Núm. 255 març 2021 publicació menusal gratuïta

Revista fundada l’any 2000

CULTURA · ENTREVISTES · AGENDA · ACTIVITATS · HISTÒRIA · SALUT · INFORMACIÓ · PUBLICITAT...

#255 Índex
04 L’ENTREVISTA, Albert Tubert, regidor de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles
06 DONES AMB HISTÒRIA, per Maica Palmada
8 de Març, Dia de la Dona
08 LA BANYOLES NEGRA, ...
per Josep Grabuleda
10 FESTA MAJOR DE CORNELLÀ DEL TERRI
Entrevista a Salvador Coll, alcalde de Cornellà
del Terri
15 RESSONÀNCIA MAGNÈTICA A LA
CLÍNICA SALUS INFIRMORUM
16 ON ANAR
30 MENJAR BÉ, per Jaume Fàbrega
32 TEMPS AL TEMPS, per Enric Estagués
34 FARMÀCIES DE GUÀRDIA /
TELÈFONS D’INTERÈS
36 CONSULTORI OBERT, per Marta Expósito

38 SALUT I EDUCACIÓ EN MOVIMENT,
per Anja Liebe
40 COM VA COMENÇAR...,
per Joan Anton Abellán
44 FUSTA & PINTURA
50 GENERACIÓ POST, Esteve Carbonés Turró
52 UNS ULLS ESTRANYS, per Mar Vilà
54 PREVENCIÓ I SEGURETAT, 		
per Faust Moreno
56 LA GUIA DE SERVEIS
57 ANIMALS PROPERS, per Clínica 1001
58 COL·LABORACIÓ, per Dr. August Corominas
60 ANUNCIS PER PARAULES
62 ASTRONOMIA, per Carles Puncernau

Editor_ Josep Font Administració_ Anna Sitjà Publicitat_ 972 580 849 - 636 133 433 - 633 366 885
Col·laboradors_ Jaume Fàbrega, Josep Grabuleda, Enric Estragués, Jordi Galofré, Marta Expósito, Clínica 1001, Joan Anton
Abellán, Mar Vilà, Carles Puncernau, Faust Moreno, Joan Comalat, Maica Palmada, Anja Liebe, August Corominas. Edició i
correcció de textos_ Núria Fontbernat. Disseny gràfic_ elscolors@primaveradigital.com Edita_ Els Colors del Pla de l’Estany,
SL - Polígon Industrial UP4 - C/ Puigpalter, s/n - Apartat de correus 157 - 17820 BANYOLES - info@revistaelscolors.com
Dipòsit legal_ GI1293-2016 Control de l’OJD, distribució gratuïta		
Fons d’Imatges_ www.freepik.com
www.revistaelscolors.com · info@revistaelscolors.com · WhatsApp 636 133 433

Segueix-nos a

@revistaelscolors

Per la publicació de la informació de les activitats d’entitats i ajuntaments de la comarca del Pla de l’Estany a la secció de l’On Anar,
hem d’haver-la rebut com a molt tard el dia 20 del mes anterior a la publicació a info@revistaelscolors.com.
La direcció de la revista Els Colors del Pla de l’Estany es reserva el dret de publicació.
La direcció de la revista Els Colors del Pla de l’Estany no es fa responsable de les opinions dels seus redactors i col·laboradors,
així com de les imatges i textos que utilitzin els anunciants per promocionar els seus productes. Prohibida la reproducció total o
parcial d’aquesta revista, encara que es nombri l’origen, sense l’autorització prèvia i per escrit de la direcció de la revista.

PREINSCRIPCIÓ 2021/22

SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

“Una escola per créixer”
www.escolacasanostra.cat

EOG_21

LLAR
D’INFANTS

foto:markus-spiske

PARVULARI

L’ENTREVISTA

Redacció d’Els Colors

Albert Tubert, regidor de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles ha impulsat una
campanya per aturar les actituds incíviques
a la ciutat. En parlem amb el regidor de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Banyoles, Albert
Tubert.
Per què s’ha impulsat aquesta campanya?
En els darrers mesos s’ha detectat un increment
de conductes incíviques a la ciutat. Són
conductes que aïlladament ja havíem detectat
però que darrerament han augmentat i hem
decidit actuar-hi de manera específica amb
una campanya perquè la ciutadania prengui
consciència que aquestes actituds incíviques
no les volem a Banyoles.
Quines són les actituds incíviques que més es
detecten en el dia a dia a la ciutat?
Tenim diverses problemàtiques, com poden ser
les defecacions dels gossos que els seus amos
no recullen, passejar els gossos deslligats, el
botellot en espais públics, l’excés de velocitat
i les fresses de vehicles i motos, el mal ús de
la bicicleta i el patinet elèctric circulant per
voreres o en direcció contrària, l’abandonament
de trastos i andròmines a la via pública o també,
per exemple, les persones que encara no fan un
bon reciclatge de residus.

Per què s’ha apostat per donar aquest to a la
campanya?
El que busquem és la conscienciació de
la població que es depenja amb actituds
incíviques. Banyoles ha estat sempre una
ciutat neta i endreçada, així és com la volem la
majoria dels banyolins, per tant entre tots hem
de recuperar i ajudar a recuperar aquest esperit
de ciutat que alguns han perdut. Es tracta
de senyalar aquestes actituds per prendre’n
consciència i aconseguir la ciutat que tots
volem més agradable per a viure-hi.

Què és l’Incivisme Il·lustrat?
S’ha volgut fer una campanya en positiu, fugint
de campanyes basades només en la multa o en la
persecució a través de la sanció per fer complir
les ordenances municipals. La campanya té
un to irònic, tant amb els personatges que
escenifiquen les males actituds com amb els
textos que acompanyen els dibuixos. El que
s’ha volgut és que l’incívic es reconegui en
aquestes actituds que el ridiculitzen i el deixen
en evidència davant la resta de ciutadania.

Com es farà visible aquesta campanya?
Es repartirà juntament amb el butlletí municipal,
un llibret amb les actituds incíviques que hem
destacat com a prioritàries per eradicar, se’n
farà difusió a les xarxes socials, al web de
l’Ajuntament, a la TV i ràdio, a diaris, a revistes
locals i en diferents suports publicitaris que
tenim al municipi. També una part d’aquests
llibrets aniran a escoles i instituts perquè es
puguin treballar des de cada centre educatiu i
fer-ne pedagogia entre tots.
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OBRIM EL
DIMECRES 24 DE MARÇ
ENS TROBAREU A LA

Ctra. Camós, 79 de Banyoles

OFERTA D’OBERTURA:

15 % de descompte

Durant els primers 10 dies des de l’obertura. Excepte productes de llicències

Botiga roba Infantil, de 0 a 12 anys
Complements
Calçat i molt més!
Descobreix més a

@xicschics

DONES AMB HISTÒRIA

Per Maica Palmada

8 de Març, Dia de la Dona
Per què el 8 de març se celebra a tot el
món, excepte als països musulmans, el Dia
Internacional de la Dona?
Els orígens d’aquesta celebració són molt
confosos i n’hi ha molts, però intentaré
explicar-vos els més importants o si no, els més
destacats que he trobat.
La que té més ressò és la de les obreres de la
Cotton a Nova York, que es van declarar en
vaga per les condicions de treball insuportables
que patien i van ocupar la fàbrica. El propietari
les va tancar i va calar-hi foc; van morir les 129
treballadores que hi havia a dins. Altres versions
en canvi, relacionen el 8 de març amb una
manifestació espontània de les treballadores
del sector tèxtil a Nova York, el 1857 o el 1908,
depenent de les versions. Ja veieu que els anys
ballen bastant.
Les treballadores protestaven pels salaris
baixos, la jornada laboral de 12 hores, l’augment
de càrregues laborals, la fi del treball infantil i
poder descansar els diumenges. Moltes obreres
van ser detingudes i algunes trepitjades per la
multitud. Altres fonts parlen d’una marxa de
costureres de la companyia Lower East Side
de Nova York convocada el març de 1857, que
reclamaven una jornada laboral de 10 hores.
Hi ha constància d’una vaga que va durar tres
mesos, de les obreres de la companyia de
camises Triangle, l’any 1909 a Nova York, a la
qual es fan afegir sufragistes, socialistes i dones
de la burgesia. La vaga acabà el febrer de 1910,
però sense haver aconseguit les demandes
laborals que demanaven, un any després, el 25
de març de 1911, un incendi va destruir gran
part de la fàbrica i van morir 146 treballadores
de les cinc-centes que hi treballaven. La majoria
eren joves immigrants d’entre 14 i 23 anys.
També, i segons el calendari gregorià, el
8 de març de 1917 les dones russes van
sortir al carrer en demanda d’aliments i pel
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retorn dels combatents. Es van celebrar
mítings i manifestacions amb motiu del Dia
Internacional de la Dona, que progressivament
van aconseguir un fort to polític i econòmic.
Incidents entre mestresses de casa a les
llargues cues per aconseguir pa es van convertir
en manifestacions espontànies contra la
monarquia i a favor del final de la guerra.
A partir d’aquest moment, el Dia Internacional
de les Dones queda fixat en la data del 8 de
març.
Des que fou aprovada oficialment per la Unió
Soviètica després de la Revolució Russa de
1917 la festa es va començar a celebrar en
molts altres estats. A la Xina des de 1922,
a Espanya per primer cop el 1936, quan la
dirigent comunista Dolores Ibárruri va liderar
una marxa de dones a Madrid el 1936 en
vigílies de la Guerra Civil.
L’ONU va declarar en 1975, el 8 de març
com a Dia Internacional de la Dona, és un
dia per reivindicar el feminisme denunciant
el sexisme. Commemora la lluita de les dones
per la seva participació en l’àmbit laboral en
igualtat amb els homes i pel dret de la dona a la
independència econòmica.
PER QUÈ EL COLOR LILA O MORAT?
Es diu que el dia que van morir les 129 dones
de la Cotton a Nova York, en aquell moment
estaven confeccionant teles de color lila i el
fum que provocava l’incendi era d’aquest color.
Però sembla que pot ser una llegenda.
Altres veus diuen que si barregem del color
masculí, el blau, amb el color femení, el rosa,
surt el lila. Però tot són hipòtesis. Però el més
creïble és que va ser el color escollit per les
sufragistes angleses per reclamar el dret al
vot de les dones. Entre els anys 60 i els 70 les
dones socialistes van escollir aquest color com
a símbol de la lluita feminista.

LA MILLOR CARN PER FER
A LA BRASA I A LA BARBACOA!

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

Fes-nos el teu encàrrec!
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.

Segueix-nos a

LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Robatori amb amenaça de mort
A la vida quotidiana banyolina de començament
del segle XX sovint s’hi entreveu una violència
soterrada, sobretot entre els més pobres
(el poble menut). En certs moments no era
infreqüent patir un robatori dels pocs diners
estalviats i, seguidament, rebre una amenaça
de mort per evitar la denúncia per la sostracció.
Un d’aquests episodis d’amenaces i robatoris
entre gent de nivell econòmic eixut ens el
relata l’any 1905 el Diario de Gerona el dia 29
de juliol, a la pàgina 2. La coacció va passar
entre un pagès del mas Usall de Banyoles i un
veí de Fontcoberta.
El veïnat del mas Usall, fora del nucli habitat de
Banyoles, es forma al voltant d’aquest mas. A
partir del mas Usall s’hi van edificar altres masos
o cases de pagès, que es van disposar a banda
i banda de l’antic camí reial que portava a Sant
Cristòfol d’Usall. L’any 1861 cap a un cinquanta
per cent de les seves terres eren de secà; un
vint-i-cinc, de bosc; un catorze, de vinya; un
deu, d’olivera i la resta, ermes. Quan al segle
XVII els propietaris del mas Usall (els Usall del
Bosc) van abandonar el mas, s’hi varen establir
diferents masovers. El primer documentat va
ser Joan Congost, pels volts del 1621. El 1861
la majoria d’aquests masovers hi vivien amb la
seva família i tenien terres arrendades i una
mula. I, amb molt d’esforç, aconseguien fer la
viu-viu, sense gaire alegries econòmiques. El
mas Usall va tenir fins a vuit masovers. Al segle
XIX i XX es tractava dels Llandrich, Xargay,
Hombravella, Teixidor, Serrat, Planas o Roura.
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Aquests últims, hi eren des d’abans de 1861.
En concret la noticia ens refereix que el jove
masover del mas, Miquel Roura i Mateu (el
diari posa erròniament de primer cognom
Roma), de vint-i-tres anys, que hi vivia amb
el seu pare Josep Roura i Trias i la seva mare
Isabel Mateu i Avellana, va ser víctima d’una
amenaça de mort i d’un robatori: “Al colono del
“Mas Usall” de Bañolas, Miguel Roma Mateu, le
robaron 35 pesetas y le amenazaron de muerte
hace algunos dias”. Només tenia 35 pessetes i
aquesta quantitat li va ser furtada per Pere Vilà
i Hombravella, de Fontcoberta. Segurament, els
dos es devien conèixer, ja que el lladre era del
poble veí, a tocar de mas Usall. El robatori i les
amenaces varen ser denunciades a la guàrdia
civil de Banyoles i el lladre va ser detingut.
Tanmateix, ja s’havia gastat algun dels diners i
només es varen poder recuperar 31 pessetes i
40 cèntims: “denunciado el hecho, la Guardia
civil detuvo á Pedro Vilá Hombrabrella, de
Fontcuberta, quien quedó convicto y confeso
y entregó 31’40 pesetas procedentes de la
sustracción”.
Objectivament, per la quantitat pispada, es
pot considerar un furt menor, però, per al jove
pagès del mas Usall era molt important (“un
furt major”). I igualment era important per a
la premsa de l’època (i se suposa que era de
l’interès dels lectors dels diaris d’aquell temps),
ja que a més del Diario de Gerona, també varen
publicar el succés el gironí La Lucha (29 de
juliol) i el Heraldo de Gerona (3 d’agost).

