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DIBUIXA AMB NOSALTRES EL CONTE

Escrit per Duaita Prats i Elisabet Saus

DEMANA
LES LÀMINES
A LES BOTIGUES
ASSOCIADES
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EL 23 D’ABRIL
VINE A LA PLAÇA MAJOR,
PORTA EL TEU CONTE
I TE’L SIGNARAN LES AUTORES.
DE 17 A 19 H
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Escola Bressol Els Belluguets

Cornellà del Terri

PORTES OBERTES

DIVENDRES 30 D’ABRIL. De 17.30 a 18.30 h. i de 18.30 a 19.30 h.
Grups redüits (demanar cita prèvia)

PREINSCRIPCIONS DEL 10 AL 21 DE MAIG DE 2021
UNA PINZELLADA DELS BELLUGUETS:
Creiem en un INFANT:
• Capaç
• Únic
• Sensible
• Autònom
• Social
• Curiós
• Creatiu

Creiem en un APRENENTATGE:
• Adequat a cada infant
• Amb valors
• Amb reptes
• Que potenciï l’autonomia
• Amb gestió de límits
• Sociabilitzador
• Diversificat
• Significatiu
• Global
• Experimental i vivencial
• Interessant, curiós i motivador

Creiem en una ESCOLA:
• Activa
• Professional
• Oberta i reflexiva
• Vinculada a l’entorn
• Amb espais pensats pels nostres infants
• Amb espais acollidors
• Familiar
• Amb autonomia

Contacte:

972 59 50 19 / 682 744 466
Ajuntament de Cornellà del Terri

escolabressol@elsbelluguets.cat
els_belluguets

L’ENTREVISTA

Redacció d’Els Colors

Àngel Gómez i Roig, gerent de la Clínica
Salus Infirmorum
La Clínica Salus ha estat notícia els darrers
mesos per les obres de millora a Consultes
externes, Urgències i Recepció, i la incorporació
d’una Ressonància Magnètica, uns canvis en un
moment difícil de lluita enfront la Covid-19.
A l’inici de l’any 2020 teníem projectat un pla
de reforma i modernització de les instal·lacions
i també d’ampliació d’especialitats. Al cap de
dos mesos va esclatar la pandèmia, vam haver
d’adequar el nostre funcionament per atendre
les noves necessitats sanitàries, sense deixar
de treballar en la millora del centre.
Avui podem dir que els objectius s’han
complert: reformes de la planta baixa i un
40% més d’especialitats incorporades. En
relació amb la pandèmia, el nostre centre ha
estat a l’altura, hem complert amb el paper
que ens va atorgar el Departament de Salut i
que la població requeria, tot gràcies a l’esforç
i dedicació del personal, que dia rere dia ens
han demostrat la vàlua personal i professional.
La imatge de la Clínica n’ha sortit reforçada?
Diria que sí. Pensi que es tractava d’una
situació desconeguda per la qual ens vam
haver de preparar adaptant-nos ràpidament als
protocols, a les directrius de les autoritats i a les
necessitats sanitàries i socials que la pandèmia
va provocar. Reitero el reconeixement als
professionals i a la comprensió de la ciutadania
en aquests moments difícils.
Què els ha motivat a ampliar les especialitats
mèdiques?
La Clínica té la vocació de cobrir les necessitats
assistencials de la comarca, havíem de fer un
pas endavant per enfortir i diversificar el cos
facultatiu, i l’estem fent.
Parlem d’una Clínica on les instal·lacions s’estan
modernitzant i s’incorpora tecnologia puntera
alhora que s’augmenten les especialitats.
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Es pot créixer mantenint un tracte amable i
personalitzat, i tenir el personal motivat sense
perdre qualitat assistencial?
El tracte càlid i humà és un valor intrínsec
de la Clínica, totalment compatible amb el
creixement tecnològic i de serveis.
Quan em vaig incorporar fa quinze mesos
tothom m’expressava que calia reorientar el
paper del centre, consolidant i millorant àrees
existents i incorporant-ne de noves. Els passos
fets van en aquesta línia i els professionals hi
estan implicats.
I d’ara endavant, quines són les previsions de
remodelació i canvis futurs?
El pla de la Clínica preveu una actuació integral
a curt i mitjà termini, amb més consultes,
modernització d’habitacions, incorporació
de tecnologies per tractar altres patologies,
reorganització dels espais comuns... Tot
per millorar l’atenció i satisfacció d’usuaris i
professionals.
Com veu el futur de la Clínica ?
Volem assumir nous reptes assistencials en
benefici de la població, resolent un major
nombre de patologies i dotant-nos de nous
equips, amb la calidesa i professionalitat que
ens caracteritza.

Aquest any a causa de la situació actual podreu
degustar els cargols als establiments col·laboradors.
Reserva la teva taula, ja que l’aforament és limitat i

es mantindran les distàncies de seguretat.

Establiments col·laboradors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuinats Bo i Fet, SL. / Tel. 972 57 05 62
Restaurant Can Masonet / Tel. 972 59 40 98
Restaurant La Paz / Tel. 972 57 04 32
Restaurant Bar Esport / Tel. 972 59 50 17
Restaurant Can Gelada / Tel. 972 59 41 65
Restaurant Can Boix / Tel. 972 56 10 69
Restaurant Estació de Servei Serinyà / Tel. 972 59 33 46
Restaurant El Capitell / Tel. 972 57 31 24
Hostal de Sant Miquel / Tel. 972 57 07 12
Restaurant l’All / Tel. 972 59 51 01
Bar Restaurant Camping Esponellà / Tel. 972 59 71 46
Restaurant Les Estunes / Tel. 972 57 52 54
Restaurant l’Arcada de Fares / Tel. 972 59 08 55
Restaurant Hostal Mas Ferrer / Tel. 972 59 40 23
Restaurant ca l’Angel / Tel. 972 57 50 99
Restaurant Can Roca / Tel. 972 59 70 12
Bar Restaurant El Trebol / Tel. 649 77 65 32

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant La Brasa / Tel. 972 57 52 98
Cuinats La Farga / Tel. 972 58 11 04
Restaurant Can Salvi / Tel. 972 57 24 61
Restaurant La Serra / Tel. 972 56 10 59
Restaurant Can Xabanet / Tel. 972 57 02 52
Restaurant La Carpa de l’Estany / Tel. 972 58 28 25
Restaurant Vora Estany / Tel. 972 57 63 53
Bar La Trobada / Tel. 972 59 70 07
Restaurant Can Selvatà / Tel. 972 59 40 80
Restaurant Can Bernat / Tel. 972 57 04 98
Bar-Restaurant Borgonyà / 972 59 48 94
Restaurant La Parra / Tel. 972 57 15 00
Pere Roca / Tel. 972 57 59 88
Restaurant El Sindicat / Tel. 972 57 19 47
Restaurant Quatre Estacions / Tel. 972 57 33 00
Restaurant La Barretina / Tel. 972 56 02 80
www.apatsbyjaumevila.com / Tel. 619 502 903

A través del canal de YouTube, podreu veure una recepta de cargols de l’Abraham Simon.

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

TENDALS A MIDA

ESPECIALISTA EN
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

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

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

CINEMA

SENTIMENTAL
Cesc Gay. Espanya (2020) 82 min. Comèdia.
Diumenge 18 d’abril. 19 h. Auditori de l’Ateneu.
Preu: 4,5 €.
Per més informació: www.ciclegaudi.cat

TEATRE PROFESSIONAL

ARTS ESCÈNIQUES
CINEMA DOCUMENTAL

OECONOMIA
Carmen Losmann. Alemanya (2020). 89 min.
VO en alemany i anglès, subtitulada en català.
Divendres 9 d’abril, 20 h. Auditori de l’Ateneu.
Preu: 3 €.
Per més informació:
www.eldocumentaldelmes.com.

TEATRE FAMILIAR

CAMÍ A L’ESCOLA
Cia. Campi Qui Pugui. Durada: 55 minuts.
Diumenge 11 d’abril. 12 h i 17 h. Teatre
Municipal. Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

ESPECTACLE VISUAL PERFORMATIU

WABI-SABI
De Jaume Geli, amb Lídia Masllorens. Durada:
45 minuts.
Divendres 16 d’abril. 20 h.
Dissabte 17 d’abril. 20 h.
Diumenge 18 d’abril. 19 h.
Factoria d’Arts Escèniques.
Espectacle emmarcat en el cicle Una primavera
en dansa. Preu: 8 €.

COBERTURA
Amb Bruno Oro i Clara Segura.
Durada: 80 minuts.
Divendres 23 d’abril. 20 h. Teatre Municipal.
Preu: 18 €.

MÚSIQUES MODERNES

ROKO BANANA
Presentació oficial del disc El veïnat.
Dissabte 24 d’abril. 20 h. Auditori de l’Ateneu.
Preu: 6€ / 9€.

DANSA FAMILIAR

LÙ
Cia. Maduixa.
Durada: 40 minuts.
Diumenge 25 d’abril. 12 h i 17 h. La Factoria
d’Arts Escèniques.
Espectacle emmarcat en el cicle Una primavera
en dansa. Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.

DANSA PROFESSIONAL

KINTSUGI
Cia. Impàs. Durada: 45 min.
Divendres 30 abril. 20 h. Factoria d’Arts
Escèniques.
Espectacle emmarcat en el cicle Una primavera
en dansa. Preu: 8 €.
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ON ANAR
efemèride organitzem l’exposició Àlbums
il·lustrats, una selecció d’àlbums de tots els
temps: clàssics i moderns, apta per a infants i
adults.

BIBLIOTECA COMARCAL
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

Dissabte 10 d’abril. 11 h. Biblioteca Comarcal.
CONTES EN ANGLÈS. Gratuït.
Story Time. By BNY Language Corner.
Aforament limitat amb inscripció prèvia.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de
manera presencial, es farà en línia.
Dijous 15 d’abril. 17:30 h. Biblioteca Comarcal.
HORA DEL CONTE. Gratuït.
Aventureres, dracs i altres espècies. A càrrec de
Gra de Sorra.
Aforament limitat amb inscripció prèvia.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de
manera presencial, es farà en línia.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 8 d’abril. 17 h. Biblioteca Comarcal.
CLUB DE LECTURA INFANTIL.
La platja dels inútils, d’Àlex Nogués. Conductor:
Xavi Garcia, bibliotecari.
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?
JA ÉS PRIMAVERA,
I AL NIU, CONTENTS,
REFILEN DE PRIMERA.
EXPOSICIONS
Del dijous 1 d’abril al divendres 30 d’abril.
Biblioteca Comarcal.
ÀLBUMS I·LUSTRATS. Exposició. Gratuïta.
El dia 2 d’abril, coincidint amb la data del
naixement de l’escriptor danès Hans Christian
Andersen, se celebra el Dia Internacional
del Llibre Infantil. Per commemorar aquesta
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ACTIVITATS PER A ADULTS

Dimecres 7 d’abril. 20 h. Biblioteca Comarcal
ENGLISH READING CLUB. Gratuït.
The accidental tourist, d’Anne Tyler.
Join us in reading a wide variety of authors
with the opportunity to practise your English in
relaxed discussions.
Moderator: Susan Baker.

MUSEUS DE BANYOLES
ABRIL
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.

