

    
   
   

T. 646 636 551 - 646 660 106 - 972 59 45 87
M. info@larcplanxa.com
W. www.larcplanxa.com

Som un taller de reparació de tot tipus de 
vehicles (turismes, furgonetes, 4x4, 
autocars, camions...) especialitzats en:

- Planxa i pintura
- Mecànica i electricitat
- Canvis de vidres
- Neteja d’interiors

Treballem per companyies d’assegurances

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS



LA GUIA SERVEIS PROFESSIONALS I COMERCIALS

56 _

Pg. Mn. Constans, 249 baixos
BANYOLES · Tel. 972 575 978

DRA. ANTÒNIA JOVÉ 
ESTÈTICA I SALUT

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

MENÚ 
DIARI

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 972 57 07 62
www.boifet.com

c/ Llibertat, 98 - BANYOLES
Tel. 972 574 437

www.mapfre.com/oficinas/1724

ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre

CD0058B17824566

M E D I A D O R S  D ’ A S S E G U R A N C E S  D E S  D E L  1 9 7 7

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

Urbanització Can Puig, S/N - Banyoles

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES 
Tel. 972 57 68 59 · 1965calanor@gmail.com

@calanor1965

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

C/ Pare Butinyà, 8 · Banyoles T. 972 580 661

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

Tel. 872 260 081

c/ Llibertat, 134 · BANYOLES
www.kinesi.cat

C/ Paper, s/n · Tel. 972 58 11 04
C/ Jacint Veraguer, 42 · Tel. 973 07 00 17

17820 BANYOLES

www.cuinatslafarga.cat

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056

Obert de 6 a 22h.
Dissabte, de 8 a 22h

Diumenges i festius, 
tancat

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

C/ Joan Maragall, 38 - PORQUERES
Tel. 616 45 10 21

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL

VENDA DE PLANTES

Pg. Mn. Constans, 249 baixos
BANYOLES · Tel. 972 575 978

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
RECONEIXEMENTS MÈDICS

especialitats 
mèdiques
WWW.CEMES.ES

A agÈNCIa de vIatgeS E eStÈtICa M MeNjaRS

aSSeguRaNCeS J jaRdINeRIa Q QuevIuReS

B BaRS R RevISIoNS MÈdIQueS

aNIMalS doMÈStICS F fISIoteRàPIa



Has de llegir 
EL CATALANISME 
A BANYOLES 
si vols saber:

Qui va ser el primer independentista 
banyolí.

Quan va navegar per primer cop la 
senyera a l’Estany.

Perquè el Pla de l’Estany és la comarca 
més independentista de Catalunya.

De venda a les llibreries de 
Banyoles!

EL CATALANISME 
A BANYOLES 
si vols saber:

Qui va ser el primer independentista 
banyolí.

Quan va navegar per primer cop la 
senyera a l’Estany.

més independentista de Catalunya.

De venda a les llibreries de 
Banyoles!
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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

la nova normativa dels patinets elèctrics
A partir d’aquest mes de gener els patinets 
elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal 
(VMP) estan sotmesos a una nova normativa 
de la Direcció General de Trànsit (DGT), que 
preveu diverses novetats i restriccions en la 
circulació d’aquests vehicles.

Que és un vehicle de mobilitat personal ?
És un vehicle d’una o més rodes dotat d’una 
única plaça i propulsat exclusivament per 
motors elèctrics que poden proporcionar una 
velocitat màxima per disseny compresa entre 6 
i 25 km/h. 
No es consideren VMP els següents:
• Vehicles sense sistema d’autoequilibri i amb 

selló o seient.
• Vehicles concebuts per a la competició.
• Vehicles per a persones amb mobilitat 

reduïda.
• Vehicles inclosos en l’àmbit del Reglament 

(UE) N2 168/2013: patinets amb seient, cicle 
de motor, ciclomotors de dues rodes, etc. 
Que requereixen autorització administrativa 
per conduir, circular i han de tenir una pòlissa 
d’assegurança, a més de l’ús del casc.