Festa Major de Cornellà del Terri
Salvador Coll Baucells, alcalde de Cornellà del Terri
Aquest any sembla que sí que hi haurà Festa Major.
L’any passat no es va celebrar la Festa de Cornellà del
Terri, ni la Fira de l’All, a causa de la pandèmia.
Estem treballant per fer una festa garantint totes
les mesures de seguretat i minimitzant els possibles
riscos. Aquest Nadal vam fer una prova pilot amb
concerts culturals i va funcionar sense problemes. I
pel que fa a l’any passat, el 2020 va ser un any molt
dur. Tenim moltes novetats per la Festa Major que
van quedar guardades al calaix. Malauradament ha
tocat de ple en el cor i en la identitat del poble, les
entitats i associacions que han posat fre a la seva
activitat.
En no fer la Festa Major va caldre realitzar una
actuació d’emergència en l’Arbre del Maig.
Com sabeu, és tradició que el Divendres Sant es
talli l’arbre i es vagi a buscar un arbre nou. L’actual
feia més d’un any que estava plantat i suposava un
perill. Per aquest motiu es va decidir treure’l i evitar
riscs. Aquest any tenim moltes ganes, de manera
segura, d’anar-ne a buscar un de nou i l’aixecarem
per tots els sanitaris, els malalts, pels qui ja no hi
són, i pels lluitadors d’aquesta pandèmia.
Aquest any serà una Festa anormal i no serà típica...
Efectivament, hem buscat, conjuntament amb
el regidor de Cultura, Jordi Escandell, i l’equip de
participació de l’Ajuntament, una festa que aposti
pels actes familiars, populars, culturals, segurament
alguns es faran a l’exterior, i que sigui com he dit
el començament; actes segurs. Això vol dir que
també hi haurà canvis que aviat anunciarem.
Hi haurà la Plantada de l’Arbre del Maig.
És una festa declarada d’Interès Nacional pel
Parlament a l’any 1999, i evidentment que l’hem

DEL TERRI
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d’aixecar. Però tot anirà molt en coordinació amb
les mesures que es dictin, i a partir d’aquí poder
desenvolupar el protocol d’aquells dies.
Deixant la Festa i parlant de Cornellà, heu estat un
poble que heu treballat molt per la cultura, i també
heu estat molt actius per tal d’enviar un missatge de
responsabilitat davant de la COVID.
Ara toca responsabilitat, ho hem dit i no ens cansem
de dir-ho. Tots hem d’evitar l’expansió d’aquesta
pandèmia. Per altra banda, des de Cornellà hem
demostrat ja amb el festival DIM-Arts d’estiu i les
activitats de Nadal que la cultura és segura.
I ara heu tret dues línies de subvencions per ajudar les
famílies i empreses i pal·liar els efectes de la COVID.
Una primera ajuda va destinada a les famílies algun
membre de les quals hagi patit un ERTO o des del
març sigui a l’atur, i se li farà entrega de talonaris
per comprar productes a comerços locals. I l’altra
es destina a les empreses que van haver de tancar.
Som i serem al costat del comerç local i de les
famílies.

Polígon Industrial Pont Xetmar
c/ P, 8 - 17844 CORNELLÀ DEL TERRI
Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com

RESIDÈNCIA ASSISTIDA · CENTRE DE DIA
CENTRE COL·LABORADOR DE LA GENERALITAT

C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 35 · Cornellà del Terri (Girona) · Tel. 972 59 40 50
www.residenciavalldelterri.com · info@residenciavalldelterri.com

Ctra. Banyoles - Girona, km 12,8
17844 CORNELLÀ DEL TERRI
Tel. 972 59 41 31
Les Preses - Quart - Figueres - La Cellera
www.oliveras.org

Restaurant Bar
Especialitat en plats casolans

DE DILLUNS A DIUMENGE
TAMBÉ MENJAR PER EMPORTAR

www.canselvata.cat
Antic Hostal d’en Mach

Ctra. Girona - Banyoles, km. 14,8 · Tel. 972 59 40 80 · 17844 Cornellà del Terri (Girona)

Una festa de tradicions
Cornellà del Terri celebra la Festa Major coincidint
amb la Setmana Santa.
Una festa de tradicions que s’estructura al voltant
del ritus de la plantada de l’Arbre Maig (que
substitueix el de l’any anterior i restarà dret fins al
Divendres Sant de l’any següent) i el famós Ball del
Cornut que es dansa al voltant del mateix arbre.
Aquestes tradicions marquen simbòlicament
l’establiment definitiu de la primavera i l’inici d’un

cicle nou (l’aixecada d’un abre maig), amb primitius
cultes a la divinitat per excel·lència de la fertilitat i la
procreació, el boc fecundador del ramats i bestiar,
la presència dels quals se simbolitza mitjançant els
corns.
La festa va ser declarada Festa Tradicional d’Interès
Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any
1999.

Concessionari
Oficial

Menú Diari 11.00€
Barri Can Mach, s/n
Cornellà del Terri
972 59 48 94
Dimarts i dimecres tancat
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CONTACTA AMB NOSALTRES
Ctra. Girona - Ripoll, km. 14.400 · 17844 - Cornellà del Terri (Girona)
www.carretillesgirona.com
972 59 40 76

660 898 062

info@carretillesgirona.com

Tota mena de treballs en ferro
Especialitat en llars de foc
metàl·liques a mida
Veïnat “Mas Ferran”, s/n (Sords)
17844 CORNELLÀ DEL TERRI
Tel. 972 594 863
terrimetall@hotmail.com

TENDALS

www.cobertex.com
Tel. 972 596 840
Av. França 173
17840 Sarrià de Ter (Girona)

especialistes en tot tipus de pèrgoles

Instal.lació de: Pèrgoles d’alumini, bioclimàtiques i tensades
Mosquiteres
Tendals
Cortines

CARNISSERIA,
XARCUTERIA,
PLATS CUINATS

Flor & Flor
Aquí hi trobareu els

CALÇOTS

DE L’ARCADA DE FARES
Ració de calçots de cultiu propi,

sense pesticides,

u./ració),
cuits amb sarment (aprox. 18
tradicional
acompanyats amb la salsa

i el pitet

11€/ració

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS,

POLLASTRES A L’AST

C/ Mn. Constans, 348 · BANYOLES

Tel. 972 57 00 04

c/ Sant Mer, 28· BANYOLES
Tel. 683 113 027
www.florenflor.cat
Dilluns, de 16 a 20 h.
Dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 9 a 14 h.

@florandflorbanyoles

PAU V E L A

F I S I OT E R À P I A I O S T E O P AT I A

ESPECIALISTA EN
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

B a n y o l e s - To r t o s a
686 895 281

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

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA A LA CLÍNICA SALUS
Parlem amb el director mèdic Dr. J. Salmeron, i el director general Dr. J. Català,
responsable de l'entitat de Radiodiagnòstic d’Instituts Guirado
La Clínica Salus Infirmorum ha posat en
funcionament una Unitat de Ressonància
Magnètica, fruit de l’acord de col·laboració amb
Instituts Guirado.
Instituts Guirado és una empresa especialitzada en
totes les disciplines de l’àrea radiodiagnòstica i
compta amb una àmplia experiència de més de 40
anys, amb una qualitat contrastada que fan possible
oferir alta tecnologia mèdica i diagnòstics experts a
la població de la comarca del Pla de l’Estany.
Dr. Català, què suposa tenir una Ressonància a la
Clínica?
La ressonància magnètica permet solucionar
problemes diagnòstics de forma immediata i local,
que fins ara necessitaven desplaçar-se fora de la
comarca.
Qui forma Instituts Guirado?
Som més de 40 radiòlegs que realitzen diagnòstics
amb els millors equips mèdics, participen a les
Societats i Congressos nacionals i internacionals, i
impartint cursos de l’especialitat.
Dr. Salmerón, de vegades els pacients comenten
que la prova és molesta i sorollosa?
La nova ressonància magnètica és molt còmoda pel
malalt, ja que té un sistema de reducció del soroll,

una obertura molt àmplia, i molt ràpida, el que fa
que la incomoditat sigui mínima.
Quins avantatges aporta la ressonància
magnètica en comparació amb altres estudis
diagnòstics?
El radiòleg s’ha d’adaptar a noves tècniques: els
grisos i els blancs no són com abans. Ara tenim
intel·ligència artificial per disminuir la dosi de
radiació i per aconseguir alta qualitat d’imatge.
La ressonància magnètica no utilitza radiació.
L’adquisició d’imatges es realitza mitjançant un
camp magnètic totalment innocu per al pacient.
Per què s’aconsella fer-se una ressonància
magnètica?
La qualitat de la imatge que aporta és excel·lent,
permet contrastar perfectament entre els diferents
teixits d‘una forma que no fa cap altre estudi. Per
això som capaços de diagnosticar lesions que abans
no eren visibles.
Quins avanços s’estan realitzant?
Els equips actuals milloren el confort del pacient
amb una millor resolució d’imatge, moltes vegades
sense necessitat de contrast.
Moltes gràcies, doctors.

EL NOSTRE HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC ÉS: DE DILLUNS A DIVENDRES, EN HORARI DE MATÍ I TARDA.

Pot sol·licitar la realització de la prova al telèfon 972 57 02 08

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

ON ANAR
BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

ARTS ESCÈNIQUES
CINEMA DOCUMENTAL

THE LETTER
Dijous 11 de març, 20:30 h. Auditori de
l’Ateneu. Maia Lekow & Christopher King.
Kenya (2019). 82 min. VO en anglès, suahili i
giriama, subtitulada en català. 3 €.
Per més informació:
www.eldocumentaldelmes.com.

TEATRE PROFESSIONAL

EL SILENCI DELS TELERS
Divendres 12 de març. 20:30 h. Teatre
Municipal. Durada: 1 hora i 15 minuts. 15 €.
Idea original: Maria Casellas / Direcció: Ferran
Utzet / Dramatúrgia: Anna Maria Ricart /
Actrius: Maria Casellas i Andrea Portella /
Escenografia: Martí Doy / Disseny sonor:
Guillem Rodríguez / Disseny gràfic i foto
cartell: Clàudia Portús / Assessorament tècnic:
David Muñoz / Regidoria: Maria Serra.
Una obra de teatre amb la dona treballadora
com a protagonista.
Inspirat en el llibre El silenci dels telers,
d’Assumpta Montellà.

MÚSIQUES MODERNES

GINESTÀ
Dissabte 13 de març. 20:30 h. Auditori de
l’Ateneu. Preu: 8 € / 11 €.
Pop costumista, reivindicatiu i molt detallista.
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Júlia Serrasolsas: veu principal / Pau
Serrasolsas: veu principal i guitarra / Andrea
Puig: veu secundària i guitarra / Cesc
Valverde: bateria.

ESPECTACLE FAMILIAR

ORBITAL Farrés Brothers i cia.
Diumenge 14 de març. 12 h i 17 h.Teatre
Municipal. Durada: 55 minuts.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.
Creació: Jordi Farrés, Pep Farrés, Jordi Palet /
Text: Jordi Palet. De vegades ens tenim a prop.
De vegades lluny. Com es fa una abraçada des
de la distància?

MÚSICA CLÀSSICA

GIORQUESTRA AMB MARIOLA MEMBRIVES
Falla y Lorca, viatge per la modernitat ibèrica
Dissabte 20 de març. 20:30 h.
Auditori de l’Ateneu. Preu: 12 €.
Director: Francesc Prat. Cantaora: Mariola
Membrives. Piano: Marta Puig.
La GIOrquestra presenta un programa que gira
al voltant del modernisme musical ibèric amb
dos protagonistes: Manuel de Falla i Federico
García-Lorca. Comptarà amb la col·laboració
de la cantaora Mariola Membrives, que
interpretarà Amor Brujo (segons la versió de
1915) i Canciones populares españolas, ambdues
de De Falla; però també amb la pianista Marta
Puig, que interpretarà Concert per a clave i cinc
instruments del mateix compositor en la versió
per a piano.

TEATRE PROFESSIONAL

LO NUESTRO Sala Flyhard
Diumenge 21 de març. 19 h. Factoria d’Arts

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Escèniques. Durada: 80 minuts. Preu: 12 €.
Text: Eu Manzanares / Direcció: Mercè
Vila Godoy / Repartiment: Eli Iranzo, Eu
Manzanares, Pau Poch i Manel Sans.

CINEMA

TERRA DE TELERS
Dijous 25 de març. 20 h.
Auditori de l’Ateneu. 115 min. Preu: 4,5 €.
Projecció emmarcada al Cicle Gaudí.
Joan Frank Charansonnet. Espanya (2020).
Julieta (1923), una nena de sis anys, arriba amb
la seva família al lloc on es desenvoluparà la
seva nova vida, a sobre un carro i amb un bagul
com a únic equipatge.
Per més informació: www.ciclegaudi.cat.
Per les restriccions per la Covid-19, les
activitats es poden veure alterades.

PRESENTACIÓ PROGRAMACIÓ
DE CULTURA BANYOLES PER AL
SEGON TRIMESTRE 2021
Dimarts 16 de març. 8 del vespre. Auditori de
l’Ateneu.