DIJOUS CULTURALS

Dijous 8 d’abril. A les 5 de la tarda. Sala
d’Actes del Museu Darder i en directe pel
canal YouTube dels Museus de Banyoles.
Les vacunes de la Covid. A càrrec de tècnics de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 574 467.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE
BANYOLES
EXPOSICIONS

Del 28 de març al 25 d’abril. 17è Concurs de
dibuixos del Manípul de Manaies de Banyoles.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Mostra dels dibuixos dels nens i nenes dels
centres educatius de la ciutat que han participat
en el concurs que organitza anualment el
Manípul de Manaies de Banyoles.
Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES

Divendres 2 d’abril. 19h. Monestir de Sant
Esteve. Robatori sacríleg al Monestir de Banyoles.
11 de gener de 1980, de nit, en la foscor, quan
tothom dorm, un dels tresors més preuats de
Banyoles descansa tranquil·lament fins que
desapareix... Seguirem la pista per descobrir
qui i com va cometre aquest robatori sacríleg...
Ens hi acompanyes? Edat: a partir de 10 anys.
Preu: Gratuït.
Més informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org;
Tel. 972 572 361.
Amb reserva prèvia.
Dies 3, 11, 17 i 25 d’abril. 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.
Tel. 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 10 d’abril. A les 17 h. Vil·la romana de
Vilauba. 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
de la recreació virtual en 3D entendrem com
funcionava la casa, quin era el seu sistema de
vida i com s’organitzaven els seus habitants...
Edat: a partir de 7 anys.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros;
menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles
Tel. 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 17 d’abril. 17 h. Museu Arqueològic
de Banyoles. 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 hi podem trobar
les empremtes d’aquella Banyoles medieval
i arribarem al monestir de Sant Esteve on
visitarem dues joies del s. XV, l’Arqueta de
sant Martirià i el retaule de Santa Maria de
l’Escala, considerades dues de les peces més
remarcables del gòtic català.
Edat: a partir de 7 anys.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros;
menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 972 572 361.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 24 d’abril. 17 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
09 _

ON ANAR
acompanyats d’un adult. Punt de trobada: Parc
Neolític de la Draga. Preu: 5 €/persona.
Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 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 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.
Comissari: Julià Guillamon.
Entrada gratuïta.

XERRADES

Dissabte 10 d’abril. A les 7 de la tarda. Sala
d’Actes del Museu Darder i en directe per
Youtube. TARDES DE CIÈNCIA. Asteroides
abans, ara i després. A càrrec de Carles
Puncernau (Astrobanyoles).
Tothom sap què és un asteroide, però tothom
té moltes preguntes sobre el tema. Sabem com

es formen, on es troben, cada quan ens visiten,
quants n’hi ha? Parlarem una mica de tot això.
De temes que ens poden preocupar, quines
mides tenen, quin mal poden fer si impacten.
Els podem descobrir a temps? Què és un NEO
i el projecte Catalina Survey. El seu estudi
ens pot aportar nous coneixements? Els hem
explorat (enviat sondes), els podem explotar
(fer mineria)?
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.

ACTIVITATS FAMILIARS

Diumenge 4 d’abril. 11 h. Museu Darder de
Banyoles i Estany (zona Banys Vells).
Exploradors de l’Estany. Descobrim tot el
que ens amaga l’Estany i el seu entorn! En el
Museu Darder ens endinsarem en la recerca
del fons de l’Estany, la seva vegetació i la fauna.
Després tots junts, caminant, ens dirigirem
cap a la vora de l’Estany on, amb els materials
de recerca, descobrirem i aprendrem moltes
coses jugant i divertint-nos. Edat: a partir de 6
anys acompanyats d’un adult. Preu: Gratuïta.
Durada: 2 hores.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Dissabte 10 d’abril. 11 h. Museu Darder de
Banyoles.

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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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Descobrim els insectes. Quan arriba
la
primavera i els insectes ja surten a visitar-nos...
t’atreveixes a classificar-los? Vols saber com
són, què mengen, on viuen, com canvien al llarg
de la seva vida?...en família i al Museu Darder
ho descobrireu. Ep! Els hi farem una casa...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una
persona adulta. Preu: 5€ / persona. Durada: 2
hores.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a
terme si hi ha un mínim d’inscrits.
Fins l’1 de maig. Participació al XIX Concurs de
Fotografia de Natura. El concurs és convocat
pel Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
(CECB), Limnos (Associació de Defensa
del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany),
el Museu Darder. Espai d’Interpretació de
l’Estany (MDEIE) i la Facultat de Ciències de
la Universitat de Girona (FC-UdG). El tema
del concurs en aquesta edició són els amfibis
i rèptils. S’acceptaran les imatges que tinguin
com a motiu principal algun exemplar d’aquests
grups faunístics, és a dir: granotes, gripaus,
salamandres, tritons, serps, sargantanes,
llangardaixos, dragons, tortugues, cocodrils,
etc. Es valorarà que les fotografies s’hagin
realitzat en els seus ambients naturals.
Tens fins l’1 de maig per presentar les
fotografies al concurs. Pots consultar les bases
completes al web www.museusdebanyoles.cat.

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.
HORARI ESPECIAL PER SETMANA SANTA
De l’1 al 4 d’abril: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de
4 a 2/4 de 7. Dilluns 5 d’abril: de 2/4 d’11 a 2
DISSABTE 1 DE MAIG (FESTA DEL TREBALL)
De 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7.
Més informació: www.museusdebanyoles.cat.

OFICINA JOVE CAL DRAC
SERVEIS PER A JOVES I ENTITATS

SI ETS JOVE I VOLS...
• Estudiar: orientació educativa, beques i
ajuts, informació sobre cursos i formacions,
convalidacions, proves d’accés, etc.
• Treballar: referent d’Ocupació Juvenil,
servei d’emprenedoria, xerrades i tallers, ...
• Marxar a l’estranger: assessorament
en mobilitat internacional, Servei de
Voluntariat Europeu, Erasmus+, xerrades
i tallers, carnets d’alberguista/estudiant/
professor internacional, etc.
• Un espai per: aula d’estudi, espai
d’autoconsulta i d’informació, wifi gratuït, ...
• Participar en activitats: informació i
organització d’activitats a la comarca
(Futbolnet, Tarda Jove, casals d’estiu...), etc.
• Parlar sobre temes que t’afecten: Punt de
Salut Jove.
• Rebre informació: butlletí electrònic,
xarxes socials, Punt d’Informació Juvenil,
informació als instituts, etc.
SI FORMES PART D’UNA ENTITAT I VOLEU...
• Assessorament: creació, modificacions
de l’entitat, inscripció al cens de joventut,
normatives de lleure, etc.
• Formacions: cursos de formació en el lleure,
manipulació d’aliments, normativa i lleis, etc.
• Difondre activitats que organitzeu.
• Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim
sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que
poden sol·licitar les entitats.

CURS DE PREMONITOR/A DE LLEURE

L’Oficina Jove, en col·laboració amb
Coordinadora de Lleure, ofereix el curs
de premonitor/a de lleure. El curs es farà
presencialment a la casa de colònies de Sant
Martí del Llémena el cap de setmana del 7 al
9 de maig.
Inscripcions a Cal Drac, del 6 al 30 d’abril
(tardes de 16 a 19 h).
Més informació: plaestany.cat.
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ON ANAR
BEQUES PER ALS CASALS DE LLEURE
PER A TOTHOM

Del 26 d’abril al 21 de maig ja podreu sol·licitar
la beca per als casals d’estiu del programa
del Lleure per a Tothom. Serà imprescindible
apuntar-se a un dels casals del Lleure per a
Tothom abans de sol·licitar la beca!
Passat Setmana Santa podreu consultar les
bases de les beques i descarregar-vos els
formularis a plaestanyjove.cat.

CAL DRAC CENTRE COL·LABORADOR
LABDOO

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

AUDITORI DE L’ATENEU
ACTIVITATS ABRIL

OECONOMIA
DOCS DEL MES. Alemanya (2020). 89 minuts.
VO en alemany i anglès, subtitulada en català.
Direcció: Carmen Losmann. 3 €.
Divendres 9 d’abril. 20 h.
En els darrers anys, el nostre sistema econòmic
s’ha fet invisible i incomprensible. La sensació
que alguna cosa no funciona del tot bé l’ha
tingut pràcticament tothom. Però, exactament,
què és el que no funciona?
Capa a capa, Oeconomia revela les regles del
capitalisme contemporani i com aquestes
fan créixer sistemàticament el dèficit i la
concentració de la riquesa. Amb astúcia i
rigor, la pel·lícula analitza els aspectes més
flagrants de l’economia capitalista, sovint
invisibilitzats en les cobertures mediàtiques,
fet que impossibilita comprendre la lògica que
hi ha darrere de les estructures bàsiques que
sostenen la nostra vida quotidiana.
Paradoxalment, l’economia només creix i els
beneficis només són possibles quan hi ha
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endeutament. Un joc segueix instal·lat en la
lògica de l’augment infinit de capital. Mostra el
capitalisme signes d’esgotament? Ens trobem a
prop del seu final?
ACADÈMIA 1740 AMB INÉS MORENO
LLUHIDA ACADEMIA DE MÚSICA
Música clàssica. 12 €.
Dissabte 10 d’abril. 20 h.
L’Acadèmia 1750, amb la directora Sylvan
James i la col·laboració d’Inés Moreno al
clavecí, han creat un programa que rep per
nom Lluhida Academia de Música i que ret
homenatge a les acadèmies musicals del
barroc. Aquest interessant programa reunirà
dues clavecinistes d’alt nivell, Inés Moreno,
guanyadora del Concurs de Joventuts Musicals
d’Espanya, i Eva del Campo, intèrpret catalana
de llarg recorregut artístic.
El programa ofereix una re-visitació del passat
per a crear un nou present. A finals de la
Barcelona del segle XVIII, a les cases senyorials
es varen produir una sèrie de concerts dels
quals el Baró de Maldà ens en parla com de
lluïdes acadèmies de música. S’hi podien
escoltar des de les darreres simfonies dels
compositors locals, fins a Haydn, passant pel
gran èxit que va tenir Pergolesi i el seu Stabat
Mater.
Aquest esperit és el que pretén fer reviure la
proposta però, és clar, des dels nostres temps,
oferint una aproximació al moment i a la
música, una aproximació perquè mai sabrem
del tot el que realment escoltaren i feren, una
aproximació, això sí, amb criteris historicistes.
SENTIMENTAL
CICLE GAUDÍ
Cinema. 4,5 €.
Diumenge 18 d’abril. 19 h.
Cesc Gay. Espanya (2020) 82 min. Comèdia
En Julio i l’Anna fa més de quinze anys que
estan junts. Formen una parella que ja no es
mira ni es toca, i que han fet del combat diari
l’essència de la seva relació. Aquesta nit l’Anna
ha convidat a casa els veïns del pis de dalt, en
Salva i la Laura, una parella més jove que ells,
amable i simpàtica, però que els seus “sorolls”

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
s’han convertit en una molèstia per en Julio i
l’Anna… o potser en un estímul? Els veïns de dalt
els hi faran una inusual i sorprenent proposta
que convertirà la vetllada en una experiència
excessiva i catàrtica per tots quatre…
ROKO BANANA
Músiques modernes.
6 € - 9 €.
Dissabte 24 d’abril. 20 h.
Una crítica i un elogi a parts iguals de l’espècie
humana. Així resumeixen l’essència del seu
segon disc el trio de power-rock banyolí
Roko Banana, que presentaran oficialment a
l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles. Un àlbum
que marca una nova etapa en la banda, després
de debutar fa tres anys amb Madness & Coffee
(autoeditat, 2018).
A El veïnat (autoeditat, 2021), el math-rock, el
noise i el rock progressiu fan navegar l’oient
entre la ràbia i la calma melòdica. Una proposta
crua i enèrgica amb estructures inusuals que
esdevé una autèntica revolució per als sentits.