Com a norma general, els que no sobrepassin 
la velocitat de 6 km/h tenen la consideració de 
joguines.
Als VMP no se’ls exigeix autorització per 
circular, ni per conduir, ni tampoc assegurança 
obligatòria. Però més endavant, requeriran per 
poder circular el certificat de circulació per 

tal de garantir el compliment dels requisits 
tècnics exigibles per la normativa nacional 
i internacional recollits en el seu manual de 
característiques, així com la identificació.

Quina normativa he de conèixer?
• S’han de respectar les normes de circulació.
• La velocitat màxima ha de ser 25 quilòmetres 

per hora.
• No es pot circular per la vorera ni per zones 

de vianants.
• Les persones conductores tenen l’obligació 

de sotmetre’s a proves d’alcohol i drogues.
• Està prohibit conduir fent ús del telèfon 

mòbil.
• No es pot circular utilitzant cascos o 

auriculars. 
• Només estan autoritzats per transportar una 

persona. 
• De nit, s’ha de conduir amb llums o roba i 

elements reflectants. 
• No es pot transitar per travessies, túnels 

urbans, vies interurbanes, autopistes ni 
autovies.

L’ús del casc i d’altres elements de protecció 
dependrà de l’ordenança de cada municipi.
En els casos d’infraccions comeses per 
persones menors de 18 anys, els pares/mares, 
tutors/es, acollidors/es i guardadors/es legals o 
de fet, respondran solidàriament de la infracció 
comesa pel menor.

DEL TERRI

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

Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com



CARNISSERIA,
XARCUTERIA,

PLATS CUINATS

C/ Mn. Constans, 348 · BANYOLES
Tel. 972 57 00 04

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS,
POLLASTRES A L’AST

Aquí hi trobareu els 

CALÇOTS 
DE L’ARCADA DE FARES

Ració de calçots de cultiu propi,

sense pesticides,

cuits amb sarment (aprox. 18 u./ració),

acompanyats amb la salsa tradicional

i el pitet

11€/ració

C/ Dels De Ameller, 21
17820 Banyoles | Girona
T. 681 055 933
kikocasas1974@gmail.com

ESPECIALISTA EN 
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)



ANUNCIS PER PARAULES
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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.
S’OFEREIX paleta autònom 
per tot tipus d’obra: 
rehabilitació de finques, 
rústiques... A hores o 
pressupost. Tel. 669 363 329.
LLOGO pàrquing a Can Puig. 
Tel. 630 791 673 (Montse).

NOIA de 34 anys busca feina 
dissabtes matí o divendres 
tarda/nit. Experiència en 
restauració, neteja de la llar i 
cura de mainada. 
Tel. 606 677 559.
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. 
Tel. 616 451 021 (Jordi).
TÈCNIC informàtic amb 
experiència repara ordinadors 
a domicili. Preus molt 
econòmics. Tel. 679 825 835.
VENC guitarra d’estudi amb 
estoig rígid impecable. 140 
euros. Ideal per començar a 
estudiar. Tel. 626 741 642.
COMPRO discos anys 60, 
70, 80 pop, rock, jazz, blues, 
soul, revistes musicals, tebeos 
antics i àlbums de cromos. Ho 
recullo a domicili. 
Tel. 626 016 641.

DONA catalana busca 
feina de neteja, particular i 
empreses, i acompanyament 
gent gran. Molta experiència i 
vehicle propi. T. 605 482 130.
FORMIGONERA en molt bon 
estat. Bon preu. 
Telèfon 669 363 329.
CADAQUÉS lloguer casa per 
caps de setmana i setmanes 
completes. 8 places. HUTG-
26765. Telèfon 636 911 480.
VENC prestatgeries 
metàl·liques “Mecalux” 
d’ocasió, en molt bon estat i 
molt bon preu. Mides: 225 cm 
alçada x 80 cm amplada x 30 
o 40 cm fons. 
Telèfon 630 914 701.
VENC prestatgeries 
metàl·liques “Mecalux” de 
mitja càrrega, d’ocasió, en 
molt bon estat i molt bon 
preu. Mides: 225 cm alçada 
x 140 o 190 cm amplada x 
80-120 o 150 cm fons. 
Telèfon 630 914 701.
VOLS tenir el teu hort a 
Banyoles? Truca’m i en 
parlem. Tel. 629 513 654.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis 
i en color. Tel. 629 601 747 
(Peipetit).
WhatsApp 34 685 039 885.