BIBLIOTECA COMARCAL
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 març. 17:30 h. Biblioteca
Comarcal.
CONTES POPULARS CATALANS, a càrrec de
Joan de Boer.
Contes populars catalans és un espectacle de
narració oral dedicat a les nostres rondalles.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de
manera presencial, es farà en línia.
DISSABTES: CONTES EN ANGLÈS
Saturday March 13 th. 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.
BIBLIONADONS
Dijous 25 de març. 17:30 h.
BiBiCONTES. A càrrec de David Planas.
Cançons, música, titelles, poesia i sons. 30
minuts dedicats als més petits de la casa.
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?
QUAN A LA SELVA SE SENT EL SEU RUGIT
ELS ANIMALS FUGEN I S’ACABA EL BROGIT

CONCURSOS

XXV CONCURS DE DIBUIX INFANTIL: PER
SANT JORDI, UN PUNT DE LLIBRE
Dibuixeu un punt de llibre que tingui com a
tema qualsevol aspecte relacionat amb el món
del llibre, la lectura, la Rita Xuclalletres o la
Diada de Sant Jordi. La imaginació al poder!
Tres categories: petits (P0 a P4), mitjans (P5 a
2n) i grans (3r a 6è).
De l’1 al 31 de març: Període per recollir les
cartolines, fer el dibuix i lliurar-lo a la Biblioteca.
Del 6 al 16 d’abril: Període per votar els punts
de llibre que més us agradin.
Diada de Sant Jordi: A 2/4 de 6 de la tarda, just
abans de començar la sessió del conte de Sant
Jordi, a la plaça Major, donarem a conèixer els/
les guanyadors/es de les tres categories i es
lliuraran els premis del concurs.
10 ANYS D’ENDEVINALLES AMB LA RITA
XUCLALLETRES
Enguany fa 10 anys que la Rita juga a inventarse endevinalles. A través del joc Qui l’encerta
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l’endevina en proposa una cada mes perquè hi
participin els infants.
Per celebrar-ho hem editat uns pòsters, amb
una selecció d’algunes de les endevinalles,
que repartirem per les escoles i hem imprès
uns punts de llibre amb endevinalles per al
préstec diari de la Biblioteca (una col·lecció de
10 punts).

ACTIVITATS PER A ADULTS
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL
ARQUITECTES I CIUTAT

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

CLUB DE LECTURA

Dimarts 9 de març. 19 h. Al Museu Darder.
ÀNIMA DE TRAMUNTANA (Premi Prudenci
Bertrana 2020). De Núria Esponellà. Ens hi
acompanyarà l’autora. Activitat emmarcada en
els actes de commemoració del Dia de la Dona
i en els actes de difusió del Fons Francesca
Bartrina, de literatura i dona.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de
manera presencial, es farà en línia.

ENGLISH READING CLUB

Wednesday, 3rd of March, 20 h. Titles: They
Came Like Swallows. William Maxwell.

Registration: Sign up at the library. There are
limited places. Moderator: Susan Baker.
In case it is not possible to do the activity in the
library, it will be online
Location: Biblioteca Comarcal del Pla de
l’Estany.

EXPOSICIONS

De l’1 al 31 de març. Literatura i dona.
Recull dels volums més destacats del Fons
Francesca Bartrina així com de les noves
adquisicions relatives a literatura i dona per
commemorar el Dia de la Dona i difondre el
mateix Fons.

MUSEUS DE BANYOLES - MARÇ
Les activitats dels Museus de Banyoles
estan adaptades a les mesures de prevenció
i seguretat per a la Covid-19. Les activitats
presencials estan subjectes a les restriccions
que dictamini el PROCICAT.
Consulteu el web dels Museus de Banyoles
uns dies abans de l’activitat per confirmar si es
realitza.

XERRADES

Dijous 11 de març, a les 5 de la tarda. Sala
d’Actes del Museu Darder i en directe pel
canal Youtube dels Museus de Banyoles.
DIJOUS CULTURALS. “Covid i salut mental”. A
càrrec d’Anna Mariscot Bas, psiquiatra.
Més informació i reserves: Museu Darder de
Banyoles, comunicaciomuseus@ajbanyoles.
org; Tel. 972 574 467.
Activitat Gratuïta. Places Limitades. Cal
inscripció prèvia. En cas que les restriccions
per COVID no permetin realitzar l’acte de
forma presencial, aquest serà exclusivament
online i no necessitarà inscripció prèvia.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
HORES CONVINGUDES
C/ Llibertat, 149 Baixos · 17820 BANYOLES
Telèfon 872 500 813
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Dijous 4 de març, a les 7 del vespre. Sala
d’Actes del Museu Darder.
El cas de la xinxeta. Presentació a càrrec del Dr.
Antoni Palomo, arqueòleg del jaciment neolític
de la Draga, i Lourdes Corbera, autora.
Més informació i reserves: Museu Darder de

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Banyoles, comunicaciomuseus@ajbanyoles.
org; Tel. 972 574 467.
Activitat Gratuïta. Places Limitades. Cal
inscripció prèvia.

CONCERT

Dissabte 27 de març, 21 h. Monestir de Sant
Esteve.
Concert. Romanç de les Històries Naturals. Amb
Carles Belda.
Activitat paral·lela a l’exposició Vampirs a
Banyoles!

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 iniciat
pels noucentistes sota la direcció de Jeroni
Martorell i Josep Puig i Cadafalch, durant
l‘època de la Mancomunitat. Entrada gratuïta.
Fins 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 veuran 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

Dies 6 i 21 de març. 11:30 h. VISITA AL PARC
NEOLÍTIC DE LA DRAGA.
En la visita al parc, podrem entrar a dins les
reconstruccions de les cabanes prehistòriques
i descobrirem el dia a dia d’un grup de pagesos
i ramaders neolítics. D’aquesta manera
esbrinarem què menjaven, què caçaven, què
cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.
Durada: 1,5 hora. Punt de trobada: Parc
Neolític de la Draga. Preu: 4 euros; més grans
de 65 anys, 2,5 euros; menors de 6 anys,
entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de
Banyoles, 972 57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org. Amb reserva prèvia. L’activitat
només es durà a terme si hi ha un mínim
d’inscrits.
Dissabte 13 de març. 17 h. VILAUBA EN 3D.
ENTREM A LA VIL·LA ROMANA.
La Vil·la fou un centre d’explotació del territori,
que funcionà durant gairebé tot el període
romà. La seva evolució al llarg de 600 anys
ens ha permès conèixer la zona residencial,
la rústica i la d’explotació. Ens passejarem
per la part residencial de la vil·la i amb l’ajuda
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de la recreació virtual en 3D entendrem com
funcionava la casa, quin era el seu sistema de
vida i com s’hi organitzaven els habitants...
Edat: a partir de 7 anys. Lloc: Vil·la romana de
Vilauba. 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de
Banyoles, 972 57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org. Amb reserva prèvia. L’activitat
només es durà a terme si hi ha un mínim
d’inscrits.
Dissabte 20 de març. 17 h. BANYOLES
MEDIEVAL: DEL CARRER AL MONESTIR.
Itinerari per conèixer com es va fundar
Banyoles i com s’hi vivia durant l’edat mitjana.
El recorregut permetrà passejar-nos pels
carrers actuals on encara podem trobar les
empremtes d’aquella Banyoles medieval i
arribarem al monestir de Sant Esteve on
visitarem una joia del s.XV, l’Arqueta de Sant
Martirià, considerada una de les peces més
remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
Edat: a partir de 7 anys. Lloc: Museu Arqueològic
de Banyoles. 4 euros; més grans de 65 anys,
2,5 euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de
Banyoles, 972 57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org. Amb reserva prèvia. L’activitat
només es durà a terme si hi ha un mínim
d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 27 de març. 12 h. AVUI FEM DE
NEOLÍTICS.
Visita a l’interior de les cabanes per endinsarnos en la vida quotidiana dels homes i les dones
del neolític. Tindrem la possibilitat de posar en
pràctica algunes de les activitats dutes a terme
pels habitants del poblat ara fa uns 7.400 anys
en aquell mateix indret, així com la mòlta de
blat, la ceràmica o la cacera.
Durada: 1,5 hora. Edat: a partir de 3 anys
acompanyats d’un adult. Punt de trobada: Parc
Neolític de la Draga. Preu: 5 €/persona
Informació i reserves: Museu Arqueològic de
Banyoles, 972 57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org. Amb reserva prèvia. L’activitat
només es durà a terme si hi ha un mínim
d’inscrits.

MUSEU DARDER DE BANYOLES
EXPOSICIONS

Fins al 7 de març.
CORALLS: INDICADORS DEL CANVI CLIMÀTIC
L’exposició inclourà exemplars autòctons i
exòtics de coralls del fons del Museu Darder,
per aprendre a conèixer una mica millor els
cnidaris i els esculls coral·lins, i alhora buscar
solucions per a conservar-los, ja que es veuen
afectats pel canvi climàtic. Entrada gratuïta.
Del 20 de març al 13 de juny.
Vampirs a Banyoles! Les històries naturals de
Joan Perucho i el Museu Darder.
Exposició itinerant a Morella, Gandesa, Berga,
Banyoles i Barcelona.
Una immersió en el món de Les històries
naturals: la literatura fantàstica i d’aventures, el
vampirisme, les guerres carlines i la guerra civil
de 1936-39 i el pop.
Entrada gratuïta.

Tractaments Facials · Manicures
Depilacions
HORES CONVINGUDES

Tel. 972 580 546 · Mòbil 647 983 923
c/ de la Llibertat, 24 1r 3a · 17820 BANYOLES
www.esteticaaura.com · esteticaaura@yahoo.es
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XERRADES

Dissabte 13 de març. A les 7 de la tarda. Sala
d’Actes del Museu Darder i en directe per
Youtube.
TARDES DE CIÈNCIA. 30 ANYS DE DINÀMICA
DEL TERRITORI DE CATALUNYA DES DELS
SATÈL·LITS. A càrrec de Xavier Pons.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Introducció a la Teledetecció i explicació
de l’anàlisi de les imatges i el resultat de les
dades quinquennals dels darrers 30 anys (com
augmenta la superfície de bosc, disminueix la
de conreus, etc).
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
En cas que les restriccions per COVID no
permetin realitzar l’acte de forma presencial,
aquest serà exclusivament online i no
necessitarà inscripció prèvia.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 27 de març. A les 11 h.
INVESTIGUEM ELS MAMÍFERS. Vine amb família
i descobrirem a través de l’observació, el tacte
i la manipulació; el pèl, el color, l’alimentació,
els excrements... i més coses dels mamífers de
les nostres contrades. A més, baixarem a l’Espai
Darder, on coneixerem altres mamífers de
terres molt llunyanes. Ep! No ho diguis a ningú
però te n’emportaràs una part d’ells...
Durada: 2 hores. Punt de trobada: Museu
Darder de Banyoles. Aforament: màxim 19
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.

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.
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• Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim
sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que
poden sol·licitar les entitats.

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
ens el pots portar i ens ocuparem que qui en
necessiti un i no pugui comprar-se’l l’aprofiti.

CURS DE MONITOR/A DE LLEURE

L’Oficina Jove, en col·laboració d’Arriant
Formació, ofereix un curs intensiu per Setmana
Santa per treure’s el Títol de Monitor/a de
Lleure. El curs es farà presencialment a Cal
Drac, del 26 de març al 4 d’abril (17 i 18 d’abril
es farà estada en una casa de colònies), en
horari de matí i tarda. Si tens 18 anys ja t’hi
pots apuntar!
Inscripcions (fins al 21 de març): 680 237 745 /
972 691 123 / formacio@arriant.org.
Més informació:
www.arriant.org - Instagram: @plaestanyjove.

AUDITORI DE L’ATENEU
ACTIVITATS MARÇ

Dijous 11 de març. 20:30 h. THE LETTER.
Documental del mes. 3 €.
Dissabte 13 de març. 20:30 h. GINESTÀ.
Músiques modernes. 8 € anticipada / 11 €
taquilla.
Dissabte 20 de març. 20:30 h. GIORQUESTRA
AMB MARIOLA MEMBRIVES. Concert i
residència artística Ateneu – CMEM. Música
clàssica i flamenc. 12 €.
Dijous 25 de març. 20:30 h. TERRA DE TELERS.
Cicle Gaudí de cinema. 4,5 €.
Consulteu la pàgina web
https://ateneu.banyoles.cat/ per informar-vos
de possibles canvis en la programació arran de
les mesures anti-Covid.

PUNT ÒMNIA DE BANYOLES
ACTIVITATS FORMATIVES

Amb inscripció prèvia.
Totes les activitats són gratuïtes.
INICIACIÓ A INTERNET
Del 2 al 12 de març. Hora: dimarts i divendres,
de 16 a 17 h. 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)

FEM CIÈNCIA CASOLANA
Dimarts 16 de març. Hora: a les 18:30 h.
SANDRA XARGAY TORRENT
Fisioterapeuta col. 11452 i Tècnica Superior en Estètica

c/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres)
Telèfon 972 581 660 · Mòbil 634 500 951
www.inspirafisioestetica.com - info@inspirafisioestetica.com
ALTA COSMÈTICA NATURAL I ORGÀNICA CERTIFICADA
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ESO (a partir dels 12 anys)

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

JOVES

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

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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 online,
etc.
Diferents tràmits online 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.

ACCIÓ SOCIAL
I ARA LA VACUNA
DUBTES I ACLARIMENTS

Dijous 4 de març. A les 8 del vespre. Xerrada
en línia. Xerrada per aclarir dubtes i consultes
sobre les noves vacunes contra la Covid-19.
A càrrec de Montse Gassiot Ramió, del
Servei de Vigilància resposta a emergència en
Salut Pública del departament de Salut de la
Generalitat.
Inscripcions a acciosocial@ajbanyoles.org.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE
L’ESTANY
FORMACIÓ ESPORTIVA

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS
POLIESPORTIVES
Inici 27 de març. Fi 25 d’abril. Consulta l’horari
a la pàgina web. Format: Semipresencial. Per
Majors de 16 anys amb certificat d’ESO o
equivalent.
Més informació i inscripcions: Fins al 19 de
març a www.ceplaestany.cat.