PUNT ÒMNIA DE BANYOLES
ACTIVITATS FORMATIVES

VIDEOTRUCADES PER PARES I MARES
Aprendrem a utilitzar dues de les principals
plataformes per fer videotrucades. Quines
funcions tenen i què podem fer?
Divendres 16 d’abril, de 18:30 a 20 h. Amb
inscripció prèvia. Material: cal portar portàtil /
telèfon o tablet (amb connexió auriculars).

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
19:15 h.
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
Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17h. Amb
suport d’una dinamitzadora podràs realitzar:
Inscripcions a portals de feina, selecció
d’ofertes de feina, enviaments de CV on-line,
etc.
Diferents tràmits on-line amb les
administracions (cita prèvia INEM, metge,
seguretat social, etc.).
Càpsules formatives d’eines de recerca de
feina.
PUNT ÒMNIA BANYOLES
Dimarts, dijous i divendres, de 15 a 20 h.
Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h.
c/Barcelona, 54. Telèfon: 972 58 07 41.
Whatsapp: 605 36 36 67.
E-mail: puntomniabny@gmail.com.

ASTROBANYOLES
TARDES DE CIÈNCIA

Dissabte 10 d’abril. 19 h. Museu Darder. Tema:
“Asteroides: ahir, avui i demà”. Convidat: Carles
Puncernau, president d’Astrobanyoles.
Atenent les normes COVID-19 l’aforament
serà limitat, cal reserva prèvia.
Es podrà seguir la conferència en streaming a la
web d’Astrobanyoles (www.astrobanyoles.org).

FIRA DEL COP D’ULL
Dilluns dia 5 d’abril. Al passeig Dalmau.
Amb mesures Covid.

OFICINA DE TURISME DE
BANYOLES
VISITES I ACTIVITATS ABRIL

Dissabte 3 d’abril, a les 11 h. TIR AMB ARC.
Creieu que seríeu capaços de protegir i
defensar la muralla tal com feien els antics
arquers? Podria la vostra punteria eliminar els
enemics i els perills que rondaven la ciutat en
altres èpoques? Poseu-vos a prova i practiqueu
diferents estils de tir!
Els més petits utilitzaran fletxes de ventosa
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ON ANAR
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Muralla. Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 6 anys.
Diumenge 4 d’abril, a les 11 h. AIGUAMOLLS
DE LA PUDA. Aquest itinerari sobre aigües
singulars s’inicia a l’Estany per conèixer-ne
la formació i el funcionament hidrogeològic.
Seguidament s’arriba fins a la font Pudosa
per saber el per què de la seva olor i conèixer
la història de l’antic balneari. Acabareu per
descobrir les singularitats dels estanyols de la
Cendra i Montalt i el projecte de recuperació
dels hàbitats lacunars.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Estadi Municipal Miquel
Coromina Moretó. Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.
Diumenge 18 d’abril, a les 11 h. EN BLAUET
I L’ESPORT A L’ESTANY. L’estany de Banyoles
és un lloc ideal per passejar, jugar i practicar
esports de tota mena, però... és compatible tot
això amb la conservació de la natura? Quines
normes cal seguir per no afectar la fragilitat
d’aquest ecosistema? Veniu a descobrir-ho
amb en Blauet i emporteu-vos un conte d’en
Blauet de regal!
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 4 anys.
Diumenge 2 de maig, a les 11 h. FES CRÉIXER
EL PETIT FOTÒGRAF. Què s’ha de mirar abans
de tirar una fotografia? Com es tria el millor
enquadrament? I la perspectiva? La fotografia
ajuda a potenciar la creativitat i a expressar
el punt de vista propi. Passejant pels racons
més emblemàtics de la ciutat descobrireu el
patrimoni natural i arquitectònic alhora que

experimentareu amb les imatges, els colors i
les formes. Només us cal un mòbil, una càmera
o una tauleta. Activitat amb l’artista fotògrafa
Anna Bahí.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Cal Moliner (plaça Major, 38).
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada de 7 a 12 anys.
ACTIVITATS ADAPTADES A LES MESURES
DICTADES PEL PROCICAT.
PER ASSISTIR A LES ACTIVITATS ÉS
IMPRESCINDIBLE SEGUIR EL PROTOCOL
DE MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID
19 (ús obligatori de mascareta en el transcurs
de l’activitat, mantenir les distàncies mínimes
entre els assistents, ús de gel desinfectant
en cas necessari i seguir en tot moment les
indicacions dels guies).
Més informació i reserves:
Oficina de Turisme de Banyoles.
telèfon 972 58 34 70.
Whatsapp 690 85 33 95.
turisme@ajbanyoles.org
de.banyoles.cat

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE
L’ESTANY
FORMACIÓ ESPORTIVA

CURS DE FORMACIÓ PER ENTITATS
ESPORTIVES
Període: d’abril a desembre del 2021.
Horari: Cada dilluns, de 19 a 21 h.
Format: Virtual, des de la plataforma Zoom.
Destinataris: Entitats esportives del Pla de
l’Estany.
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

Pol. Ind. del Terri - C/ Indústria, s/n
17834 PORQUERES

Tel. 972 576 704 · Fax 972 574 023
email: porqueres@mafonsa.cat
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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
ACTIVITATS AMB LES INSCRIPCIONS
OBERTES

l’Entorn, Escola Vall del Terri i Escola Can Puig.
Dijous: Escola La Draga, Escola Vall del Terri.
Divendres: Escola Vall del Terri.
Destinataris: nens i nenes de P3 a 6è de
Primària.
Activitats extraescolars d’iniciació a diversos
esports.
Inscripcions: www.ceplaestany.cat
Més informació: www.ceplaestany.cat

INSCRIPCIONS AL CASAL D’ESTIU 2021
Del 12 d’abril al 10 de juny.
Destinataris: De P3 a 6è de Primària.
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

TARDA JOVE
Dates: Del 13 d’octubre al 3 de juny.
Horari: Dimarts i dijous, de 17 a 18:30 h.
Lloc: Dimarts: Escola Baldiri i Reixac. Dijous:
Escola La Draga.
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO i Batxillerat.
Més informació: trucant al 972 581 344 i
www.ceplaestany.cat.
Inscripcions: Consell Esportiu.

VIATGE ESPORTIU COMARCAL
Del 10 al 25 d’abril. Horari: Lliure.
Format: Presencial i en família.
Lloc: A algunes escoles de la comarca.
Destinataris: Per tothom.
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

INSCRIPCIONS A ESTIU JOVE 2021
Del 12 d’abril al 10 de juny.
Destinataris: De 1r a 4t d’ESO.
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat
CURSA POPULAR DE FONTCOBERTA
Diumenge 18 d’abril. A partir de les 10 del matí.
Lloc: Pavelló de Fontcoberta.
Destinataris: Joves i adults.
Més informació i inscripcions:
www.cursesplaestany.cat/cursa-popularfontcoberta/
AIGUAGIM
Del 13 d’abril al 15 d’agost.
Horari: Dimarts, de 10 a 10.45 h. Dijous,
d’11.15 a 12 h. Divendres, de 10 a 10.45 h.
Lloc: Club Natació Banyoles.
Destinataris: Adults.
Més informació: www.ceplaestany.cat
Inscripcions obertes: Consell Esportiu del Pla
de l’Estany - telèfon 972 58 13 44.

ACTIVITATS CONTÍNUES
(AMB POSSIBILITAT D’INSCRIURE’S)
ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 20/21
Dates: De l’1 d’octubre al 28 de maig.
Horari: Migdia.
Lloc: Dimarts: Escola La Draga i Escola Vall
del Terri. Dimecres: Escola La Draga, Escola

JOVES EN DANSA
Dates: Del 15 d’octubre al 3 de juny.
Horari: 17:30 a 18:30 h.
Lloc: Escola Pla de l’Ametller.
Destinataris: Joves de 1r a 4t d’ESO i Batxillerat
Més informació: trucant al 972 581 344 i a
www.ceplaestany.cat.
Inscripcions: Consell Esportiu.
ESPORT I BARRIS
Dates: Del 13 d’octubre al 4 de juny.
Horari: Barri de Sant Pere: dimecres (joves) i
divendres (infants), de 17 a 18:30 h.
Lloc: Barri de Sant Pere: pista de bàsquet.
Destinataris: Infants de 1r a 6è de Primària;
Joves de 1r a 4t d’ESO.
Més informació: Consell Esportiu.
PARCS URBANS DE SALUT CURS 20-21
Dates: Del 21 de setembre al 26 de juny.
Lloc: Parcs urbans de salut de la comarca.
Destinataris: Totes les edats.
Activitats de manteniment i millora de la
condició física.
Inscripcions: directament el primer dia de
l’activitat al parc urbà de salut.
Més informació: www.ceplaestany.cat
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ON ANAR
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Dates: Del 22 de setembre al 22 de juny.
Lloc: Banyoles, Cornellà del Terri, Esponellà i
Sant Miquel de Campmajor.
Destinataris: adults i gent gran.
Activitats de manteniment i millora de la
condició física.
Inscripcions: al telèfon del Consell Esportiu
972 58 13 44.
Més Informació: www.ceplaestany.cat
EXERCICI FÍSIC I SALUT “PILATES”
Dates: Del 24 de setembre al 17 de juny.
Horari: dijous, de 15:15 a 16:15 h.
Destinataris: adults i gent gran.
Activitats de manteniment i millora de la
condició física amb base de Pilates
Inscripcions: al telèfon del Consell Esportiu
972 58 13 44.
Més informació: www.ceplaestany.cat
IOGA
Dates: Del 24 de setembre al 17 de juny.
Horari: dimecres, de 16:30 a 17:30 h.
Divendres, de 10:30 a 11:30 h.
Destinataris: adults i gent gran.
Activitats: Ioga suau.
Inscripcions: al telèfon del Consell Esportiu
972 58 13 44.
Més informació: www.ceplaestany.cat

ÒMNIUM PLA DE L’ESTANY
Dijous 22 d’abril, a les 19 h. A la Porta del
Món de Banyoles. Tercera bauma: identitat
cultural i feminismes, amb Txell Feixas, Maria
Bouabdellah i Nahi Drammeh.
Parlarem sobre identitat cultural però des
d’una perspectiva de gènere. Les dones som
ciutadans de segona, però què passa si a més
a més de ser dona, no ets blanca? I què passa

DEL TERRI
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si ets una dona, no blanca i neixes o vius en
un lloc de blancs? Quins estigmes es creen al
voltant de tot això?
Depenent de les restriccions del moment, la
bauma passaria a fer-se en format telemàtic
des del nostre canal de YouTube.

ANC PLA DE L’ESTANY
Dimecres 7 d’abril a les 19:30 h. Xerrada
Sobirania fiscal, paguem els impostos estatals a la
Generalitat de Catalunya.
En línia, trobareu l’enllaç al canal de Telegram:
t.me/AssembleaPlaEstany

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DEL
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE
L’ESTANY
GENT ACTIVA

CURS DE RELAXACIÓ
Experimenta els beneficis de les tècniques
de relaxació, meditació i control de l’estrès,
alliberant les tensions acumulades amb el
temps, ja siguin musculars, emocionals o
psicològiques.
Horari: Dijous, de 9:15 a 10:15 h.
Lloc: Pavelló de la Farga.
Període: del 8 d’abril al 17 de juny.
Preu: 20 €.
Inscripcions fins al 7 d’abril a l’Àrea de Benestar
Social (de 9 a 14 h).

ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT
GRAN DE BANYOLES
Dijous 8 d’abril, a les 17 h. A la Sala d’actes del
Museu Darder. Xerrada DIJOUS CULTURALS.
LES VACUNES DE LA COVID, a càrrec de Montse
Gassiot, tècnica del Servei de Vigilància

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

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública a
Girona.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles.
Tel. 972 574 467.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Places limitades. Cal inscripció prèvia. També
pel canal YouTube dels Museus de Banyoles.