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: 

VENC 
PLATAFORMA 

VIBRATÒRIA, EN MOLT 
BON ESTAT. 

Marca Marathon Deportes. 
100 euros. 

Telèfon  677 732 267.

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

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.
TENIM lloc per guardar 
caravanes i autocaravanes a 
Borgonyà, amb dret a aigua i 
llum, cobert i no cobert. Tel. 
629 513 654.
SI NECESSITES un traster, 
guardar mobles, etc. Estaran 
ben guardats, som a 100 
m. del camp de futbol de 
Porqueres. Tel. 656 194 936.
ARXIVADOR de color marfil 
i de plàstic reforçat amb 
diferents compartiments per 
posar folis sota l’ordinador, 
pantalla o en una taula. 16 
euros. Tel. 635 295 914 – 
872 200 464.
QUADRE emmarcat de 
vidre, molt maco, del llac de 
Banyoles. 35 euros. Telèfons 
635 295 914 – 872 200 464.
COL·LECCIÓ completa 
il·lustrada en color de 4 
llibres, per aprendre sexe. 
38 euros. Ensenya totes les 
tècniques i trucs per gaudir i 
durar més en parella. Telèfons 
635 295 914 – 872 200 464.

PIS. Vols fer-te un pis en 
cooperativa al centre de 
Banyoles? Visita www.
habitatgesperpinya8.com. 
Som particulars. 
Telèfon 646 220 096.
VENC matalàs, barra 
cortina, WC, ràdio antiga, 
cintes casette, roba nena, 
tocadiscos, barbacoa, 
làmpada, nina Barbie, cadires. 
Tel. 618 547 607.
VENC nòrdic, manta, 
cobrellit, patins, roba 
bebè, joguines, música CD, 
llibres, novel·les, llit Futton, 
carregadors mòbil. 
Telèfon 972 584 055.
ARQUITECTE per la teva 
nova casa, ampliació o 
reforma. Tel. 620 386 237.
ESTUDIANT d’universitat, 
ofereixo classes de reforç 
fins a ESO. Tel. 686 436 609 
(Ariadna).
VENC porta interior i 
exterior, maniquins, persiana, 
mosquitera, catifes de 
vaca, Maxicosi, moble, violí, 
extintor i barbacoa. 
Tel. 677 732 266.
VENC tamboret fusta, ràdio 
vintage, garlandes, maleta 
viatge, necesser viatge, sofà 
Futton. Tel. 660 475 195.

CUIDADORA dona 
catalana, llarga experiència 
i referències, s’ofereix 
per la cura de gent gran. 
Disponibilitat i vehicle. 
Tel. 658 077 251.
TRANSPORTS personalitzats, 
bons preus i serietat, furgó 
Nissan Interstar. 
Tel. 609 174 156 (Francesc).
COMPREM antiguitats, 
ceràmiques, joies antigues, or 
i plata. Tel. 609 174 156.
CLASSES particulars d’anglès 
a domicili. Només per les 
persones que hi tenen 
dificultats i volen millorar/
aprovar. Tel. 620 782 520.
VENC guitarra amb estoig 
rígid en molt bon estat per 
130 euros. Si vols aprendre 
a tocar la guitarra o ja la 
toques una mica i vols uns 
instrument que soni bé, ara 
és el moment. 
Tel. 626 741 642.
VENC Enciclopèdia Catalana. 
Tel. 677 732 267.
VENC sofà (2’8 m amb chaise 
longue) seminou per canvi de 
domicili. Super econòmic. 
500 €. Tel. 606 848 274.
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