ÒMNIUM PLA DE L’ESTANY

ASTROBANYOLES

Dijous 11 de març, a les 19.30 h. Segona
bauma: literatura eròtica en femení. Amb Jenni
Rodà, Neus Verdaguer i Amparo Parra.
Al nostre Canal de YouTube (Òmnium Pla de
l’Estany): https://www.youtube.com/channel/
UCrNRXJknA2DCal1EYTEJydA

TARDES DE CIÈNCIA

ESCOLA DE NATURA DE BANYOLES

E-mail: omniabny@xarxaomnia.gencat.cat.

Dissabte 13 de març. A les 19 h.
Telemàticament. Es podrà seguir la conferència
en streaming a la web d’Astrobanyoles (www.
astrobanyoles.org). Tema: 30 anys de dinàmica
del territori de Catalunya des dels satèl·lits.
Convidat: Xavier Pons.

CASAL DE PRIMAVERA 2021
Dates: Del 29 març a 1 abril.
Horari: Entrada entre 8:45h i 9:15 h.
Sortida entre 13 i 13:15 h.
Participants: Nens i nenes de P3 a 6è.
Preu: 45 €. 42 € (germans, família nombrosa o

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067
pablopenabad72@gmail.com
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monoparental).
Inscripcions a partir del dilluns 1 de març:
- A la web: www.escolanaturabanyoles.org.
- Al telèfon 972 58 13 16.

ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT
GRAN DE BANYOLES
Dijous 11 de març, a les 17 h. Pel canal Youtube
dels Museus de Banyoles.
DIJOUS CULTURALS. LA SALUT MENTAL EN
TEMPS DE LA COVID. EFECTES I PREVENCIÓ.
Xerrada. A càrrec de Carme Mariscot Bas,
metge psiquiatra. Activitat gratuïta.

CASAL CÍVIC BANYOLES
SERVEIS

PODOLOGIA.
Dijous, a partir de les 9 h.
Cal cita prèvia trucant al 972 571 162.
CAFETERIA MENJADOR.
Menú diari obert a tothom i diumenge menú
especial.
Per a més informació trucar al 972 575 020.
BARBERIA HOMES.
Dimecres, de 9 a 13 h.
Cal cita prèvia trucant al 972 571 162.

PROGRAMACIÓ CASAL CÍVIC
BANYOLES ABRIL/JUNY 2021
CUINA
Com fer un bon arròs i una bona fideuà.
Activitat en línia.
Del 3 al 24 de maig. Dimecres, de 18.30 a 20 h.,
a càrrec de Martí Julià.
SALUT I BENESTAR
Respiració i moviment conscient. Activitat en
línia.
Del 7 d’abril al 16 de juny. Dimecres, de 19 a
20.15 h., a càrrec de Cesc Aromir.
ESTIRAMENTS - ACTIVITAT EN LÍNIA
Moure’ns d’una manera conscient respectant el
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nostre cos. Exercicis de relaxació i flexibilitat
Del 6 d’abril al 15 de juny. 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.
Del 6 d’abril al 16 de juny.
Dimarts, de 17.15 a 18.30 h. (Grup 1).
Dimecres, de 9.30 a 10.45 h. (Grup 2).
A càrrec de Raül Carracelas.
MEMÒRIA - ACTIVITAT EN LÍNIA
Exercitem la memòria.
Del 9 d’abril al 18 de juny.
Divendres, de 16 a 17.30 h. (Grup 1).
divendres, de 17.30 a 19 h. (Grup 2).
A càrrec de Montse Serret.

ACTIVITATS FÍSIQUES

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT ACTIVITAT EN LÍNIA
Exercicis per posar-se en forma.
Del 12 d’abril al 14 de juny. Dilluns, de 10 a
11.30 h. A càrrec de Jordina Mercader.
HIPOPRESSIUS - ACTIVITAT EN LÍNIA
Gimnàstica abdominal. Aquesta activitat
està contraindicada en cas de cardiopatia i
hipertensió.
Del 9 d’abril al 18 de juny. Divendres, de 10.30
a 11.45 h. A càrrec de Mar Bufí.
GAC GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES ACTIVITAT EN LÍNIA
Exercicis per enfortir glutis, abdominals i cames
Del 8 d’abril al 17 de juny. Dijous, de 18.30 a 20
h. A càrrec de Jordina Mercader.

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

HAVANERES I CANÇONS DE TAVERNA ACTIVITAT EN LÍNIA
Cantarem cançons de taverna acompanyats
per l’acordió d’en Nasi.
Del 6 d’abril al 15 de juny. Dimarts, de 10.30 a
12 h. A càrrec de Nasi Marco.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

PORQUERES

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

Del 19 al 25 de març. Les preinscripcions
podran fer-se de forma presencial o de forma
telefònica.
• El desenvolupament de les activitats queda
sotmès a la normativa sanitària vigent i
podria ser alterat/modificat.
• Aquesta programació presenta,
excepcionalment, únicament activitats
en línia, és a dir, que només es realitzen
de forma telemàtica, sense presència de
les persones participants al Casal, però de
forma interactiva.
• Per participar en una activitat, cal disposar
de tauleta digital, mòbil o ordinador d’algun
tipus i connexió a Internet.
Més informació:
Telèfons: 972 57 11 62 - 677 260 703.
cc.banyoles@gencat.cat.

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
MARÇ
LLEGIR TEATRE (Club de lectura)

Divendres 5, a les 19 h. Comentarem la lectura
de La nit de la iguana, de Tennessee Williams.
Organitzarem la sortida al Teatre Nacional de
Catalunya. Xerrada virtual. Cal inscripció prèvia

BIBLIOXERRADA - PRESENTACIÓ

Divendres 12, a les 19 h. Històries d’una panxa.
Onze dones comparteixen les seves
experiències, però sobretot les seves vivències
entorn d’un desig, el de ser mare. A càrrec de
les autores Maite Marcó i Eva Gasull.
Xerrada virtual.
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari.

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 13, a les 12 del matí.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari.

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

BIBLIOXERRADA

Dilluns 22, a les 19 h. Parlarem amb l’autora de
Dones úniques, Montse Barderi. Xerrada virtual.
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari.

CLUB DE LECTURA D’ADULTS

Dimecres 31, a les 19 h. Comentarem la lectura
de Léxico familiar, de Natalia Ginzburg.

TECNOLOGIA ANTICALÇ RF
- Elimina la calç de l'aigua i la incrustada a les canonades.
- No utilitza sals, 100% Ecològic, sense manteniment.

LÍNIA DOMÈSTICA

Cases, Pisos, Comunitat de propietaris, etc.

LÍNIA INDUSTRIAL

Restaurants, Hotels, Càmpings, Recs agrícoles, Indústries, etc.

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

Des de l’1 fins al 31 de març. Exposició
Biografies de dones. Exposarem una selecció
de llibres, tant per adults com per a infants, de
dones que han destacat en tots els àmbits, des
de l’art, les ciències, l’esport i les lletres, entre
altres matèries. Vine i descobreix-les!

ACTIVITATS CULTURALS. MARÇ
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Del 8 al 29 de març. Plaça Major de Porqueres.
GENERACIÓ DONA.
Amb motiu de la commemoració del 8 de març,
Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament de
Porqueres ha preparat la novena exposició
fotogràfica amb les dones com a protagonistes.
Enguany, sota el títol “Generació Dona”, hi
trobareu dotze dones de generacions diferents:
des d’un nadó acabat de néixer fins a una àvia
de 95 anys. A través d’elles es despleguen
diferents etapes, canvis generacionals i
maneres de pensar i veure la vida.
Per poder gaudir de l’exposició amb seguretat,
hem plantejat una proposta de gran format a la
plaça Major de Porqueres, i comptarà amb un
suport virtual a través de codis QR mitjançant
els quals podreu descobrir més coses sobre les
protagonistes.
Fotografies: Irene Serrat. Càsting: Elisa Teixidor
Impressió:
Qualiret.
Textos:
Lourdes
Casademont. Correcció: Servei Comarcal de
Català del Pla de l’Estany. Disseny i maquetació:

Marta Montenegro. Producció: Ajuntament de
Porqueres i Centre Cívic de Porqueres.
Agraïments a Gàrgoles de Foc i a totes les
protagonistes d’aquesta exposició.

RERELTELÓ

És la programació d’arts en viu del Centre
Cívic de Porqueres. Una proposta cultural
amb produccions de petit format en un espai
escènic amb caràcter propi on descobrireu
una programació cultural poc convencional i,
sobretot, un lloc privilegiat per viure la cultura
de ben a prop.
Venda d’entrades i programació detallada a
rereltelo.cat. Segueix-nos a @rereltelo

MÚSICA I DANSA

Divendres 5 de març. 20.30 h. 10 €.
LABORATORIA.
“Flamenc
experimental,
multidisciplinari i feminista”.
LaboratoriA són Aina Núñez, Isabelle
Laudenbach, Cristina López i Ana Brenes.
Presentació del seu nou espectacle Y perdí mi
centro, a comarques gironines.
LaboratoriA és un projecte multidisciplinari
que pretén ser un canal d’experimentació per
a quatre dones que comparteixen el flamenc
com a llenguatge comú.

TEATRE D’OBJECTES

Divendres 19 de març. 20.30 h. 10 €.
Conservando memoria. Producció: El Patio
Teatro. “Un homenatge poètic a tots els avis i
totes les àvies”.
A RERELTELÓ ens encanta el teatre d’objectes
i sabem que a vosaltres també, per això no
podíem perdre l’oportunitat d’oferir-vos
aquesta meravella.
Una noia es va enfilant al seu arbre genealògic
i ens explica les vides dels seus avis ajudantse de fotos, records, joguines, sorra, llum, foc…
Una història íntima basada en les entrevistes
que Izaskun Fernández va fer als seus avis.
VENDA D’ENTRADES
Les entrades són numerades i es poden
comprar anticipadament a rereltelo.cat
Si queden entrades disponibles, es vendran
a la taquilla una hora abans que comenci
l’espectacle. Aforament molt reduït.
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MÉS A MES
Recorda que és obligatori l’ús de mascareta.
Fem de RERELTELÓ un espai 100% segur.
Seguint les indicacions vigents del PROCICAT,
l’activitat formativa del Centre Cívic de
Porqueres no es pot realitzar fins que la
situació sanitària millori i es pugui avançar en
els trams de desescalada que havia planificat la
Generalitat de Catalunya.

DONACIONS DE SANG
AL PLA DE L’ESTANY
MARÇ
06/03/2021 BANYOLES. Pavelló de Can Puig.
De 10 a 14 i de 16 a 20:30 h.
Cal reservar cita prèvia a la web donarsang.
gencat.cat
En aquesta jornada de donació de sang hi
participaran com a voluntaris els alumnes de 3r
d’ESO de l’INS Pla de l’Estany, que han realitzat
el Servei Comunitari amb el Banc de Sang i
Teixits.
La donació també compta amb la col·laboració
de l’Associació de donants de Girona.

PRESENTACIÓ LLIBRE
Dissabte 6 de març, a les 12 h., a la Sala d’actes
de l’Ajuntament de Banyoles. Presentació del
llibre PAISATGE I AIGUA L’art pictòric al voltant
de l’estany de Banyoles, de l’autora Anna Bahí
i Tarafa.
Amb l’assistència de: Miquel Noguer, alcalde
de Banyoles, el catedràtic Joan Nogué, el crític
d’art i col·leccionista Jordi Gimferrer, i diversos
pintors de la comarca, volem crear un col·loqui
participatiu.
MESURES PREVENCIÓ COVID 19
Els assistents a l’acte hauran d’estar asseguts
a les cadires habilitades a tal efecte mentre
duri. Caldrà portar mascareta.

Has de llegir

EL CATALANISME
A BANYOLES
si vols saber:

Quins regidors van ser empresonats per
haver aprovat que Catalunya era una
nació.
Com van viure els catalanistes el
franquisme.
Quins catalanistes cantaven Els Segadors
a principis del segle XX a Banyoles.

De venda a les llibreries de
Banyoles!
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I també al març a la Biblioteca de Banyoles
NOVETATS

SERVEIS

INFANTIL - FICCIÓ

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:

El cocodril que va venir a sopar. Steve Smallman. Beascoa.
La Daniela i les noies pirata. Susanna Isern. NubeOcho.
Prohibit prohibir. Jose Carlos Andrés. Tramuntana.

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Pandèmies. Gosia Kulik. Thule.
Preguntas fascinantes sobre los planetas. Pavel Gabzdyl.
Luis Vives.
La prehistòria. Caroline Fait. Larousse.
La ciutat. Thierry Laval. Cruïlla.

NARRATIVA JUVENIL
Caminant junts per la lluna. Pep Puig. L’Altra tribu.
El Cercle de plata. Cèsar Mallorquí. Edebé.
El final i altres principis. Veronica Roth. Fanbooks.

ADULTS - FICCIÓ
Blonde. Joyce Carol Oates. Alfaguara.
Dilluns ens estimaran. Najat El Hachmi. Edicions 62.
Guàrdia. Nikos Kavadias. Club Editor.

ADULTS - NO FICCIÓ
101 dubtes del català resolts per l’Optimot; textos de Pau
Clua a partir de les fitxes de l’Optimot. Rosa dels Vents.
El catalanisme a Banyoles. Jordi Galofré, Josep Grabuleda i
Xavier Crehuet. Rigau Editors.
Matèria vivent, vida pensant. Eudald Carbonell, Jordi
Agustí. Cossetània.

CÒMIC
El buen padre. Nadia Hafid. Roca.
Verdad Lorena. Canottiere. Liana.

CINEMA
La lista de los deseos. Álvaro Díaz Lorenzo. Espanya 2020.
Mulan Niki Caro. EEUU 2020.