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
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
20h. 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.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

Demaneu informació al Casal Cívic Banyoles,
tel. 972 571 162.
Les activitats organitzades pel Casal (Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària) són
gratuïtes. El material necessari va a càrrec de
les persones inscrites. Les places a les activitats
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són limitades i s’adjudiquen per sorteig. La
realització d’una activitat està condicionada a
la inscripció d’un nombre mínim de persones.
• 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.

DISSABTE 3 D’ABRIL

A 2/4 de 7 del vespre. Pavelló. CONCERT AMB
LA BETH. Concert gratuït.

DIUMENGE 4 D’ABRIL

A 2/4 d’1 del migdia. Plaça del Maig. Pavelló.
Pregó a càrrec de la Sra. Laura Marata Ibañez.
Aforament limitat.
Perruquera històrica de Cornellà, vinculada a
diferents entitats com el Casal del Jubilat o la
Junta Parroquial.
Tothom que assisteixi al pregó haurà d’estar
assegut.
A les 6 de la tarda. Pavelló. CONCERT del
Grup MILLENIUM. Concert gratuït.

DILLUNS 5 D’ABRIL

CORNELLÀ
DEL TERRI
FES-TE DEL CORNUT
DIJOUS 1 D’ABRIL

A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai Teatral Can Font.
Obra de Teatre. INAUGURACIÓ DEL NOU
ESPAI. EL MOTIVADOR, amb FEL FAIXEDAS.
Preu: 4 €.

DIVENDRES 2 D’ABRIL

A 2/4 de 7 del vespre. Pavelló. CONCERT AMB
MIQUEL DEL ROIG. Concert gratuït.

A 2/4 de 12 del migdia. Pavelló. CONCERT
INFANTIL AMB ELS ATRAPASOMNIS. Gratuït.

A les 12 del migdia. Acte simbòlic de la Plantada
de l’ARBRE DEL MAIG i BALL DEL CORNUT.
Directe per TV BANYOLES.
Queda totalment prohibida l’entrada a la plaça
del Maig durant l’acte.
A 2/4 de 7 del vespre. Pavelló. CONCERT a
càrrec de la SELVATANA. Preu: 10 €. COMPRA
L’ENTRADA al Casal de la Gent Gran, de dilluns
a divendres, de 2/4 de 3 a 2/4 de 5, del 15 al
30 de març.
A 2/4 de 7 del vespre. A l’Espai Teatral Can
Font. Obra de Teatre. EL COMEDIANT, amb
MARCEL TOMAS. Preu: 4 €.
IMPORTANT! Per a tots els actes programats
cal reservar invitació a través de la plana web
de l’Ajuntament (www.cornelladelterri.cat),
excepte pel concert de la Selvatana (reserva
i compra d’entrades al Casal del Jubilat).
Aforament limitat!

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067
pablopenabad72@gmail.com
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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

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

FONCOBERTA
QUINZENA GASTRONÒMICA DE
LA XXI FESTA DEL CARGOL DE
FONTCOBERTA
Del 17 d’abril al 2 de maig de 2021. Aquest any
a causa de la situació actual podreu degustar
els cargols als establiments col·laboradors (llista
completa a la plana 5 de la revista Els Colors).
Reserva taula, ja que l’aforament és limitat i es
mantindran les distàncies de seguretat.
I si te’ls vols emportar a casa, encarrega la ració.
A través del canal de YouTube, podreu veure
una recepta de cargols de l’Abraham Simon.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
ABRIL
VISITA GUIADA A CAN TISTA

Dissabte 10, a les 12 del matí.
S’ofereix visita guiada a l’estudi taller de l’artista
Carles Fontserè. Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari.

REVETLLA (DIJOUS 22 D’ABRIL)

L’HORA DEL CONTE
A les 17:30 h. A la plaça Major. UN CONTE,
DOS CONTES, TRES CONTES, a càrrec de Jordi
Tonietti. Contes per riure i pensar.
TEATRE PER ADULTS
A les 20 h. A la Biblioteca. MANUAL DE
SUPERVIVÈNCIA (homenatge a Boris Vian).
En la vida d’un escriptor hi ha referents literaris
i referents humans. Vian em va enlluernar per
la seva actitud vital. Per la seva visió crítica de
la societat transmesa amb novel·les, narracions,
teatre, poesia, articles, cançons protesta… Em
va impressionar tant que és una de les raons per
les quals vaig decidir fer-me escriptor. Ara, tinc
la sort de fer-li aquest homenatge acompanyat
de Pau Mainé (músic), les melodies d’Oriol
Tramvia, les il·lustracions de Miquel Zueras i
la col·laboració de Gemma Julià i Lluís-Anton
Baulenas.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari.

SANT JORDI (DIVENDRES 23 d’abril)
MUNTATGES ELÈCTRICS
MANTENIMENT INDUSTRIAL
FRED INDUSTRIAL I COMERCIAL
AIRE CONDICIONAT
AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ
Av. Països Catalans, 240-242 · 17820 Banyoles (GIRONA)

Tel. 972 572 369 · www.clifel.cat

A 2/4 de 7 de la tarda. A la Biblioteca.
LLIURAMENT DE PREMIS DEL 6è CONCURS
DE PUNTS DE LLIBRE.
A les 7 de la tarda. A la Biblioteca. LLIURAMENT
DE PREMIS DEL 5è CONCURS de Literatura
Infantil i Juvenil CLER.

CLUB DE CINEMA

Divendres 30, a les 7 del vespre. Projectarem
la pel·lícula Basada en hechos reales, dirigida per
Roman Polanski. Adaptació cinematogràfica de
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la novel·la homònima de Delphine de Vigan.
Acabada la projecció s’obrirà tertúlia oberta a
tothom. Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

ACTIVITATS CULTURALS. ABRIL
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

CASAL DE LA GENT GRAN
ACTIVITATS ABRIL

PLAYBACK A CÀRRREC DEL CASAL DE LA
GENT GRAN DE PORQUERES
Dissabte 24 d’abril, a les 19 h. Al pati del Casal
de la Gent Gran. Playback a càrrec del Casal de
la Gent Gran de Porqueres.
Entrada: Donació voluntària.
Es destinarà íntegrament a la Marató de TV3.

ACTIVITATS ESPORTIVES ABRIL
IV SORTIDA CICLOTURISTA
#ETERNKUBA

Dissabte 17 d’abril.
Horari: Sortida 10 h. Plaça Major de Porqueres.
Preu: Activitat gratuïta, no cal inscripció prèvia.
Recorregut: Plaça Major de Porqueres –
Rocacorba.
Sortida no competitiva en memòria de Jakub
Chara. Organitza: Tribiketrainer i Club Ciclista
Pla de l’Estany.

CAMPIONAT DE PETANCA
INDIVIDUAL DE TIR

Diumenge 18 d’abril. Horari: A partir de les 9 h.
Lloc: Pistes municipals (plaça dels Poetes).
Inscripcions: Federació Catalana de Petanca,
només jugadors federats.
Descripció: Competició de petanca individual
en la modalitat de tir, puntuable pel Campionat
d’Espanya de l’especialitat.
Organitza: Club UE Petanca Porqueres.

RUN4CANCER PORQUERES

Data: 24 i 25 d’abril.
Lloc: Zona Esportiva Miànigues.
Recorreguts: 10 km i 5 km. (Tracks penjats a la
web).
Preu: 10 €. Inscripcions anticipades a www.
oncolligagirona.cat. Els dies 22 i 23 d’abril es
lliuraran les samarretes commemoratives al
pavelló de Porqueres a partir de les 16:30 h.
Descripció: Tot i que inicialment l’activitat es
planteja de manera virtual, en cas d’una millora
de la situació epidemiològica es faria presencial
el 25 d’abril amb recorregut marcat i sortida
oberta de 9:30 a 10:30 h.
Organitza: Fundació Oncolliga Girona. Club
Atletisme Porqueres. Ajuntament de Porqueres.

SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
LLIURAMENT DE PREMIS
2n CONCURS LITERARI DE LA VALL DE
CAMPMAJOR
Dissabte 24 d’abril, a les 11 h. A la plaça de les
Escoles.
Bases del concurs a la web de l’Ajuntament
http://www.santmiqueldecampmajor.cat.

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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MÉS A MES
ESTÀS BUSCANT FEINA?
Tens dubtes sobre quins recursos tens
per trobar feina? De com preparar el teu
currículum? O com accedir a recursos
ocupacionals i formatius?
Coneixes les formacions en línia del Servei
d’Ocupació Municipal d’Ocupació de la de
l’Ajuntament de Banyoles?
Des del SOM hem organitzat una sèrie
d’accions formatives gratuïtes amb l’objectiu
de resoldre els dubtes que puguis tenir sobre
aspectes relacionats amb la recerca de feina,
les relacions laborals o prestacions d’atur, entre
altres.
Formacions gratuïtes i 100% online.

COSTA PERRUQUER. EXPOSICIÓ
60 ANYS PENTINANT A BANYOLES
El 20 de febrer Costa Perruquer va celebrar els
60 anys pentinant a Banyoles.
Divendres 16 d’abril, a les 20:30 h. Inauguració
de l’exposició, a la sala d’Actes de l’Ajuntament
de Banyoles. Amb la presència de Miquel
Noguer, Alcalde de Banyoles.
Exposició oberta, de dilluns a divendres, fins el
dia 14 de maig.

Demana més informació o inscriu-te a:
Passeig de la Generalitat, 15-17 (Vila Olímpica)
17820 – Banyoles.
Tel. 972 58 11 20
promocio@ajbanyoles.org
Atenció presencial amb reserva prèvia.

“LA PITJOR PART DE TENIR UN
TRASTORN MENTAL ÉS QUE LA GENT
ESPERA QUE ET COMPORTIS COM SI
NO LA TINGUESSIS.”

SESSIONS
7 d’abril, a les 10 h. Recursos ocupacionals i
formatius.
12 d’abril, a les 10 h. Els processos selectius a
l’Administració Pública.
20 d’abril, a les 10 h. Els contractes laborals:
conceptes bàsics.

TENS UN FAMILIAR O UN AMIC QUE
− Li sembla que ha perdut l’horitzó?
− Té ganes d’amagar-se de tot i tothom?
− Se sent trist i no sap perquè?

DONACIONS DE SANG
AL PLA DE L’ESTANY
ABRIL
14/04/2021 CORNELLÀ DEL TERRI. Llar de
jubilats. De 17 a 21 h.
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De la pel·lícula Joker. Director, Todd Phillips.
EEUU, 2019.

Si ets un familiar o un amic amb persones amb
aquestes situacions et convidem a les trobades
que fem quinzenalment per donar-nos suport,
en format GAM (Grup d’Ajuda Mútua).
Posa’t en contacte amb l’associació
Reeixir-Noves Ales. Per la Salut Mental
associacioreeixir@gmail.com
Carme: 649 697 821.

I també a l’abril 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:

Capitana Rosalie. Timothée de Fombelle. Animallibres.
L’Evie i els animals. Matt Haig. Estrella Polar.
La Lena, en Trille i el mar. Maria Parr. Nòrdica.

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Atles: el gran viatge il·lustrat. Pascale Hédelin. Zahorí
Books.
Color animal. Emmanuelle Figueras. Zahorí Books.
Cómo se hace un museo. Martin Vanek. Nórdica.

NARRATIVA JUVENIL
Festival. Eloi Fortuny. La Galera.
La nit porpra. Imma Monsó. La Galera.
Mangata. Ricard Ruiz. Edebé.
Expedició al Congo bwana nyani. Alfred Sala. Edicions del
Bullen.
Sense codi de barres. Ruth Tormo. Fanbooks.