neptú
És el vuitè i últim dels planetes. Després ja 
trobem el cinturó de Kuiper i, encara més enllà, 
el núvol d’Oort. És el quart planeta en diàmetre 
i el tercer per massa. Va ser descobert més tard 
que Urà, el qual presentava unes pertorbacions 
a la seva òrbita, que, de forma matemàtica, van 
demostrar que devia existir un nou planeta, 
encara desconegut, que li pertorbava l’òrbita. 
Era Neptú.
Així va ser descobert amb l’ajut del telescopi 
per Le Verrier, prop de la posició on Boubard, 
Galle i Adams l’havien predit. Va ser el 23 de 
setembre de 1846. Tot seguit es va descobrir 
Tritó, el seu satèl·lit més gran. La sonda Voyager 
2 el va sobrevolar l’agost de 1989.
La seva atmosfera està composta principalment 
per hidrogen i heli, com Júpiter i Saturn, i 
conté també una proporció de gels com aigua, 
amoníac i metà. Aquest últim és el que li dona 
la seva aparença blava. A diferència d’Urà, sí 
que presenta variacions a la seva atmosfera. 
Té una gran taca fosca i vents sostinguts que 
arriben als 2.100 km/h amb màxims de fins a 
9.660 km/h. La seva temperatura superficial 
està sobre els -218ºC. També té 14 satèl·lits 
i tres anells, tot i que cap és visible per un 
telescopi d’aficionat.
Els anells sembla que són molt joves i produïts 
per fragmentació d’algun satèl·lit ja existent 
o un asteroide. Se’ls van adjudicar els noms 
dels astrònoms que van participar en el 
descobriment del planeta. Es van descobrir el 
1968.
Des que es va descobrir fins el 2011, no havia 
completat una òrbita sencera, o sigui, que els 
seus «habitants» només tenen un any de vida, 
estil neptunià.
El seu principal satèl·lit, Tritó, sembla que sigui 
un cos del cinturó de Kuiper atrapat per la 
gravetat del planeta. Nereida, el segon satèl·lit 
descobert, i el tercer en dimensions, és el que 
presenta la major excentricitat de tot el sistema 
solar. De la resta, sis van ser descoberts per 

la sonda Voyager 2 i els altres per rastreig 
telescòpic.
Amb Júpiter són els únics planetes que tenen 
una gravetat superior a la de la Terra. La seva 
estructura interna està composta per capes 
diverses. Així sembla que té un nucli rocós 
cobert d’una crosta gelada, que abasta els 
dos terços del planeta i que està formada per 
roques, aigua, amoníac líquid i metà. El terç 
exterior seria una mescla de gasos no tan freds, 
composta per hidrogen, heli, aigua i metà. La 
seva troposfera està a uns 750 ºK, uns 500ºC, 
sense que se sàpiga exactament el motiu 
d’aquest escalfament.
A la seva superfície s’han descobert diverses 
tempestes, la Gran Taca Fosca, descoberta el 
1989 per la Voyager 2 però que el 1994 ja no 
es va trobar amb el telescopi Hubble. També 
una altra anomenada Scooter, perquè es movia 
de forma molt ràpida. També es coneix la Petita 
Taca Fosca.
El fet que la seva activitat atmosfèrica sigui 
superior a la d’Urà sembla que sigui a causa 
d’una escalfor interna del nucli més elevada. I 
això estaria argumentat perquè només rep del 
Sol un 40% de l’energia d’Urà, però les seves 
temperatures superficials són semblants.

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

S O L A R

Ara sí!
L’autoconsum

és una opció

972 58 00 58 solar@agrienergia.com www.agrienergia.com Av. Països Catalans, 140 · Banyoles

Aprofita tranquil·lament l’energia del sol

AGRIENERGIA SOLAR

Confiança, experiència i qualitat
Projecte personalitzat

Compensació d’excedents i tarifa solar
Gestió integral més enllà del claus en mà
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MATRÍCULA OBERTA
LLAR D’INFANTS I PARVULARI

Aprenem a través del joc, 
l’exploració, la manipulació i 

l’experimentació

www.escolacasanostra.cat
INFANTIL - PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA

“Una escola per créixer”