MÚSICA
Canta. Amalia Mariza. MÓN.
De banda a banda del Mediterrani. Pep Gimeno & Ahmed
Touzani. MÓN.

HORARI D’HIVERN
Matins, de dimarts a dissabte: de 10:30 a 14 h.
Tardes, de dilluns a divendres: de 16 a 20 h.
Amb el suport de:

• 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.

ENS TROBAREU A:

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).

VISTAOPTICA ES TRASLLADA!!
EL MES DE MARÇ ENS TROBAREU AL C/BORN, 14

AMB ELS SERVEIS D’OPTOMETRIA, AUDIOLOGIA I TERÀPIA VISUAL
Hi sereu molt benvinguts!

C/ del Born, 14 · Banyoles · Hores convingudes: 972 584 986

MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Cuixa de xai rostida
El rostit, o cuixa de xai rostida, pertany a la
família dels rostits humits, que trobem tant al
País Valencià com a Mallorca i a Catalunya. La
característica és que es fan en cassola de fang;
es poden fer al forn, que ara és el procediment
més utilitzat. Abans a moltes cases de pagès no
hi havia forn, per tant, la cocció a la cassola era
la més corrent.
INGREDIENTS
Una cuixa de xai
Llard o oli
Una copa de vi blanc
Una ceba mitjana
Dos tomàquets petits
Una cabeça d’alls
Mig quilo de patates petites o patates a
rodelles (opcional)
Sal i pebre

Torneu-ho a ficar al forn i al cap d’uns 30 minuts
(o una miqueta més), ja estarà llest.

ELABORACIÓ
Agafeu una cassola o plata i unteu-la bé amb
llard. Col·loqueu-hi la cuixa de xai, salada i
empebrada. Als costats si n’hi voleu, poseuhi les patates pelades, senceres o a rodelles.
Saleu-les una mica i afegiu-hi la ceba pelada,
la cabeça d’alls (es pot partir per la meitat) i els
tomàquets. Fiqueu-ho a forn mitjà (uns 180º)
durant uns 15 o 20 minuts. Ho traieu del forn i
ruixeu la cuixa amb vi blanc.

NOTES
En un forn de gas o elèctric, caldrà adaptar
el temps de cocció, que es pot allargar una
mica, sobretot si el forn no es d’aire calent
(convecció).
Si es vol servir amb salsa, s’agafen els
tomàquets, la ceba i els alls, es pelen i es passen
per la batedora i llavors s’acaben de coure fenthi un ros de farina o posant-hi una mica de
Maizena, a més del suc de cocció.
El mateix plat es pot fer amb espatlla, que tarda
menys a coure’s (podeu fer servir dues espatlles
de 900 g).
Igualment es pot fer servir cabrit.
No us oblideu de les patates, que hi queden
molt bones.

A PARTIR D’AQUEST MES DE
MARÇ TAMBÉ TROBAREU
ELS NOSTRES CUINATS A:
XARCUTERIA ORÍGENS
c/ Dr. Hysern, 21 de Banyoles

Ctra. de Camós, 73 · 17820 Banyoles · Tel. 972 570 762 · www.boifet.cat · info@boifet.cat
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PER SETMANA SANTA,
ELS MILLORS BRUNYOLS DEL MÓN

I TORTELLS PER ENCÀRREC
BANYOLES · Plaça dels Turers, 2 · Tel. 626 302 151
SERINYÀ · C/ Nou, 67 (Ctra. Girona a Olot) · Tel. 638 223 614
SEGUEIX-NOS A

TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

Les gavines poden predir el temps?
Les gavines tenen adaptacions evolutives
espectaculars. En comparació amb moltes
altres espècies d’aus, les gavines posseeixen
ales molt llargues, que els permeten maniobrar
de forma única. No només això, sinó que com
que són aus marines, generalment les trobem
lluny de fonts d’aigua dolça. Per a això, les
gavines estan dotades d’un complex sistema
de filtratge que els permet beure aigua salada
i convertir-la en aigua potable des del seu
interior.
El dia 4 de febrer d’aquest any 2021, a les 11
del matí, en un dia totalment assolellat i sense
cap núvol al cel, una formidable agrupació de
150 gavines aproximadament, varen formar
una gran concentració, girant durant 1 hora en
espiral sobre el cel de Banyoles, tal com recull
la foto adjunta. Aquestes gavines grallaven de
manera horrible i cridanera, amb una fressa
quasi insuportable. Inesperadament, al cap de 3
hores el temps va canviar totalment, d’assolellat
a boirós. Una boira pixanera va tapar totalment
el cel amb una visibilitat màxima de només 600
metres. Rotundament sí, les gavines poden
predir un canvi de temps.
La pressió de l’aire realment afecta les aus. Per
exemple, les orenetes tenen orelles sensibles,
de manera que quan baixa la pressió de l’aire,
volen més altes. En general, les aus que volen
baix són senyal de pluja, mentre que les aus
altes indiquen un clima agradable.

Una enèsima prova de la capacitat dels
animals de predir el temps la tenim a la ciutat
de Roseburg (24.000 habitants), comtat de
Douglas a l’estat d’Oregon, EUA. L’emissora
local de televisió de la ciutat basa el seu
pronòstic del temps en el comportament
d’unes cabres que solen pasturar en un turó
proper a poble. Si les cabres estan a la part alta
del turó, amb seguretat l’endemà no plourà. Si
estan a mitja muntanya, l’endemà possiblement
hi haurà pluja lleugera, i si són a la part baixa del
turó, vénen pluges fortes. Per descomptat, el
pronòstic del temps en aquest lloc és conegut
com “el pronòstic de les cabres”. L’encert
284
609
d’aquestes cabres
és de
més 872
d’un 90%. Com
poden aquests animals pressentir la pluja? La
resposta fa anys que segueix essent un misteri.
Per a més informació www.meteobanyoles.com

609 284 872

21 anys al vostre servei

SERVEI 24 HORES

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
TRASLLATS A PORTS I AEROPORTS · SERVEI A PARTICULARS I EMPRESES · CURTS I LLARGS RECORREGUTS
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A la botiga de Banyoles

Liquidació
per traspàs
Descomptes de

40%, 50% i més
c/ Mercadal, 7 · Tel. 972 57 03 51

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MARÇ 2021
BANYOLES

BANYOLES
DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
DIA 8
DIA 9
DIA 10
DIA 11
DIA 12
DIA 13
DIA 14
DIA 15

M. FÀBREGA
F. FIGUERAS
ESTEVE ALSIUS
OMEDES
NÚRIA BALLÓ
MASGRAU
MASGRAU
GRATACÓS
EVA LLAVERIA
M. FÀBREGA
F. FIGUERAS
ESTEVE ALSIUS
NÚRIA BALLÓ
NÚRIA BALLÓ
ROSA ALSIUS

DIA 16
DIA 17
DIA 18
DIA 19
DIA 20
DIA 21
DIA 22
DIA 23
DIA 24
DIA 25
DIA 26
DIA 27
DIA 28
DIA 29
DIA 30
DIA 31

MASGRAU
GRATACÓS
EVA LLAVERIA
M. FÀBREGA
ESTEVE ALSIUS
ESTEVE ALSIUS
OMEDES
NÚRIA BALLÓ
ROSA ALSIUS
MASGRAU
GRATACÓS
M. FÀBREGA
M. FÀBREGA
F. FIGUERAS
ESTEVE ALSIUS
OMEDES

CORNELLÀ DEL TERRI

CAMÓS

SERINYÀ

PORQUERES

Dies 1, 2, 3, 4, 5
M. CARME BUSQUET

Dies 8, 9, 10, 11, 12
ANNA M. PAGÈS

TELÈFONS D’INTERÈS

Dies 22, 23, 24, 25, 26
CARME FRIGOLÉ

Dies 29, 30, 31
JOSEP M. TORRES

FONTCOBERTA

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

Dies 15, 16, 17, 18, 19
NATÀLIA RUHÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCESC FIGUERAS
Av. Catalunya, 17 · Banyoles
Tel. 972 57 13 04
CARME FRIGOLÉ
Ctra. Camós, 37 · Camós
Tel. 972 57 42 24

NATÀLIA RUHÍ
Ctra. Banyoles, 25 · Fontcoberta
Tel. 972 57 32 15
JOSEP TORRES
Sant Andreu, 35 · Porqueres
Tel. 667 989 894

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

Necessiteu un ﬁsioterapeuta?
A la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles oferim el
Servei de Rehabilitació, Fisioteràpia, i Logopèdia
des de fa més de 25 anys.
L’objectiu del servei és prevenir, tractar, curar o
alleugerir principalment els símptomes de dolor i
altres disfuncions neuro-musculoesquelètiques de
la columna vertebral i de les extremitats (artrosi,
tendinitis,
sòl
pèlvic,
post-intervencions
quirúrgiques, etc.) així com incontinència, pacients
respiratoris i neurològics.
Al llarg d’aquests anys hem anat creixent, i
actualment disposem del suport de nous serveis i
tecnologies, sempre innovant i millorant l’atenció
integral del pacient, i amb connexió amb els
metges especialistes de la Clínica (Traumatologia,
Reumatologia, Osteopatia, Urologia...).
El servei disposa dels aparells i tècniques següents:
Electroteràpia (per la potenciació de la
musculatura, analgèsia, etc.)
Magnetoteràpia (per ajudar la regeneració òssia)
Infraroig
Ultrasons (per tractaments antiinflamatoris)
Termoteràpia profunda
Reeducació de la marxa
INDIBA (regeneració tissular)
Dins del ventall de tractaments oferim:
Tractaments com teràpia manual, estiraments,
mobilitzacions o massoteràpia, tant en la població
infantil com adulta.
Servei multidisciplinar, que consta de cinc
fisioterapeutes, metgessa rehabilitadora, i
logopeda.
Treball coordinat amb altres professionals que
intervenen en el pla terapèutic.
Promoció d’estratègies i educació sanitària per tal
que hi hagi una implicació per part del pacient en

la recuperació. Dins d’aquest treball s’han iniciat
teràpies grupals de patologies molt freqüents:
Lumbàlgies
Escoliosi
Patologies de genoll, espatlla i cervicals
Sòl pelvià (hipopressius)
Logopèdia, per realitzar l’estudi, prevenció,
detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels
trastorns de la comunicació humana: alteracions
de la veu, de l’audició, de la parla, del llenguatge
(oral, escrit, gestual); i de les funcions oro-facials i
de la deglució.
Tenim Conveni amb el Servei Català de la Salut i
les principals mútues.
Sempre amb la motivació i en constant formació i
actualització, us oferim la nostra atenció de dilluns
a divendres, en horari ininterromput de 9 a 20h.
Pot sol·licitar cita al telèfon de la Clínica Salus
(972 57 02 08).

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

CONSULTES EXTERNES: 972 573 018

CONSULTORI OBERT

Per Marta Expósito

Escoltar la gana
Menges quan tens gana? Menges quan tens
temps? O ho fas quan veus menjar? O potser
menges sense gana?
Moltes vegades mengem per avorriment, per
ansietat, per estrès, per celebrar alguna cosa,
per tristesa... i per tant, moltes vegades, sense
gana.... Potser fins i tot has intentat posarhi remei perquè no vols estar “picant” durant
tot el dia. O bé, fas 3 o 4 àpats al dia, de tota
la vida. En qualsevol cas, avui et vull explicar
què passa quan escoltem la gana i perquè és
interessant que ho fem.
Avui dia, no solem estar en situació de passar
gana, per tant, quan volem menjar, normalment
ho fem. Així que no cal anar amb un plàtan a la
motxilla per si de cas.
Si el nostre cos és tan savi, dissenyat d’una
manera tan “perfecte”, vol dir que la sensació
de gana tindrà un significat i fer-li cas pot ser
de rellevant importància. Això sí, el nostre cos
funciona millor amb aliments reals, evitant tots
els processats, els que ens poden dir que tenim
gana quan realment no n’hi ha.
Quan nosaltres mengem la quantitat d’aliments
que necessitem en funció de la nostra gana, si
aquests són de qualitat, la gana serà real.
A més a més, deixar reposar el sistema digestiu
entre menjades és molt important per la salut.
Durant els períodes de dejuni, quan l’estómac
i l’intestí prim no contenen aliment, apareixen
uns moviments que ajuden el cos a eliminar
les restes d’aliments i bacteris. Fixa’t que si
mengem durant tot el dia, cada 15-20 minuts
o cada hora o cada dues... o fins i tot si fem
els 5 àpats al dia, pot ser que el nostre cos no
faci aquesta neteja tan important i apareguin
algunes incomoditats com inflor, problemes
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digestius, més gasos, etc.
Dit això, et faig algunes recomanacions:
- Fes una llista d’aliments reals. Mira’t la nevera
i el rebost, posa en una capsa els aliments
processats, els que no són aliments reals, i
elimina’ls. Cada vegada que vagis a comprar,
procura que siguin els aliments de la llista.
Recorda que hi hauria d’haver vegetals
abundants, si no poden ser ecològics, procura
que siguin de proximitat i temporada.
- Posa-t’ho fàcil per menjar qualitat. Deixa’t
aliments reals cuits i preparats a la nevera
perquè quan tinguis gana trobis cuinats
saludables. Això serà imprescindible per
poder seguir una alimentació sana. D’aquesta
manera, no caldrà que vigilis la quantitat que
menges, sinó que ingereixis per la gana que
tens.
- Posa’t la norma de menjar assegut/da, sense
distraccions (no miris la TV, mòbil...), observa,
assaboreix i gaudeix del plaer de menjar.
- Amb tot això, procura escoltar-te la gana,
caldrà que cada vegada abans de menjar et
preguntis si en tens, i si és que no, pregunta’t
també si més tard, quan en tinguis, estaràs
en un lloc on hi haurà possibilitat de poder
menjar.
- Procura mantenir una vida activa dins les
teves possibilitats físiques.
Espero que amb tot això tinguis una vida
encara més sana!
i

Evitar en cas de diabetis tipus 1, en funció dels nivells de glucosa.