ADULTS - FICCIÓ
En el contagi. Paolo Giordano. Edicions 62.
La mar rodona. Sebastià Perelló. Club Editor.
La pira al port. Boris Pahor. Periscopi.
Utilidad de las desgracias y otros textos. Fernando
Aramburu. Tusquets.

ADULTS - NO FICCIÓ
Breve atlas de los faros del fin del mundo. González Macías.
Menguantes.
El que m’agradaria que la dansa fos. Cesc Gelabert.
Comanegra.
Paisatge i aigua: l’art pictòric al voltant de l’estany de
Banyoles. Anna Bahí Tarafa. MMV.
Parada i fonda: història de la restauració del Pla de l’Estany.
Joan Anton Abellán. MMV.

HORARI D’HIVERN

• 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.
• NOU SERVEI: http://atena.biblioteques.cat. Nou Sistema
de Lectura Pública, amb el fons de totes les biblioteques
públiques.

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:

Matins, de dimarts a dissabte: de 10:30 a 14 h.
Tardes, de dilluns a divendres: de 16 a 20 h.

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

DIES DE TANCAMENT
Dijous 1 d’abril. Tarda. Setmana Santa.
Dissabte 3 d’abril. Setmana Santa.
Divendres 23 d’abril. Sant Jordi. Ens trobareu a la Plaça
Major.

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).

Amb el suport de:

FULL INFORMATIU

Servei de Gestió Tributària- Recaptació

COBRAMENT D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS
Període de cobrament de l’1 d’abril al 4 de juny

Impost Béns
Immobles

Impost sobre
vehicles de tracció

Taxa
escombraries

Taxa d’entrada
de vehicles

(ambdós inclosos)

Taxa
cementiri

Taxa
pesqueres

mecànica

CONTRIBUENTS AMB REBUTS DOMICILIATS
Concepte
IBI Urbana
Taxa Escombraries
IBI Urbana
IBI Rústica
IVTM
Taxa Entrada Vehicles
Taxa Cementiri
Taxa Pesqueres

Fracció

Data càrrec banc

60%

5 de maig

40%

5 d’octubre

100%

CONTRIBUENTS AMB REBUTS
NO DOMICILIATS
Concepte

Període pagament

IBI Urbana
IBI Rústica
Taxa Escombraries
IVTM
Taxa Entrada Vehicles
Taxa Cementiri
Taxa Pesqueres

5 de maig

De l’1 d’abril
al 4 de juny

El termini màxim per domiciliar rebuts, modificar la domiciliació o donar-la
de baixa serà el dia 21 d’abril, descarregant el model normalitzat de domiciliació
bancària que trobareu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles,
https://seu.banyoles.cat, a l’apartat de tràmits, el qual haureu de trametre
degudament

omplert

i

signat

per

correu

electrònic

a

l’adreça

hisenda@ajbanyoles.org.
Per pagar els rebuts no domiciliats
Mitjançant el tríptic que rebreu a casa
- A qualsevol entitat financera col·laboradora de la recaptació municipal.
- A la seu electrònica al web www.banyoles.cat a través de l’apartat de pagament d’impostos, multes, rebuts i matrícules.

Més informació: 972 57 50 07 - hisenda@ajbanyoles.org

Sant Jordi 2021
PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA BANYOLINA 2020-21
Recull documental: Jordi Galofré

Parada i fonda

Els cadàvers del candidat

Mots de calç i sal

Fer, desfer, refer

Fora, dintre, enlloc

2017.
Dietari d’un any convuls

Abecedari socioecològic

El catalanisme a Banyoles

Racons del Pla de l’Estany

Josep Grabuleda

Miquel Aguirre

Josep Navarro Santaeulàlia

Joan Anton Abellán

Jaume Geli

Ramon Folch

Paisatge i aigua

Banyoles desapareguda

Botigues de Banyoles

Anna Bahí

Jaume Geli

Jordi Galofré, Josep
Grabuleda i Xavier Crehuet

Josep Grabuleda

Jaume Geli

Pere Llorens

Sant
Jordi
Dia
del
Llibre
23 D’ABRIL SANT JORDI
Vine a la nostra parada
de llibres a la Plaça Major
on hi trobaràs totes les novetats!!
Avda. Països Catalans, 227 - Tel. 972 57 53 10 · arxifesta@gmail.com

OBRIM DE DILLUNS A DISSABTE, MATÍ I TARDA

Flor & Flor
Poda, construcció
i manteniment de jardins
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

Instal·lació de gespa
artiﬁcial
C/ Sant Pere de Roda, 4
17834 PORQUERES

Jordi 627 484 754
Lluís 661 648 881

Sant Jordi 2021
PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA BANYOLINA 2020-21
Recull documental: Jordi Galofré

Vilademuls

Jaume Colomer i Jordi
Galofré

Sant Martirià, cos sant de
Banyoles
Francesca Español

Som Can Xapes

Tirar endavant el
mas. Can Cortada de
Vilademires

Tomàs Cortada

PRESENTACIÓ LLIBRE
Banyoles desapareguda, de Josep Grabuleda Sitjà.
Editorial Efadós.
Dissabte 10 abril. 12 h.
Sala d’actes de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany.

Ramon Margalef

Visites a Bibury

Carme Ferrando

Banyoles desapareguda és un viatge en el temps a
la Banyoles d’abans. S’hi repassen molts dels seus
elements desapareguts i s’hi mostren, a través de
fotografies, els canvis urbanístics i socials. És una
mirada enrere en la història i en l’espai d’una ciutat
actualment inexistent.

PRESENTACIÓ DEL CONTE

PRESENTACIÓ LLIBRE

Una aleta blau-verda.
Il·lustració: Anna Batlle Rico. Edició: Eli Burch
Vinyals. Idea original: Comissió Pedagògica
Esperxats de l’Estany.

23 espines. A càrrec de Jaume Geli

Dissabte 17 abril. 11h. La Muralla.

El llibre 23 espines recull un projecte de participació
col·lectiva creat a les xarxes socials en època
de confinament, i que Jaume Geli va idear per a
mostrar la cara B del panorama artístic actual.
Amb la participació d’uns 200 artistes. Un esforç
sorprenent d’aportació plural i multiplicadora.

Entrada gratuïta amb reserva prèvia (a principis
d’Abril la colla castellera Esperxats de l’Estany
farà públic a través de les seves xarxes socials el
formulari de sol·licitud per reservar entrades).

Dissabte 17 abril. 12 h.
Sala d’actes Ajuntament. Gratuït.

C/ Llibertat, 149 Baixos · 17820 BANYOLES · Telèfon 872 500 813

Qualitat i tradició
~ des del 1900 ~

Segu
Se
gueeixix-n
nos
os::

www
ww
w.li
lid
der
erou.co
ou.com
m Tel. 972 590 393

Text: Carme Sitjà

Un conte de la llegenda
de Sant Jordi
Ferriol, en Mohamed, la Marlet, en Magí, l’Anabel,
en Cesc, en Quirze, en Pau, la Dalila... fins que va
tocar a la princesa.
Quan li va tocar a l’Oriol va dir: drac no em fas
poooor! perquè sóc bon lluitador.
Quan li va tocar a la Bruna va dir: Drac dragó, no
em fas poooor! Més valenta sóc jo.
Quan li va tocar a en Roger va dir: No em fas
poooor! perquè sóc bon caçador.
Quan li va tocar a la princesa, valenta i sense
Benvolguts lectors i lectores,
La diada de Sant Jordi és celebrada des de fa
molt temps. És un dels moments més esperats de
l’any. La rosa i el llibre simbolitzen la delicadesa, la
senzillesa i la veritat. És el que regalem en aquest
dia als éssers estimats.
Les nenes i els nens viuen la llegenda amb gran
il·lusió, tots i totes somien ser cavallers, dracs i

poooor, es va presentar davant del drac ferotge i
famèlic, però... quan estava a punt de ser devorada,
va aparèixer Sant Jordi dalt d’un cavall blanc. D’un
cop de llança el va matar.
De la panxa del drac van sortir tots els nens i les
nenes del poble cantant: “Aquest drac no em fa
por, pam i pipa pam i pipa. Aquest drac no em fa
por, perquè ja és mort de debò”.

princeses.

De la sang del drac va néixer un roser de roses

A la classe dels músics juguem a representar-la,

vermelles. El cavaller Jordi va donar una rosa a la

es posen d’acord i es reparteixen els personatges.

princesa en senyal d’amor. Tota la gent del poble va

L’Oriol, el drac; en Roger, la princesa; la Bruna, el

cridar “visca Sant Jordi”. Sant Jordi va pujar sobre

cavaller; la Dalila, el soldat; l’Ahmad, la reina; en

el seu cavall blanc i va marxar content i somrient.

Ferriol, el xai... Se’ls van canviant. S’ho passen d’allò

L’amor havia vençut.

més bé disfressant-se i representant la llegenda.

I van ser feliços i van menjar tots anissos.

Temps era temps, en un poble hi havia un drac
monstruós. Aquesta bèstia podia caminar, nedar
i volar, feia molta poooor. El drac menjava tot el
que trobava: ovelles, bous, cavalls... també homes,
dones, nens i nenes. Destrossava totes les cases.
El poble va decidir donar-li per menjar un parell de
xais cada dia, però es van acabar. Després li van
donar bous, conills, gallines... Quan no quedava
cap animal, el poble va acordar que cada dia per
sorteig li donarien una nena o un nen: l’Oriol,
en Roger, la Bruna, l’Ahmad, la Mar, en Roc, en

Passeig de la Indústria, 28
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 14 81
llibreriaforum@gmail.com

PREMSA, REVISTES, LLIBRES...
HORARI
De dimarts a divendres, de 8 a 17 h. (migdia obert)
Dissabte i diumenge, de 8 a 13:30 h.
Dilluns tancat.

FLORISTERIA SIC

SANT JORDI
2021
972574437

@FLORISTERIASIC

Activitats per Sant Jordi
DIADA DE SANT JORDI 2021
Divendres, 23 d’abril
ESPAI PLAÇA MAJOR
De 9 a 21h. FIRA PROFESSIONAL DE LLIBRES
I ROSES.
Ràdio Banyoles i la Biblioteca seran presents a
la plaça Major de Banyoles amb un programa
especial que s’emetrà de 17h a 20h i comptarà
amb la presència en directe de diversos autors
de Banyoles i comarca que presentaran els
llibres que han publicat l’últim any.
X Trobada Internacional de Mascotes de les
Biblioteques de Banyoles i del Pla de l’Estany
A la Diada de Sant Jordi no hi poden faltar les
mascotes de les diferents biblioteques escolars
de Banyoles i del Pla de l’Estany.
ESPAI LA MURALLA. ESPAI D’ACTIVITATS
AMB AFORAMENT LIMITAT
A les 17h. ACTIVITAT FAMILIAR DE SANT
JORDI.
HORA DEL CONTE. Gratuït.
Els dracs no em fan por, a càrrec de Meri Yanes.
Contes de dracs, que més que por ens fan riure.
Contes de princeses valentes i de Sant Jordis,

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

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

que no ho són tant. Contes de cavallers, de roses i
d’enamorats. Tot un seguit de contes per celebrar,
com cal, una diada molt especial.
Entrada lliure i gratuïta amb retirada prèvia a partir
de l’1 d’abril:
A través del web www.cultura.banyoles.cat
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament,
mitjançant cita prèvia a www.banyoles.cat o
trucant al 972 57 00 50
Retirada el mateix dia de la sessió. En cas que
quedin entrades, es podran retirar una hora abans
de l’espectacle.
CONCURS. XXV Concurs «Per Sant Jordi, un punt
de llibre».
Tema: la cultura, la lectura i la fantasia.
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!
Just abans de començar la sessió del conte de Sant
Jordi, es donaran a conèixer els/les guanyadors/
es de les tres categories i es lliuraran els premis
del concurs.
A les 19h. AUDICIÓ DE SARDANES. LA PRINCIPAL
DE PORQUERES. Activitat amb aforament limitat.

CAN
BLANCH
Plaça Turers, 21 · BANYOLES
Tels. 972 574 977 · 616 111 748

FAÇANA DE L’AUDITORI CMEM DE BANYOLES
(C/ DE LA CANAL)

tot compartint la Diada del llibre i de la Rosa amb
tota la ciutadania.

PÒSTERS ARTÍSTICS-LITERARIS, SANT JORDI
2021
Davant la impossibilitat de fer les Lectures a la
Plaça Major durant la diada de Sant Jordi, el CRE
del Pla de l’Estany i les escoles de la comarca, es
reinventen amb un nou projecte artístic: plasmar
en un pòster de dos x un metre, el que l’alumnat
interpreta que és Sant Jordi, la llegenda, la diada, la
cultura, la tradició, la innovació...
L’exposició de treballs es podrà visitar, sempre que
el temps ho permeti, durant tot el dia del mateix
23 d’abril, de les vuit del matí fins al vespre.
A més, es prepararà una exposició virtual en
diferents entorns de la comarca, que es podrà
visitar a partir de la setmana de Sant Jordi a través
del la web https://sites.google.com/a/xtec.cat/
dinamitzacio-bepe/

Durant el mes d’abril. Comerços de la ciutat.
DIBUIXA AMB NOSALTRES: La xicota del Drac de
Banyoles.
Els nens i nenes del Pla de l’Estany podran dibuixar
i pintar ells mateixos el conte infantil de “La Xicota
del Drac de Banyoles”. Les làmines per dibuixar es
trobaran repartides entre els diferents comerços
de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme. Buscales totes i dibuixa amb nosaltres!
Per la Diada Sant Jordi, el 23 d’abril, de 17 a 19 h,
a la Plaça Major de Banyoles trobareu les autores
que signaran el conte que haurà dibuixat i pintat
cada nen.
Organitza: Associació Banyoles Comerç i Turisme.
Les autores: Duaita Prats i Elisabet Saus.

Participen: Escoles: Alzina Reclamadora, Can Puig,
Bora Gran, la Vila “Mossèn Baldiri Reixac”, Camins
i Casa Nostra. Centres d’Educació Secundària:
alumnat de les aules d’acollida del Pere Alsius,
Josep Brugulat i Pla de l’Estany.
ACTIVITATS RELACIONADES
Des del dijous 1 d’abril fins a divendres 30 d’abril.
A la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany.
EXPOSICIÓ. Als expositors de novetats, durant
tot el mes d’abril, hi trobareu recomanacions i
novetats editorials de Sant Jordi per a totes les
edats i de temàtiques diferents. Us engresquem a
mirar,llegir i descobrir-les. Gratuït.
Divendres 23 d’abril, Sant Jordi, la Biblioteca surt
al carrer i organitza activitats per totes les edats

JARDINS ANDREU
Tot tipus de treballs de jardineria
amb qualitat i experiència
- Dissenys
- Construcció
- Manteniment

696 088 056

Dissabte 17 d’abril. 11h. La Muralla.
PRESENTACIÓ DEL CONTE. Una aleta blau-verda.
Il·lustració: Anna Batlle Rico. Edició: Eli Burch
Vinyals. Idea original: Comissió Pedagògica
Esperxats de l’Estany.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia (a principis
d’Abril la colla castellera Esperxats de l’Estany
farà públic a través de les seves xarxes socials el
formulari de sol·licitud per reservar entrades).
Dissabte 17 d’abril. 12h. Sala d’actes Ajuntament.
PRESENTACIÓ DE LLIBRE. 23 espines.
A càrrec de Jaume Geli
El llibre
23 espines recull un projecte de
participació col·lectiva creat a les xarxes socials en
època de confinament, i que Jaume Geli va idear
per a mostrar la cara B del panorama artístic actual.
Amb la participació d’uns 200 artistes. Un esforç
sorprenent d’aportació plural i multiplicadora.

Llibreria

972 580 269 - 618 427 095
Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com

Rda. Monestir, 88 · BANYOLES
dictumllibreria@hotmail.com
www.llibreriadictum.com

ESTANC GÜELL
Expenedoria núm. 5
TABACS · TIMBRES · REVISTES · QUINIELES

Dimarts 20 d’abril. 19h. Museu Darder.
CLUB DE LECTURA. L’Anell.
De Jordi Llavina amb il·lustracions de Jaume
Geli.
L’anell és un poema narratiu que descriu un
viatge parisenc de dos amics. L’estada a la
ciutat durant quatre dies permet els dos
protagonistes parlar de l’amistat, l’amor, el
sexe, el dolor, la desesperació...
Intercalant-se amb el relat líric, deu cançons
que reflexionen sobre la idea de la circularitat.
Ens hi acompanyaran els autors.
Conductor: Albert Torrescasana.

De venda a
les llibreries
de Banyoles!

Has de llegir
EL CATALANISME A BANYOLES
si vols saber:
Quines 400 persones surten al llibre.
Quina era la vivència del llibreter Miquel
Blanch de la repressió cultural franquista.
La història d'Òmnium Cultural a Banyoles.

Mn. Constans, 340 - Banyoles.
Tel. 972 570 689 - Fax 972 570 793
estanc@banyoles5.com

GENERACIÓ POST

JUDIT SAAVEDRA MICALÓ (Periodista)
La teva història…?
Tinc 33 anys i des de petita he estat lligada a la
comarca del Pla de l’Estany: he practicat durant
molts anys dansa contemporània i atletisme,
primer amb l’Escola l’Entorn i més tard amb
el Club Natació Banyoles, i he format part del
teixit de l’educació en el lleure, primer com a
nena i després com a monitora amb l’associació
juvenil Femtram. També, ja d’adolescent,
vaig col·laborar amb la ràdio municipal, Ràdio
Banyoles, participant en un programa on feia
entrevistes i també copresentant les notícies
del cap de setmana.
Gràcies a aquestes “extraescolars” he pogut
conèixer gent meravellosa i he adoptat molts
dels valors que avui dia encara m’acompanyen
i que considero imprescindibles: esforç,
constància, treball en equip, ètica, esportivitat,
diversitat, respecte, superació, compromís,
solidaritat... Em sembla que és precisament
arran d’això que he encaminat la meva carrera
professional cap al tercer sector.
Vaig estudiar periodisme, a Barcelona, perquè
era el que havia volgut fer des de ben petita.
M’encanta escriure, llegir, escoltar i explicar
històries, però el que més m’agrada és el
poder de la comunicació per transformar la
societat cap a millor. Per això, en els darrers
anys, he dedicat la meva carrera professional
a la comunicació social, treballant en els
departaments de comunicació i màrqueting
de fundacions i ONG. Tant és així que amb uns
amics banyolins hem muntat des de zero un
projecte de cooperació i acció humanitària als
campaments de refugiats sahrauís per millorar
la salut bucodental de la població, especialment
de la infància.
Actualment visc a Barcelona amb la meva
parella, que és de Banyoles, i amb el nostre

Redacció d’Els Colors

fill que acaba de néixer, però sempre que
podem, gairebé cada cap de setmana, venim a
Banyoles. És el nostre refugi particular. Sempre
serà casa.
Ambició o vocació?
Vocació. No concebo treballar en quelcom que
no m’apassioni. Passem moltes hores a la feina i
cal que hi estiguem a gust, que ens llevem cada
dia amb ganes d’anar a treballar i ser millors en
tot el possible. Crec que és molt difícil fer bé la
teva feina si no t’agrada.
Ara bé, per mi l’ambició ha d’existir perquè
ens fa buscar l’excel·lència, innovar, millorar
constantment... cosa que repercuteix no
només de manera individual, sinó també
col·lectivament.
Viure per treballar o treballar per viure?
Idealment treballar per viure, per molt que la
feina m’apassioni. Intento deixar sempre espai i
temps per compartir amb la família i els amics,
i també per gaudir de tot allò que m’agrada
i m’omple: practicar esport, viatjar, llegir,
anar a concerts i a teatre, fer excursions a la
muntanya...
Tot i així, avui dia, per culpa de la precarietat
laboral, els i les joves ens veiem sovint abocats
a treballar hores extres o fins i tot compaginar
dues feines per tenir un sou digne, cosa que
complica bastant el “treballar per viure” i
malauradament es converteix, en molts casos,
en “viure per treballar”.
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Lladres ambulants
A vegades s’ha donat la circumstància de lladres
que, mentre fan camí, roben a les poblacions
per on passen. Un d’aquests casos va passar a
Banyoles a començament d’un mes d’abril de fa
gairebé un segle: l’abril de 1927.
Ens ho relata la publicació local Vida Banyolina el
17 d’abril de 1927, a la pàgina 6. Els fets havien
passat el dilluns 11 d’abril a les 7 del matí, en
un temps quan les botigues obrien molt d’hora.
Dos homes d’uns trenta-cinc anys van entrar a
la ferreteria de Jaume Saguer, situada a la plaça
Major-carrer del Mercadal: “Dilluns passat, a
les 7 del matí, dos individuus d’uns 35 anys
entraren a la ferreteria de nostre amic D. Jaume
Saguer simulant volguer comprar”. La fórmula
de robatori no va ser molt original; i mentre
un entretenia l’amo del comerç, l’altre es va
dedicar a robar tot el que va poder: “Mentres
l’un entretenia al duenyo fent-li ensenyar
objectes, l’altre en l’extrem oposat de la botiga
anava arreplegant fulles d’afeitar, paquets de
ganivets, tiradors de mobles, i altres coses”.
Passada una estona, Jaume Saguer es va
adonar del furt i va avisar la guàrdia civil local:
“Al cap d’una estona d’haver sortit tots dos
observà el Sr. Saguer la sustracció donant-ne
compte a la Guàrdia Civil, essent perseguits
els malfactors que ja estaven fora de Banyoles,
per dos guàrdies”. Els lladres ja havien fugit de
la ciutat i, ja que no se sabia quin camí havien
agafat, els guàrdies civils es varen dividir i un es
va dirigir cap a Esponellà i l’altre va prendre el
camí de Girona. En no disposar d’uns mitjans
de locomoció moderns, els guàrdies civils varen
demanar l’ajuda ciutadana. Així, doncs, un
va ser portat pel fill de la víctima amb la seva
moto i l’altre va ser transportat pel veterinari
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Albert Bramon, que disposava de cotxe propi:
“separadament, havent-se dirigit l’un, amb
moto acompanyat del fill del Sr. Saguer, per part
d’Esponellà logrant capturar als dos subjectes
prop de Martís. L’altre guàrdia els buscava
en altra direcció amb l’auto del veterinari Sr.
Bramon”.
Finalment hi va haver sort i varen ser capturats
en el terme municipal d’Esponellà, al pla
de Martís. Una vegada capturats varen ser
traslladats al jutjat i es va descobrir que també
havien robat a la botiga de Josep Ametller i
Gratacós (en Pepet i Pepeta), que tenia una
merceria situada al baixant de Plaça, a la Porta
dels Turers: “Foren els lladres portats al jutjat
havent-se’ls hi trobat, a més de lo robat al Sr.
Saguer, dotze tovallons robats a l’establiment
del Sr. Josep Ametller.”
A més dels dos homes, formaven part de la
colla una dona i un noi de quinze anys “Dits
subjectes, junt amb una dona i un noi de 15
anys, estaven acampats a la mota de l’Estany,
figurant ésser llauners i paraigüers, essent
portats al jutjat que, instruides les diligències
els envià a Girona, ingressant el jove de 15 anys
a l’Hospici a disposició del Sr. Governador.”
En definitiva, es tractava d’uns lladres
ambulants, que anaven de població en població
i solien acampar als afores, en indrets isolats,
sense fer-se notar gaire. En el cas de Banyoles,
s’havien instal·lat a la riba de l’Estany, ja que
la zona del Trenc del Cimà, a tocar el puig de
Sant Martirià, era un espai molt freqüentat,
per passar-hi alguns dies (fer-hi estada), per
gitanos, passavolants i altres subjectes d’estil
de vida ambulant.