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

SALUT I EDUCACIÓ en moviment

Per Anja Liebe

Per què el meu fill/a es queda sense veu?
Quantes vegades els nostres fills s’han quedat
sense veu (afonia) o els ha canviat a una veu
“ronca” o “rasposa” (disfonia), després d’unes
colònies o d’una tarda molt intensa de jocs amb
els seus amics?
Quina percepció hem tingut? Ens hem
preocupat, o hem pensat: “vaja, sí que s’ho han
passat bé!”.
La majoria té tendència a associar la disfonia
a un signe de vitalitat, dinamisme o de força i
energia, fins i tot alguns nens senten plaer en la
sensació de veu “rovellada”.
Entre un 10-40% dels nens presenten
alteracions de la veu de forma continuada. En
aquests casos, el nen no té consciència del
trastorn vocal, ja que no disposa de referències
clares de la seva veu anterior, fins i tot pot
trobar plaer en la disfonia. De vegades, els pares
poden tenir dificultats en percebre i qualificar
la veu del fill com a patològica o alterada, ja que
l’han integrat com a normal, tot i que a vegades
noten que el seu fill fa servir un grau d’esforç
elevat quan parla. A l’escola també poden
identificar les dificultats en la veu.
Per què s’altera la veu en els nens?
La veu és molt complexa i no podem dir que
la disfonia és el resultat d’un mal hàbit o una
lesió exclusivament, sinó que és un conjunt de
causes:
- Presència de lesió: per si sola genera
alteracions o que es creïn una sèrie de
mecanismes per tal de compensar.
- Abús vocal: no tots els nens que parlen molt
i de forma intensa pateixen disfonia, però

sí que nens amb lesions tenen un ús vocal
excessiu.
- Antecedents familiars: es pot donar el cas
que, en la família del nen/a, algun familiar
presenti alteracions vocals (diagnosticades
o no).
- Afectacions respiratòries: infeccions o
inflamacions del sistema respiratori o
processos al·lèrgics.
- Estat emocional i perfil psicològic: aquests dos
apartats necessiten un capítol més extens,
ja que la part emocional hi està directament
relacionada, perquè la veu és emoció.
- Models vocals: la imitació i exageració pot ser
un joc divertit, però si s’instaura pot ser molt
perjudicial.
Però, quan ens hem de preocupar?
Les disfonies infantils no són motiu
d’emergència mèdica, però cal tenir-les
en compte, sobretot si es repeteixen amb
assiduïtat o si perduren més de 3 o 4 dies, ja
que podem estar davant de lesions benignes
que requereixen intervenció logopèdica i en
alguns casos cirurgia.
Què haig de fer?
Cal consultar un metge foniatra perquè pugui
fer una exploració exhaustiva, per detectar
la presència o no de lesions i valorar altres
aspectes funcionals que poden provocar la
disfonia (posició corporal, nivell d’esforç,
respiració…). Amb aquestes dades es podrà
planificar una correcta reeducació vocal en
mans d’una logopeda especialitzada.
SOM ESPECIALISTES EN

- TRASTORNS DE LA VEU
- ÍCTUS i malalties neurològiques
LOGOPÈDIA · NEUROPSICOLOGIA · PSICOLOGIA · PSICOPEDAGOGIA · PSICOMOTRICITAT
TERÀPIA OCUPACIONAL · FISIOTERÀPIA · OSTEOPATIA

Tel. 972 170 793
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www.ciner.es

@ciner_en_moviment

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

COM VA COMENÇAR...

Per Joan Anton Abellán

L’atletisme
L’any 1931 a la publicació banyolina Esclat
ja es podia llegir que «L’atletisme es quasi
desconegut en nostra ciutat». I tenia raó, cap
entitat banyolina s’havia pres seriosament
aquest esport, i així seguiria durant molts anys,
només eren alguns els qui a nivell individual
el practicaven, com va passar l’any 1947 en
el «Campeonato Provincial de Cros» disputat
a Arbúcies en què varen participar 5 atletes
banyolins adscrits al Frente de Juventudes.
I no seria fins a l’any 1961 quan s’organitzés la
primera prova atlètica a la ciutat, el «I Cross del
Lago de Bañolas», que va anar a càrrec del Club
Natació Banyoles que des de feia poc tenia una
secció dedicada a aquest esport.
Varen ser uns anys en què aquesta secció
d’atletisme, de la mà de Lluís Julià, preparador
físic també d’altres seccions, es va mostrar molt
activa. Fou així com diversos joves de la ciutat,
juntament amb alguns remers, sota les ordes de
Julià varen començar a competir en les curses
que s’organitzaven no tan sols a les comarques
gironines, sinó també a fora, i arribà a tenir,
l’any 1965 una plantilla d’atletes que cobrien
totes les categories, des d’infantil a sènior,
passant per juvenil i junior.
L’any 1966, el Club organitza el «II Cros del Lago
de Bañolas» i participa en proves com el Cros
de las Trias o el Cros de Lloret. I l’any següent ho
fan a Girona, Lloret i Barcelona. Però la manca
d’instal·lacions adequades i les dificultats
per entrenar van provocar que no es produís
un veritable relleu d’esportistes i la secció va
acabar desapareixent a començaments dels
anys setanta.
A partir de llavors i fins ben entrats els anys
noranta, seran les escoles les que participaran
en torneigs provincials, així com el Patronat
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Sortida d’una cursa atlètica (ACPE - Fons Lluís Martí)

Banyolí de l’Esport, que amb iniciatives com
la de la Setmana de l’Esport o la de la Cursa
Popular a l’Estany, mantindran encesa la flama
de l’atletisme.
Finalment, l’any 1994, un grup d’atletes,
participants en mitges maratons, maratons
i marxes populars, va decidir coordinar-se
i preparar les proves de manera conjunta,
donant lloc a la nova secció d’atletisme Club
Natació Banyoles.
Es va aconseguir tenir un entrenador i van
començar a participar en campionats com el
provincial de cros, el campionat de Catalunya
i fins i tot en algun cas en el campionat
d’Espanya. I a poc a poc s’amplià i renovà els
exercicis i mètodes d’entrenament, donant
lloc a l’aparició d’una nova promoció d’atletes,
d’on varen sorgir figures com Esther Guerrero,
olímpica a Rio de Janeiro l’any 2016.
Aquesta incorporació de joves va fer que la
secció s’obrís a especialitats com tanques, disc
o javelines, mentre que d’altra banda anava
agafant força també, per la incorporació de
veterans, promotors des del 1995, de la mitja
marató de Banyoles, una prova que amb els
anys s’ha fet un lloc dins del circuit català.

JOAN ANTON ABELLÁN

PARADA
i FONDA
Història de la restauració
al Pla de l’Estany

Parada i fonda

Història de la restauració al Pla de l'Estany
Joan Anton Abellán

MMV Edicions - 2021 · 274 pàgines · Amb pròleg de Núria Esponellà

Joan Anton, com se't va ocórrer fer aquest llibre?
D'entrada he de dir que vinc del món de l'hostaleria,
durant quasi 20 anys vaig treballar de cuiner. Un cop
dit això, he de dir que tot va començar arran del
conﬁnament, en què calia gestionar el temps de la
millor manera possible. Per a mi, una d'aquestes
maneres era, a part de la d'escriure, la de cuinar,
però cuinar cada dia un plat diferent, i vaig
aconseguir arribar gairebé al centenar.
Va ser arran d'això que un dia a la meva dona se li va
ocórrer que podria escriure un llibre de cuina. Però
de llibres de cuina, n'hi ha per donar i per vendre. O
sigui que si bé em va agradar la idea, calia donar-hi
voltes. I ﬁnalment comentant-ho amb la Mia
Masgrau, la meva editora, vàrem acabar d'arrodonir
la idea. Podríem intentar fer un llibre de cuina, però
no de la cuina del Pla de l'Estany, sinó de la cuina
que es fa al Pla de l'Estany i de qui la fa.

construccions on s'oferia als viatgers quelcom per
reconfortar els cossos adolorits.

Quina és l'estructura del llibre?
A partir d'aquella primera idea va sortir la meva vena
d'historiador i d'investigador: podíem parlar també
de la restauració al Pla de l'Estany, i no tan sols del
present, sinó de la seva història des d'aquells anys
reculats en què al llarg dels camins, hi havia petites

Alguna cosa més?
Sí, agrair també a la Núria Esponellà que s'hagués
avingut a prologar el llibre, i que us animeu a
llegir-lo, perquè hi descobrireu històries d'allò més
interessants, i no tan sols dels restaurants, sinó
també la dels mateixos restauradors.

De quants restaurants parlem?
En total parlo de més de dues-centes fondes,
hostals, "posadas"... És la història dels restaurants
d'abans, però també de la seixantena llarga de
restaurants que avui dia tenim a la comarca, els
quals, en la seva gran majoria, han aportat també
una recepta, de manera que a part de ser un llibre
històric, és també un llibre de cuina.
Què destacaries del llibre?
La gran col·laboració que he tingut per part dels
restauradors, en un número proper al centenar, ja
que tot i les restriccions, —el vaig començar a
principis de maig quan tots els restaurants estaven
tancats—, m'han atès molt bé, i no tan sols
telefònicament, sinó també presencialment.

FUSTA & PINTURA
Text: Redacció Els Colors

La fusta
Abans la fusta no arriba a les fàbriques, tallers,
fusteries i ebenisteries per fer-ne mobles, objectes,
etc. per decorar les nostres llars, hi ha tot un llarg
procés de fases que comença al bosc i acaba a casa
nostra.
En primer lloc hi ha el procés de tala en els boscos
o plantacions, tot seguit hi ha el debrancatge dels
arbres talats amb l’objectiu de facilitar el transport
dels troncs que es fa amb grans camions, amb tren
o a través dels rius per portar-los a les serradores
on té lloc la major part del procés de manipulació,
conservació i adequació de la fusta.
Les propietats de la fusta no són sempre les
mateixes, depenen del tipus d’arbre i de la part del
tronc que es treballi.
En la fusta natural els arbres es classifiquen en
arbres de fusta tova i arbre de fusta dura. Els de
fusta tova són arbres de fulla perenne, com ara el
pi o l’avet. En canvi els de fusta dura són arbres de
fulla caduca.
A les serradores es treu l’escorça dels troncs,
després es tallen, es poden talar en tall primari,
secundari o de diferents formes i així aprofitar la
fusta com més convingui; també en taulons de
diferents mides i aprofitar al màxim el tronc. Els
trossos sobrants es poden reutilitzar per a paper o
per a generar energia.
Un cop tallada es poleix per treure’n les
imperfeccions de la superfície i se sol tractar per
evitar els tèrmits i els fongs.

La fusta acabada de tallar es diu fusta verda i
presenta un conjunt d’humitat molt elevat que fa
que no sigui aprofitable, per això és necessari ferli el procés d’assecament a fi de reduir-ne el grau
d’humitat als nivells adequats per ser utilitzada.
Hi ha dos tipus d’assecatge:
1. Natural: es col·loca la fusta apilada a l’aire lliure
deixant espais perquè passi l’aire i l’assequi (pot
durar un any o més).
2. Artificial: grans forns d’aire calent i sec (pot
durar sis o set setmanes).
Quan la fusta es va assecant experimenta una
contracció que fa augmentar-ne la densitat i la
resistència, aquesta contracció no és homogènia.
Un cop superada la fase d’assecatge, les fustes
passen per un procés de serratge i ribotejat per
donar-li les dimensions i l’aspecte definitiu abans
de ser lliurades als tallers, fàbriques, fusters o
ebenistes perquè treballin el producte fins a
l’acabat.

EXPOSICIÓ I VENDA
FUSTERIA EN GENERAL
ARMARIS ENCASTATS SENSE OBRA
VENDA MOBILIARI A COL·LECTIUS
PARQUET
Mòbils: 627 57 05 23 Josep
CUINES

699 860 140 Francesc
Pol. Ind. de Fontcoberta - Ctra. de Banyoles a Figueres, 2 - 17833 FONTCOBERTA (Girona)
www.fusteriajosmir.com - info@fusteriajosmir.com - moblesjosmir@hotmail.com
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LLUÍS TORRES - PINTOR

FUSTERIA i DECORACIÓ
SERRALLERIA D’ALUMINI
EQUIPAMENTS COMERCIALS

Ctra. de Mieres, s/n · 17820 BANYOLES

Telèfon 972 57 05 64

636 099 828

C/ Sant Andreu, 90 bx-1
17834 Porqueres
lluis.pinturaidecoracio@hotmail.com

info@fusteriajjpey.cat

www.fusteriajjpey.cat

PINTURES

Q UIM

972 572 025
686 452 608 - 696 445 275
pinturesquim@hotmail.com
www.pinturesquim.com
Quim Pintura Decoració
Ctra. Camós, 67 - 17834 Camós

FUSTERIA D’OBRA
FUSTERIA DECORATIVA
TREBALLS AMB CNC
Av. Carles Fortuny, 4
17832 ESPONELLÀ (Girona)
Tel. 972 597 004 Fax 972 597 227
Mòbil 606 299 630
estevegifreu@gmail.com

FUSTA & PINTURA

FUSTA & PINTURA
Text: Joan Mallart · HIPERDECORACIÓ

TKROM SALUD, nova pintura antibacteris
La marca Tkrom ha tret al mercat una nova
pintura que inhibeix el creixement de bacteris i
microorganismes en parets i sostres.
Tkrom Salud actua com a escut protector a les
superfícies on s’aplica i impedeix la proliferació de
bacteris en un 99,9%.
La seva característica principal és sens dubte el
poder higienitzant gràcies a la formulació amb ions
de plata i un potent additiu antihumitat que genera
un escut de protecció contra els bacteris.
Tkrom Salud és una pintura ecològica ja que té
una baixa emissió de COV (Compostos Orgànics
volàtils), menys de 5 gr per litre. Això significa que
pràcticament està lliure d’emissions de substàncies
perilloses a l’aire.
Aquesta pintura antimicrobiana permet pintar
sense alterar la qualitat de l’aire de les estances
pintades.
Això permet una habitabilitat immediata de
l’estança, a més de ser una pintura de paret menys
contaminant pel medi ambient. Les característiques
d’aquestes pintures antibactèries com Tkrom
Salud fan que siguin molt recomanables per pintar
residències, habitacions infantils o de persones
amb problemes de salut, ja que posseeix certificat

609 284 872

antimicrobial. En realitat pot aplicar-se a qualsevol
espai i és un producte segur, altament valorat en
temps del COVID-19.