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

VENDA I REPARACIÓ

DE MOTOS, BICICLETES
I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

OFERTA JARDINERIA

215 €

399 €

PREU OFERTA
BUFADOR MONTFIEL

PREU OFERTA
TALLAGESPA CASTELGARDEN 48 XCS

PVP 286€

PVP 500€

157 €

PREU OFERTA
DESBROÇADORA GASOLINA
OMEGA MONTMELO 330
PVP 197€

508 €

PREU OFERTA
TALLAGESPA CASTELGARDEN
48 XC-53 HSW 145CC MOTOR HONDA
PVP 636€

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13h. i de 15 a 20h. Dissabte matí, de 9 a 13h.
C/ Rambla, 32 · BANYOLES · Tel. 972 570 695 · motos.camps@hotmail.com

Salut

VISIÓ ÒPTICA

Per Sílvia Vida
Tècnic audioprotesista - VistaOptica Banyoles

L’audició
Tots reconeixem l’oïda com un dels cincs sentits
clàssics dels humans. Es divideix en oïda externa,
oïda mitjana i oïda interna i s’encarrega de recollir,
transformar i enviar els sons al cervell perquè
aquest els processi i els doni significat. Però,
coneixem la importància real de l’audició?
L’oïda ens permet percebre els sons que ens
envolten, el volum, el to, el timbre i la direcció.
Escoltem la veu, la música, els sorolls i així entenem
i connectem amb allò que passa al nostre voltant.
Però escoltar va més enllà, ens ajuda a crear
el pensament lògic i racional, ja que audició i
llenguatge estan estretament lligats. Associem
sons amb significats, els guardem a la memòria per
entendre’ls i expressar-los de forma habitual.
Hi ha diferents patologies que poden afectar
l’audició.
La hipoacúsia és la pèrdua parcial de la capacitat
d’escoltar, es pot donar en una sola oïda o a les
dues, hi ha diferents graus i sempre dificulta la
comunicació.

comprensió en entorns sorollosos farà que evitem
entorns socials i no participem en converses. No
oblidem que la pèrdua d’audició també augmenta
el risc de caiguda o atropellament ja que disminueix
la consciència de l’entorn.
Tot això pot afectar a l’estat anímic i pot provocar
depressió, angoixa i aïllament social i familiar.
Existeixen al mercat diferents solucions auditives
per millorar l’audició, que ofereixen connectivitat
així com també diversos accessoris sense cable.

I com ens afecta una pèrdua d’audició? Les
conseqüències poden ser variades, però es poden
descriure com a dificultat per entendre paraules,
necessitat de pujar el volum de la televisió o la
ràdio, demanar a les altres persones que parlin
més a poc a poc, més clar i més alt. La falta de

A Vistaoptica Banyoles us oferim l’opció de realitzar
les proves auditives necessàries i us proposarem la
millor solució totalment personalitzada.
Veniu a fer una revisió auditiva completa sense
compromís.

SERVEIS

OPTOMETRIA, AUDIOLOGIA I TERÀPIA VISUAL
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PROMOCIÓ DE BENVINGUDA

APROFITA-LA!

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

PAU VELA MAGGI
Tel. 686 895 281

FISIOTERAPEUTA COL·LEGIAT NÚM: 9108
REGISTRO DE OSTEOPATAS DE ESPAÑA NÚM: 688

Bones, sóc en Pau Vela, remer olímpic a Rio 2016,
enginyer mecànic, ﬁsioterapeuta i osteòpata. En
aquest article m’agradaria contestar les preguntes
que a tots en sorgeixen quan la mare té molèsties
durant l’embaràs.
Quines són les molèsties més habituals en un embaràs?
Els símptomes més comuns són la micció freqüent, les
nàusees, els vòmits, el mal de cap, la fatiga, la pressió en
la zona pelviana, l’acidesa d’estómac, l’insomni i el dolor
d’esquena.1
Totes tindrem mal d’esquena?
Un 50-85% dels embarassos provoquen mal d’esquena, i
un 8-20% de les dones també el pateixen en el postpart.
Aquest dolor d’esquena està relacionat amb l’insomni i
pot afectar a les activitats diàries i la qualitat de vida.2
Per què podem tenir mal d’esquena?
La inestabilitat de la cintura pelviana és la primera causa
de dolor sacroilíac i púbic en l’embaràs. Això és
consequencia de les hormones que es generen durant la
gestació i lactància (la relaxina i la progesterona) i són les
responsables d'una major laxitud en aquesta zona, per
facilitar el procés de donar a llum. El dolor està associat a
la laxitud asimètrica d’aquestes articulacions més que la
laxitud en si mateixa.2
Pot ajudar-me l’osteopatia?
Les publicacions actuals demostren que les dones
embarassades que reben tractament osteopàtic durant el
tercer trimestre obtenen beneﬁcis en la salut física durant
la gestació, el part i el postpart. Millorant la funcionalitat,
disminuint el dolor lumbar i pelvià (associat a l’embaràs),
l’ansietat i la por al part. El tractament osteopàtic està
dirigit a la preparació estructural dels teixits.2– 4
Què passa amb la resta de símptomes?
Hi ha publicacions que refereixen la teràpia manual de la
columna cervical i toràcica com a tractament d’elecció per
a la millora immediata d’aquests símptomes comentats
anteriorment. La taxa més gran d’èxit va ser l’eliminació de
mal de cap (97,3%), vòmits (95,9%), mareigs (94,5%),
nàusees (92,9%), dolor de coll (92,9%), insomni (91,9%) i
acidesa d’estómac (88,8%).1
És segur tractar-se amb osteopatia?
Les publicacions refereixen que les pacients que van rebre
tractament osteopàtic més l’atenció habitual durant el
tercer trimestre van tenir menys dolor i millor
funcionament de l’esquena, en comparació amb d’altres
que no el van rebre. Veient que hi ha limitades opcions
segures per controlar el dolor durant l’embaràs,
l’osteopatia sembla ser una forma segura i eﬁcaç de
controlar i reduir el mal d’esquena, aﬁrmació que
reﬂecteixen els estudis, constatant que no van tenir una

major incidència de complicacions comunes relacionades
amb el treball de part o el part en si. Tenint també efectes
positius en el benestar matern i fetal.5

Si teniu més dubtes o preguntes sobre algun
tema en concret estaria encantat de poder-vos
respondre en les pròximes col·laboracions.
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CONSULTORI OBERT

Per Marta Expósito

El pes
Pot ser que hi hagi un dia que et preguntis si el
teu pes és l’ideal, si estàs en el pes correcte per
la teva alçada... La llegenda popular diu que si fas
165 cm d’alçada, podries pesar 65 kg. Però deixa’m
explicar-te que aquest és un gran error, igual que
calcular l’índex de massa corporal, on es tenen
en compte els mateixos paràmetres: pes i alçada.
Amb l’alçada no sabem la constitució que tens,
ni la musculatura que hi ha al teu cos. Al final, el
pes ideal no depèn de l’alçada, depèn de l’estil de
vida que portes, de la composició corporal que
tens en general. M’explico, si tens una quantitat
de greix acceptable, saludable, segons paràmetres,
no segons el mirall, llavors estàs en normopes,
independentment del número que ens expliqui la
bàscula. El teu pes pot ser més elevat, quan tens
més musculatura o simplement la constitució
més ossada, però si la composició a nivell de
musculatura i greix és correcta, el pes també ho
serà.
Si després de valorar-ho decidim baixar de pes,
aquí és on comencen les lluites. Si creiem que això
serà un sacrifici, una temporada de tancar la boca,
uns dies de dir que no a aliments molt gustosos...
llavors, no funcionarà. La decisió de voler reduir pes
(en forma de greix), hauria de venir d’una voluntat
de millorar la salut, així no sentim que “no podem”
menjar el que volem, sinó que “no volem” menjar
certs aliments o d’una determinada manera. Quan

tenim clar que hem escollit cuidar-nos i fer salut, és
quan no ho vivim com una lluita, sinó com un desig.
I és a partir d’aquí quan pots descobrir aliments
nous, plats suculents i nutritius, sentir el benestar
del teu cos... per un moment, fins i tot, oblidant
l’objectiu pel qual havies començat tot això,
oblidant el pes. El teu benestar ja et porta al teu
pes ideal, al teu pes saludable. I perquè aquest
canvi sigui per sempre, ha de venir des d’una
decisió conscient, amb ganes de saber, d’informarte de la vida més saludable pel teu cos.
Desitjo que això et serveixi per prendre consciència
del teu estat de salut i si és el cas, que el puguis
millorar.
Si teniu algun dubte o suggeriment podeu escriure un
correu a martadietista@gmail.com o bé consultar a
www.martaexposito.cat

Pautes alimentàries per millorar la teva salut, planificació de menús familiars,
dietes específiques, alimentació infantil, alimentació per l’embarassada,
test de sensibilitats alimentàries, visites online i programes de salut

Tel. 972 57 32 79 · Mòbil 678 93 34 37 · martaexposito@gmail.com
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Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO

Control de l’embaràs i part
Tècniques de diagnòstic prenatal
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Telèfon: 972 58 27 27 (hores convingudes)
Per demanar hora: dilluns, dimarts i dijous, a la tarda,
de 16:15 a 20h.
També a Girona, GD plaça Josep Pla, 11
Tel. 972 20 48 82 (hores convingudes).

PROVES COVID-19
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17820 BANYOLES
Tel. i fax 972 570 134
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TAMBÉ ens trobareu a la Clínica Salus
Infirmorum. Mn. Constans, 130.
De dilluns a divendres, de 8:15 a 10:15h.