Tkrom Salud està disponible a les botigues
Hiper Decoració: 972 22 23 22
www.hiperdecoracio.com / girona@hiperdecoracio.com
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Especialistes en decoració!
Parquet · Pintura · Gespa Artificial
Paper pintat · Moquetes · Vernís · Massilla
Chalk Paint · Revestiments · Microciment
REPRODUÏM QUALSEVOL COLOR
QUE DESITGIS AL MOMENT

La casa del pintor

Autovia Girona · Banyoles, s/n

972 59 47 47
www.hiperdecoracio.com
girona@hiperdecoracio.com
SEGUEIX-NOS A LES XARXES!

FUSTA & PINTURA

FUSTA & PINTURA
Text: Redacció AMIC Foto: istock.com

Envernissar i pintar fusta de pi
La marca Tkrom ha tret al mercat una nova
pintura que inhibeix el creixement de bacteris i
microorganismes en parets i sostres.
Tkrom Salud actua com a escut protector a les
superfícies on s’aplica i impedeix la proliferació de
bacteris en un 99,9%.
La seva característica principal és sens dubte el
poder higienitzant gràcies a la formulació amb ions
de plata i un potent additiu antihumitat que genera
un escut de protecció contra els bacteris.
Tkrom Salud és una pintura ecològica ja que té
una baixa emissió de COV (Compostos Orgànics
volàtils), menys de 5 gr per litre. Això significa que

Això permet una habitabilitat immediata de
l’estança, a més de ser una pintura de paret menys
contaminant pel medi ambient. Les característiques
d’aquestes pintures antibactèries com Tkrom
Salud fan que siguin molt recomanables per pintar

pràcticament està lliure d’emissions de substàncies

residències, habitacions infantils o de persones

perilloses a l’aire.

amb problemes de salut, ja que posseeix certificat

Aquesta pintura antimicrobiana permet pintar

antimicrobial. En realitat pot aplicar-se a qualsevol

sense alterar la qualitat de l’aire de les estances

espai i és un producte segur, altament valorat en

pintades.

temps del COVID-19.

48 _

FonTexFont
FUSTERIA EN GENERAL

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

Tels. 972 570 195 - 972 580 853
649 460 172 - 609 382 104
mail.fontexfont@gmail.com

PINTURA GENERAL

ESPECIALITAT EN FAÇANES
(bastida pròpia homologada)
POLIT I ABRILLANTAT DE TERRES

680 336 757
972 574 769
Navata, 10 baixos - 17820 BANYOLES
Esteve Paluzie Mayola, 10 baixos - 17800 OLOT

FUSTA & PINTURA

GENERACIÓ POST

ESTEVE CARBONÉS TURRÓ (Enginyer tècnic naval / Project manager)
La teva història…?
Comença fa 33 anys, a Banyoles, on vaig
viure fins acabar el pas per l’institut. I ja va ser
aleshores quan a través de llibres, documentals,
i d’una “incitació subtil” del meu pare, va néixer
dins meu unes ganes immenses de navegar cap
a mars inhòspits, terres llunyanes i illes encara
per descobrir. El que passava és que jo era
un mariner d’aigua dolça. La meva imaginació
sabia fer-ho tot, però la realitat era una altra.
Tot i així, aquestes divagacions em van fer
decidir per estudiar enginyeria tècnica naval a
Barcelona. Allà ja tenia el mar més a prop que
al Pla de l’Estany. En acabar la carrera vingué
Port de la Selva, on una petita drassana i la
tramuntana em van ensenyar quatre coses.
Llavors el salt a Southampton, Anglaterra,
on vaig viure gairebé tres anys. A l’illa, a part
dels núvols, el xirimiri i els cels grisos, vaig
tenir l’oportunitat d’entrar en contacte amb
els velers de competició, la meva passió.
Companys molt savis i regatistes professionals
van envoltar el meu dia a dia durant aquell
període. Diversos motius em van empènyer a
tornar cap a Catalunya, on vaig tardar més del
que em pensava a situar-me. Malauradament,
la “cultura marinera” de la península poc té a
veure amb la de França o Anglaterra, països on
forma part del coneixement popular general i
el volum del sector hi va en consonància. No
obstant, a Barcelona coneixia una drassana que
em va fer un lloc, i és on treballo a dia d’avui,
gestionant i coordinant obres de modificació
de iots.
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Redacció d’Els Colors

Ambició o vocació?
No les considero excloents. Personalment
entenc la vocació com un motor més genuí,
sincer, que et dona l’energia i motivació
necessàries per arribar ben enllà, o si més no,
fer-te sentir bé amb allò que estiguis fent, la
prefereixo. L’ambició en petites dosis no em
sembla nociva, però cal saber a què i a qui
respon.
Viure per treballar o treballar per viure?
Sens cap mena de dubte, treballar per viure.
Avui dia però, tot i exceptuant la situació
torçada que vivim, la feina –en la majora dels
casos i al meu entendre–representa una part
massa significativa del dia a dia.
Si pogués, ho capgiraria del revés.
El temps és el nostre bé més preuat. Dedicar
gran part d’aquest temps a una “tasca” que no
siguem nosaltres mateixos, les nostres aficions
i el nostre entorn més immediat no m’acaba
de convèncer, i m’agrada la feina que faig eh!
Segurament hi té a veure el fet que aquesta
sigui tècnicament plena de reptes apassionants,
humanament més pobre.
Pensant-t’hi bé, i tot parlant de reptes, en seria
un de ben bonic veure navegar petits velers a
les aigües del nostre estimat estany. Si fa 60
anys alguns privilegiats ho havien gaudit, per
què no repetir l’escena...

FUSTA & PINTURA

UNS ULLS ESTRANYS

Per Mar Vilà

Imatges que no s’esborren
Fa un any. El 9 de març farà just un any que
els Manaies de Banyoles es reunien per última
vegada en molt de temps. És curiós com
funciona la ment humana però, sense saber
encara què ens estava esperant, sóc capaç de
recordar tots i cadascun dels instants d’aquell
dia. Com si el meu cervell hagués decidit desarlos a la carpeta de records importants. Abans
de començar, comentàvem que a Madrid
havien decidit tancar les escoles (però Madrid
queda mooolt lluny, això aquí no passarà),
fèiem broma dels acudits que ja circulaven
per les xarxes sobre les mascaretes més
inversemblants i rèiem pensant en la possibilitat
que els manaies portessin mascaretes de
llautó a joc amb els cascos i els escuts. Un cop
tothom estava a punt, jo em posava d’acord
amb els alts comandaments per “assajar” la
gravació al mig de la formació. Quatre imatges
mentre uns provaven les llances, i uns altres
afinaven els instruments. Un parell de passades
d’escalfament. Finalment, just davant de
l’escola Camins, em situava al mig del carrer
mentre desenes de manaies s’acostaven fins
al límit i, just abans de menjar-se la càmera,
es desviaven a la dreta o a l’esquerra. I jo, que
feia dos mesos que estava feta pols i tot just
començava a sortir del pou (llavors en deien
“constipat exagerat” o “cuentu”, ara en diuen
Covid) em vaig sentir amb més força que mai.
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Les mans i les orelles gelades, els ulls adaptantse a la foscor de la nit, el so envoltant dels
tambors, els bombos, les cornetes i els pifres,
els crits dels veterans per espavilar al jovent,
i un munt de manaies per tot arreu, em van
retornar a la vida... una vida que havia perdut
a principis de gener. I aquestes van ser les
últimes imatges dels Manaies 2020 de la meva
càmera... i de la meva ment. No ens podíem ni
imaginar que dijous 12, ja no hi hauria assaig.
Aquest any tampoc no hi haurà Manaies, però
el record intacte d’aquell dia 9 de març, el dia
que vaig renéixer de les meves cendres, em
permetrà aguantar fins al 2022 o el 2023...
o quan sigui que els Manaies tornin amb la
mateixa força que em van donar a mi el dia de
l’últim assaig.
Visca els Manaies de Banyoles!!!

ACCIDENTS
SENIOR+55

COBERTURES
· Lesions per
accident.

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

· Assistència en
viatge.
· Serveis d’assistència
personal a domicili
· Serveis d’orientació
i atenció personal
integral

S.L.
1977

AG È N CIA D’ A SS EGURA NCES EXCLUSIVA DE MAPFRE
CD0058B17824566

972574437
659649471
JOFONT@MAPFRE.COM

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
Pressupostos sense compromís

TOT TIPUS DE CORTINES
Roba, escreen...

TENDALS A MIDA

PREVENCIÓ I SEGURETAT

Per Faust Moreno Rodríguez

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

Nou servei de cita prèvia per denunciar
Els Mossos d’Esquadra hem posat en marxa
un sistema de cita prèvia per posar denúncies.
El pla s’està adoptant a totes les comissaries
i busca agilitzar el temps, tant dels ciutadans
com de la mateixa comissaria, que podrà
gestionar i redistribuir millor el volum de feina.
Com puc demanar cita prèvia?
Des del web de Mossos d’Esquadra, a la secció
de Serveis i tràmits.
Des del navegador:
mossos.gencat.cat/citaprevia
Un cop feu clic a cita prèvia:
1r. Indiqueu el motiu de la denúncia.
2n. O bé seleccioneu “Declaració per viatjar a
l’estranger per a menors”, en el cas que vulgueu
fer aquest tràmit.
3r. Seleccioneu la comissaria que desitgeu:
• Podeu filtrar el llistat segons província o des
del mapa.
• Podeu veure on és la comissaria abans de
seleccionar-la.
4t. Seleccioneu la comissaria (oficina d’atenció
al ciutadà)
5è. Seleccionar la data i hora que més us
convinguin.
6è. Introduïu les vostres dades.
7è. Reviseu les vostres dades i confirmeu la cita
si no heu de fer cap canvi.
8è. CONFIRMEU LA CITA. És important que
confirmeu la cita després d’obtenir-ne el
resum, al final de la pàgina. Si no ho feu la cita

54 _

no quedarà confirmada.
9è. Consulteu la documentació que heu de
portar per fer la denúncia o el tràmit que heu
sol·licitat.
Quin tipus de denúncia puc posar amb cita
prèvia?
• Furt
• Robatori amb força (habitatge, establiment)
• Robatori amb violència o intimidació
• Robatori o furt a l’interior de vehicle
• Sostracció de vehicle
• Ocupació d’immobles
• Estafes
• Danys
• Lesions
• Amenaces
• Pèrdua de documents o objectes
Si el motiu de la vostra denúncia no apareix
entre les opcions per demanar cita prèvia aneu
directament a una comissaria de Mossos per
fer-la.
És obligatori demanar cita prèvia?
No, la cita prèvia és només una opció.
Quins altres tràmits puc fer amb cita prèvia?
Presentar la sol·licitud de permís de viatge a
l’estranger per a menors.
Recordeu que en cas d’emergència, cal trucar
al 112.

LA GUIA
A

AGÈNCIA DE VIATGES

SERVEIS PROFESSIONALS I COMERCIALS

E

M

ESTÈTICA

MENJARS

MENÚ
DIARI

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

DRA. ANTÒNIA JOVÉ
ESTÈTICA I SALUT
Pg. Mn. Constans, 249 baixos

BANYOLES · Tel. 972 575 978

ANIMALS DOMÈSTICS

F

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

ASSEGURANCES

Tel. 872 260 081

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

J

www.boifet.com

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

FISIOTERÀPIA

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
MIMI BUSQUETS

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

Tel. 972 57 07 62

JARDINERIA

C/ Paper, s/n · Tel. 972 58 11 04
C/ Jacint Veraguer, 42 · Tel. 973 07 00 17
17820 BANYOLES
www.cuinatslafarga.cat

Q

QUEVIURES

@calanor1965

M EDI ADOR S D’ A SSEGU R A NC E S DE S DE L 1977

c/ Llibertat, 98 - BANYOLES
Tel. 972 574 437
www.mapfre.com/oficinas/1724
ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre
CD0058B17824566

B

Tel. 972 58 10 93

9jardi.com - info@9jardi.com

Urbanització Can Puig, S/N - Banyoles
ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
MIMI BUSQUETS

BARS

Diumenges i festius,
tancat
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R

REVISIONS MÈDIQUES
especialitats
mèdiques
WWW.CEMES.ES

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056
Obert de 6 a 22h.
Dissabte, de 8 a 22h

Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES

Tel. 972 57 68 59 · 1965calanor@gmail.com

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL
VENDA DE PLANTES

C/ Joan Maragall, 38 - PORQUERES
Tel. 616 45 10 21
ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL
MIMI BUSQUETS

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
RECONEIXEMENTS MÈDICS
Pg. Mn. Constans, 249 baixos

BANYOLES · Tel. 972 575 978

ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

“M’agrada de contemplar el món.
Vaig d’aquí cap allà. Però no sóc serp.
Entre núvols i roques altes,
senzilla i màgica, si t’hi ﬁxes em veus.
Potser has escoltat les àvies parlar de mi, del meu bec.
Que saps el meu nom?”
CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
Mida: 63-69 cm
Envergadura Alar: 185-195 cm
Pes: 1,1 - 2,7 kg

NOM
Català: Àguila Marcerenca
Castellà: Águila Culebrera

CARACTERÍSTIQUES DIVERTIDES
Emigra a l'Àfrica subsahariana vers els mesos de setembre-octubre.
Tornen a Catalunya al març, d’aquí el nom de Marcenca.
Al país valencià també n’hi diuen Àguila Serpera
Colors: Part inferior: blanca. Part superior: bruna. Punta de les ales: negra. Ulls: groc molt viu.
Té unes dures escates a les potes que li serveixen per protegir-se de les possibles mossegades de les serps,
que engoleix començant pel cap.
Cova un ou de color blanc durant 45 dies i el poll vola al cap de 75 dies més.
Fan niu en arbres o arbusts, en una mena de plataforma que prepara amb branques seques i verdes
Reutilitzen el mateix niu cada any.

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

COL·LABORACIÓ

Per Dr. August Corominas
Doctor en Ciències de la Medicina i Cirurgia

La cultura de la mort versus el tabú de la
mort
La societat actual estima molt la vida, la

En aquest article

bellesa, la joventut, en definitiva busca l’estat

volem

del benestar físic, mental, econòmic i estètic.

d’una forma clara

Està primada la bellesa i les formes modèliques

i

i també, gaudeixen de gran respecte social

tema de la mort

els

La

com a necessària

societat del segle XXI rebutja tot allò que

continuació de la

és

formes

vida. Volen trencar

corporals no estètiques i sobretot, la mort.

el tabú que rodeja

És la societat del benestar, de l’opulència i

la mort i tot allò

també de les tecnologies de la informació. En

que l’envolta: el

la nostra societat són molt importants els bens

procés de morir, el dol, els comportaments

materials, el benestar personal i mantenir el

dels familiars i els amics. Volem en una paraula

patró econòmic tan elevat com sigui possible

començar a plantejar en els universitaris i

i també el patró estètic adient amb les modes

al poble en general la necessitat de tenir i

que marquen i dicten modistes, esteticòlegs i

desenvolupar una “cultura de la mort”. La

els telepredicadors televisius. Estem sotmesos

mort ha tingut diferents acceptacions al llarg

als impactes continuats i insistents dels mass-

de la Història de la Humanitat. Ha estat una

media que ens envolten. Vivim una societat en

etapa vital molt pública com per exemple en

què els valors clàssics, família, matrimoni, ètica…

els períodes de l’imperi egipci, o durant l’Edat

s’estan perden. En algunes situacions podríem

Mitjana, o pel contrari ha estat un període vital

dir que la nostra societat ha perdut el nord. I

del que la resta de la Societat n’ha fugit, com

moltes vegades només interessen els valors

passa actualment. Avui la mort no interessa.

relatius a l’economia i al benestar personal. No

Avui la mort és un període indesitjat i mal vist.

interessen el problemes transcendentals. Per

Avui la mort fa perdre el temps a la resta dels

alguns només importa viure bé, en tot el sentit

vius. Avui les exèquies pel difunt interessa que

de l’expressió, avui, aquí i ara.

es facin de pressa. Avui interessa el treball, la

Aranguren diu que la mort és el contrari de la

competitivitat i moltes vegades una mort és

vida i que solament de pensar-hi la paralitza. El

una situació política, econòmica o social molt

pensament de mort és un pensament morbós,

desitjada per poder ocupar els que queden, una

antivital, condensable que impedeix el gaudi de

plaça, un lloc de treball. Un càrrec públic o una

l’home i totes les empreses humanes.

posició econòmica determinada...
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individus
malaltia,

econòmicament
pobresa,

dotats.

marginació,

plantejar

contundent

el

ANUNCIS PER PARAULES
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
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.
TÈCNIC informàtic amb
experiència repara ordinadors
a domicili. Preus molt
econòmics. Tel. 679 825 835.
DONA s’ofereix per fer
tasques de neteja, ajudant de
cuina i cuidar gent gran. Tel.
632 061 335.
DESBROSSAMENT amb
tractor de parcel·les, camps,
boscos, etc.
Tel. 616 451 021 (Jordi).
DISSENY i manteniment de
pàgines web per a petites
empreses. Preus econòmics.
Tel. 679 825 835.
LLOGO pàrking a Can Puig.
Tel. 630 791 673.

FORMIGONERA en molt bon
estat. Bon preu.
Telèfon 669 363 329.
BUSCO feina neteja i planxa.
Sóc noia catalana amb
experiència i referències.
Tel. 649 734 345.
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.
DONA de Banyoles busca
feina. Per cuidar gent gran,
acompanyament a casa,
auxiliar de la llar, o de cangur
a les tardes, amb experiència.
Telèfons 652 135 687 –
972 581 399.
SCOOTER FREESTYLE. Vine
a practicar amb l’scooter:
Tailwhip, barspin, Hellwhip,
board feble, 180 i 360 entre
d’altres. A Porqueres i/o
Banyoles. Més informació:
www.scooterpuji.webnode.
es - Scooterpuji@gmail.com.
O bé per WhatsApp:
633 411 381.
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.

CADAQUÉS lloguer casa per
caps de setmana o setmanes
completes. 8 places. HUTG26765. Tel. 636 911 480.
CAPGROSSOS, caricatures,
peces cartró-pedra per
encàrrec, construcció
restauració. Tel. 667 940 819
www.obrador3a.com.
RESTAURACIÓ i decoració de
mobles i objectes, pressupost
sense compromís.
Tel. 667 940 819
www.obrador3a.com.
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.
TALLERS de restauració,
decoració, reciclatge de
mobles i objectes a Vilafreser.
Tel. 667 940 819 (Tere).
www.obrador3a.com.
DONA catalana busca
feina de neteja, particulars i
empreses, i acompanyament
gent gran. Molta experiència i
vehicle propi.
Telèfon 605 482 130.
BUSCO feina de cuinera
o neteja a residències de
tercera edat. Tinc molts anys
d’experiència.
Telèfon 658 324 554.

ANUNCIS PER PARAULES
Podeu adreçar-vos a: Can Blanch.
Porta Turers, 21 - T. 972 574 977
Arxifesta.
Av. Països Catalans, 227 - T. 972 575 310
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Llibreria Dictum.
Rda. Monestir, s/n. T. 972 580 269
Can Mateu.
Santa Maria, 22 - T. 972 570 106

ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

VOLS FER un regal original?
Es fan caricatures en llapis
i en color. Tel. 629 601 747
(Peipetit).
WhatsApp 34 685 039 885.
ES LLOGA local magatzem
cèntric, d’uns 60 m2 més pati
d’uns 30 m2.
Telèfon 650 046 803.
S’OFEREIX paleta a
particulars. Obra nova
i reforma, a hores o
pressupost. Tel. 669 363 329.
CLASSES particulars d’anglès
a domicili. Només per les
persones que hi tenen
dificultats i volen millorar/
aprovar. Tel. 620 782 520.
GUARDEM caravanes i
autocaravanes amb dret a
aigua i llum, a Borgonyà.
Telèfon 629 513 654.
VENC porta interior
200x70x4cm, maniquins
perruqueria, robot fregidora,
mosquitera 62x62cm, alçador
cotxe, moble bar.
Telèfon 677 732 266.
PIS. Vols construir-te un
pis en cooperativa al centre
de Banyoles? Visita www.
habitatgesperpinya8.com.
Som particulars.
Telèfon 646 220 096.
TRANSPORTS personalitzats,
bons preus i seriositat. Furgó
Nissan Interstar.
Telèfon 609 174 156.

VENC matalàs, barra
cortina, WC, ràdio antiga,
cintes casette, roba nena,
tocadiscos, barbacoa,
làmpada, joguines, cadires.
Tel. 618 547 607.
BIKETRIAL. Vine a practicar
biketrial a Porqueres. Tots
els nivells. Més informació:
www.biketrial2025.webnode.
es - biketrial2025@gmail.
com. O bé per WhatsApp:
633 411 381.
NOIA amb un cicle de grau
mitjà de perruqueria, més dos
cursets de perfeccionament
i un curs d’estètica, busca
feina, jornada sencera. Tel.
672 887 058.
LLOGO habitació a persona
catalana, 250€ al mes.
Telèfon 671 431 166.
T’AGRADA la lavanda?
Entra i sorprèn-te a www.
lavandamerce.com o contacta
amb nosaltres personalment.
Tel. 654 504 434 (Mercè).
NOIA banyolina busca feina
per cuidar nens / donar
classes d’anglès. Vehicle
propi. Tel. 672 544 973.
WhatsApp: 661 158 282.
COMPREM antiguitats,
rellotges, ceràmiques, joies
antigues, plata, etc.
Telèfon 609 174 156.
VENC Enciclopèdia Catalana.
Tel. 677 732 267.

DONA 36 anys amb
experiència i formació de
netejadora, busco feina tant
en empreses com particulars.
Responsable i de confiança
Tel. 632 399 663.
VENC nòrdic, manta,
cobrellit, patins, roba
bebè, tamboret, CD,
llibres, novel·les, llit futton,
carregador mòbil, cadira
cotxe. Tel. 972 584 055.
COMPRO discos rock, jazz,
blues, etc., revistes musicals,
tebeos antics, àlbums de
cromos. Ho recullo a domicili.
Tel. 626 016 641.
SADEVIURE Teràpies
energètiques individuals,
acompanyament conscient i
formació en harmonització
energètica. Truca’ns i
t’informem: 616 431 328.
monsavida@gmail.com.
Visiteu http://sadeviure.com.
VENC tamborets fusta,
boles nadal, maleta viatge i
necesser, sofà Futton, Nancy,
osmosi membrana, tapetes,
bressol viatge bebé, cadireta
per cotxe. Tel. 660 475 195.
LLOGUEM locals. Un de 38
m2 i un de 203 m2 planta
baixa. Tel. 636 306 033.
CLASSES DIBUIX PINTURA.
Per a nens i nenes de
primària. Estudi d’art Porqueres. Tel. 660 130 601.

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
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ASTRONOMIA

Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Urà
Com ja sabeu, el planeta Urà és el setè des del
Sol, el tercer per dimensió i el quart per massa.
És visible a ull nu des de llocs molt foscos, tot
i que sembla una estrella. Per aquest motiu
no va ser identificat com a planeta fins a
l’època moderna. Els antics, grecs i altres no
el coneixien. El va descobrir el 1781 William
Herschel fent servir un telescopi, per bé
que està documentat que Flamsteed l’havia
observat diversos cops entre 1690 i 1714 i Le
Monnier a mitjan s. XVIII, però cap dels dos el
va identificar com a planeta.
Al cap de 100 anys, el 1846 es va descobrir
Neptú, com a conseqüència d’una anomalia
en l’òrbita d’Urà causada per la presència de
Neptú.
La sonda Voyager 2 el va visitar l’any 1986 i
també ha estat observat pel telescopi espacial
Hubble.
El seu aspecte és d’allò més vague i avorrit.
Sembla una bola de billar de color blau. No
presenta cap detall que destaqui, tal com passa
amb Júpiter o Saturn. Tot i això, el 2007 des
del telescopi terrestre Keck a Hawaii s’hi van
detectar núvols, ovals i tempestes de fins a 225
m/s, uns 800 km/h.
No emet cap tipus de radiació cap a l’exterior,
semblaria com si estigués mort tèrmicament.
El seu any dura 83,7 dels nostres, però el
seu dia és més curt, fa 17h i 14 m. I gira en
senti retrògrad, al revés que nosaltres. Una
singularitat que el caracteritza és que gira
ajagut, això vol dir que el seu eix de rotació està
inclinat i sembla gairebé horitzontal envers
nosaltres.
No se sap si és com a conseqüència d’un
impacte amb un cos de la mida de la Terra, que
l’hauria pogut fer girar així, o si, tal com es diu
ara, pot ser per culpa d’una ressonància 1:2
entre Júpiter i Saturn.
Se’l considera un planeta de gel, no de gas,
format per gels d’aigua, amoníac i metà. Té el
centre format per un nucli rocallós (5%), un
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oceà interior dels tres elements esmentats
abans tots barrejats (80%) i una atmosfera
superficial que formaria el 15% restant.
Aquesta atmosfera estaria composta per
hidrogen molecular (82%), heli (15%) i metà
(2%), que seria el culpable del seu color blau
pàl·lid, a l’absorbir les radiacions vermelles i
reflectir les blaves.
L’oceà interior podria està ionitzat a causa
de la pressió que suporta i això podria ser la
causa que es generés un camp magnètic per
raó de la conductivitat de l’aigua. Aquest camp
no estaria centrat en el centre geomètric del
planeta sinó damunt de l’oceà.
El planeta també presenta anells, que es van
descobrir accidentalment el 1977 estudiant
l’ocultació d’una estrella. S’hi van detectar nou
anells. La Voyager 2 en va descobrir dos més
i el Hubble encara dos mes, en total, fins ara,
13 anells. Són força tènues i estan formats per
fragments de gel de metà i amoníac amb una
mida d’entre pols i 10 metres.
També se li coneixen 27 llunes, entre les quals
les clàssiques com Titània, Oberó, Umbriel,
Ariel i Miranda, de grossa a petita. Aquests
noms corresponen a personatges d’obres
literàries de Shakespeare i Pope.
Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es/

Vehicle
elèctric

Autoconsum
www.bassolsenergia.com

Segueix-nos a

C/ Major, 30
Telèfon 972 570 676
Banyoles
Pg. Mn. Constans, 157
Telèfon 972 570 934
Banyoles

Gaudeix de la Setmana Santa amb nosaltres!