EXTRACCIONS:
De dilluns a dissabtes, de 8 a 10 del matí.
HORARI: De 8 a 14:30h. Dissabtes,
de 8 a Salut
10h.
Especial

Dr. Miquel Closas Capdevila
Uròleg
Col. Núm. 1992

La pròstata, què cal saber?
L’avenç de la ciència en els darrers anys i
l’augment de la supervivència de la població en
el nostre àmbit, va lligat de manera inexorable a
la Medicina Preventiva.
La medicina preventiva ens fa anar a veure el
facultatiu, no quan sospitem o patim una
malaltia, sinó quan en absència de símptomes
volem una revisió per evitar-la.
A nivell femení tothom ha interioritzat que la
revisió ginecològica és necessària i es comença a
l’adolescència i dura tota la vida.
Per tant cal instaurar una cultura de revisió a
nivell masculí.
El prototip d’aquesta prevenció es concreta en
la revisió prostàtica.
Totes les societats científiques tan nacionals com
internacionals recomanen a partir dels 50 anys
una valoració prostàtica encara que no hi hagi
cap simptomatologia que ho justifiqui.
Doncs, què es la pròstata?
La pròstata es una glàndula situada per sota de
la bufeta i davant del recte que té la mida d’una
nou i fa de paret de la uretra en aquest nivell.
La seva funció és produir líquid seminal
fonamental per la perpetuació de l’espècie
humana. És la benzina que precisen els
espermatozous en el seu trajecte cap a l’òvul. La
pròstata pateix un creixement a partir dels 30-40
anys i pot donar símptomes o no. Quan presenta
símptomes, aquests poden ser de dos tipus.
Característiques obstructives com són la
dificultat miccional, disminució del doll, temps
miccional molt llarg o també de tipus irritatiu
com l’augment de freqüència miccional, en
especial a la nit i la micció urgent de vegades
amb escapament.
Aquestes simptomatologies no tenen una edat

fixa per manifestar-se però, com hem comentat
abans, estadísticament és a la dècada dels 50
anys quan solen començar.
On cobra realment importància la revisió
prostàtica és en els pacients que no presenten
cap simptomatologia i poden tenir un procés
cancerós latent.
El diagnòstic precoç d’un procés neoplàsic
prostàtic fa que el tractament pugui ser curatiu,
ja sigui en forma de cirurgia o radioteràpia,
bàsicament.
LA REVISIÓ PROSTÀTICA CONSTA DE TRES
PUNTS:
1. Determinació en sang de l’antigen prostàtic
específic (PSA). Una xifra elevada de PSA no
significa que estiguem davant d’una malaltia
prostàtica greu. Pot sortir elevat també davant
de
processos
infecciosos,
inflamatoris,
congestius, etc.
2. Una ecografia prostàtica ens determina la
mida de la pròstata en la primera revisió i
permet seguir-ne l’evolució en controls
posteriors. Val a dir que una pròstata grossa no
té perquè ser més simptomàtica ni sospitosa de
malaltia.
3. Una fluxometria espontània, és una prova
molt senzilla que avalua la pressió en què
s’orina. Es dona informació de diferents
patologies de l’aparell urinari i és fonamental per
valorar instaurar tractaments en aquells casos
que ho precisin.
Una vegada realitzades aquestes exploracions
juntament amb el tacte rectal, l’uròleg farà les
diferents valoracions per emetre el diagnòstic
precís i el tractament a seguir si s’escau.

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

Consultes externes: 972 573 018
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Pel Dr. Marc Rover
Odontòleg. Col·legiat número 8427
Clínica Dental Rover

Somriure tot i portar mascareta
Has pensat que precisament en aquests temps el
somriure pot tenir major impacte en les emocions
personals i les relacions socials? Encara que siguin
virtuals?
El somriure ens ajuda a millorar l’actitud davant les
adversitats i ens facilita la connexió positiva amb
el nostre entorn, és per això que té una important
rellevància en aquests moments.
Les trobades virtuals s’han multiplicat, moltes
reunions de feina i trucades familiars s’han traslladat
a l’espai virtual, on podem veure’ns les cares sense
mascaretes, mentre estem segurs, mantenint la
distància física. En aquestes trobades virtuals, el
somriure és un element bàsic de comunicació. Un
somriure bonic i saludable és molt important per
la imatge personal i per les relacions que establim
amb altres persones.
Cada vegada són més els pacients que assisteixen
a la consulta per millorar l’aspecte de la seva
dentadura i no només solucionar problemes de
salut bucal com abans.
Moltes persones desitgem aconseguir l’ideal del
“somriure perfecte”, amb les dents blanques,
brillants i perfectament alineades. El tipus de
dentadura que a tots ens agradaria lluir.
Has pensat a millorar el teu somriure? No t’agrada
el color o la forma de les teves dents?  A la Clínica
Dental Rover et podem ajudar a aconseguir aquest
somriure perfecte, per això t’oferim els nostres
tractaments en estètica dental:
Entre aquesta hi ha l’emblanquiment dental,
destinat a aconseguir un color homogeni de
l’esmalt, així com una tonalitat més blanca, per
tant, l’objectiu és aclarir el color de les dents quan
aquestes s’han tornat fosques i groguenques a
causa del pas del temps, el consum de tabac o
l’ús de tetraciclines. Es pot realitzar en clínica o de
manera ambulatòria, però sempre sota supervisió
professional.
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Les carilles dentals també s’inclouen dins l’estètica
dental, ja que permeten corregir les alteracions
en color i forma en un procés ràpid. Les carilles
són unes fines làmines de composite o porcellana
que es col·loquen a la cara visible de les dents. El
principal avantatge de les carilles estètiques és que
el procés des que el pacient decideix posar-se-les
fins que es fan i es col·loquen és molt ràpid.
La corona dental és una funda que es col·loca
sobre una dent danyada o afeblida per protegirla, en molts casos després de dur a terme una
endodòncia. Tot i que també es pot utilitzar
aquest recurs per millorar-ne l’aspecte, la forma o
l’alineació.
Un altre és el tractament ortodòntic, que pretén
corregir les alteracions en la mossegada i alinear
les dents. L’ortodòncia consisteix a corregir la
posició de dents i arcades dentàries per a restablir
l’equilibri en la forma i funció de la boca i la cara,
fet que millora l’estètica i l’harmonia facial. S’ha de
tenir en compte que és un tractament a mig termini
i que s’ha de ser constant en el manteniment.
L’avantatge és que els resultats són permanents.
Els implants dentals també es poden considerar
un tractament estètic, ja que en reposar les dents
perdudes o en mal estat i/o omplir aquell buits que
hagin quedat a la boca estem millorant l’estètica,
alhora que la funcionalitat.

Tel. 972 571 261 - M. 669 473 381

josep.tubert@agentes.catalanaoccidente.com
Agent d’Assegurances Exclusiu
Núm. reg. C046840299888R

Quadre mèdic amb més de 21.000 punts de servei
Quadre dental amb més de 1.000 clíniques
Amb amplis serveis gratuïts

Especial Salut
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DONES AMB HISTÒRIA

Per Maica Palmada

Qui va ser Edith Cavell?
Edith Louisa Cavell va néixer el 4 de desembre de
1865 a Swardeston, un poble a prop de Norwich,
al Regne Unit. És famosa per salvar les vides de
soldats d’ambdós bàndols, sense discriminació,
i en ajudar a soldats aliats (presoners fugitius i
aviadors abatuts) a escapar de l’ocupació alemanya
de Bèlgica durant la Primera Guerra Mundial, per
la qual cosa va ser arrestada. Li van fer un consell
de guerra i fou declarada culpable de traïció i
condemnada a mort. Tot i la pressió internacional
de misericòrdia, va ser executada per un escamot
d’afusellament alemany.
Era la gran dels quatre fills del reverend Frederick i
de Louisa Sofhia Cavell, que sempre li van ensenyar
a compartir el que tenia amb els menys afortunats,
tot i els escassos ingressos de la seva família.
Les seves fortes creences anglicanes la van
empènyer a ajudar tots els qui ho necessitaven,
tant soldats alemanys com aliats. Ella deia: «No puc
parar mentre hi hagi vides per salvar».
El 1884, ingressa a la Laurel Court de Peterborough
i va obtenir el seu diploma d’institutriu.
El 1890, es va traslladar a Brussel·les, on va treballar
durant cinc anys com a dida de la família François.
El 1895 va tornar a Swardeston per tenir cura del
seu pare malalt. El 30 d’agost va entrar al Royal
London Hospital com a auxiliar d’infermeria sota la
matrona Eva Luckes. Entre 1903 i 1907 va treballar
com a infermera en diversos hospitals.
El 1907 va tornar a Brussel·les i va ser nomenada
infermera cap de l’École Belge d’Infirmières
Diplômées.
El 1911 ja era formadora d’infermeres en tres
hospitals, 24 escoles i 13 escoles bressol a Bèlgica.
Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial,
l’escola d’infermeria i l’institut mèdic són assumits
per la Creu Roja Belga. Amb algunes alumnes i Miss
Wilkins (una altra infermera anglesa), Cavell va
tractar els soldats ferits de l’exèrcit alemany i dels
exèrcits aliats. El novembre de 1914, després de
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l’ocupació alemanya de
Brussel·les, va començar a
protegir soldats britànics i
ajudar-los a fugir fora de
la Bèlgica ocupada, cap
als Països Baixos neutrals.
També va amagar dels
alemanys
a
soldats
britànics i francesos ferits,
així com els civils belgues
i francesos en edat
militar, i els va proveir de
documentació falsa.
El 5 d’agost de 1915 va ser detinguda acusada
de traïció (sembla que va ser reclutada pel Servei
Secret d’Intel·ligència britànic (SIS) i tancada a la
presó de Sant-Gilles en confinament solitari. Va ser
processada i va admetre amb gran dignitat haver
ajudat en el trasllat d’uns 60 soldats britànics i 15
soldats francesos, així com uns 100 civils francesos
i belgues en edat militar cap a la frontera i que en
va amagar la majoria a casa seva. La detenció de
la infermera britànica va indignar els països aliats
i altres de neutrals com Estats Units i Espanya.
Aquests països van demanar que s’apliqués la
Convenció de Ginebra, segons la qual s’havia de
protegir el personal sanitari. No va servir de res, la
van condemnar a pena de mort i la van afusellar a
Schaarbeek el 12 d’octubre de 1915 a les 17.00 h.
Tenia 49 anys.
El maig de 1919 les seves restes van ser retornades
a la Gran Bretanya després de la guerra. Quan el
vaixell que portava el taüt va arribar a Dover, va
sonar des de les campanes de l’església parroquial
un repic complet de Grandsire triples. Aquest
repic de campanes s’usa només per la mort dels
sobirans. El seu cos va ser transportat a Londres i va
tenir un funeral d’estat a l’abadia de Westminster.
Està enterrada a la catedral de Norwich. Cada 12
d’octubre es fa un servei a la seva tomba.

LA TEVA ASSEGURANÇA DE SALUT,
FINS A UN 20% DE DESCOMPTE

VIDEO CONSULTA I XAT MÈDIC DES DEL MÒBIL - APP SANITÀRIA - AUTORITZACIONS I CITES ONLINE

VOLS SABER FINS ON ARRIBA LA TEVA ASSEGURANÇA DE SALUT?
Estudis genètics - Tècniques i mitjans diagnòstics avançats - Cirurgia robòtica
11 programes de medicina preventiva i molts més avantatges.
S.L.
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CENTRE D’ACTIVITAT FÍSICA
PER A LA SALUT

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
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Ctra. de Figueres, 24
17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 89
De dilluns a divendres,
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Especial Salut

Mai canvies les coses lluitant contra la realitat
existent. Per canviar alguna cosa, crea un model
nou que faci obsolet el model existent.
R. Buckminster Fuller.
Hem escoltat milers de vegades que el fet d’afegir
activitat física al nostre dia a dia és clau per
optimitzar les nostres capacitats tant físiques com
cognitives. Ara bé, existeixen molts tipus
d’activitat física, així que en aquest cas em
centraré en l’entrenament de força, considerat
fonamental dins l’ampli ventall d’activitats
físiques i esportives.
Més enllà dels beneficis físics o fisiològics,
l’entrenament de força ens aporta benestar i
felicitat; ja sigui per la sensació de realització
personal com per la resposta hormonal. Aquest
context de benestar i realització és el millor per
assolir els nostres propòsits (siguin de l’àrea que
siguin).
Quan pensem en l’entrenament de força ens ve al
cap la imatge de persones molt musculades i
aixecant pesos excessius però sense anar més
lluny de la realitat, l’entrenament de força és per a
tothom i, des del meu punt de vista,
indispensable per la gent gran. Es pot entrenar la
força amb càrregues relativament baixes i fins i tot
amb el mateix pes del cos.
Fent un resum esquemàtic, alguns dels beneficis

que ens aporta l’entrenament de força són els
següents:
- Prevé l'envelliment. L'entrenament de força ha
demostrat ser la millor eina “antiaging” per
combatre els efectes negatius associats amb
l'envelliment fisiològic del nostre cos.
- Prevé (i millora) l'osteoporosi. No només frena la
pèrdua de densitat òssia, sinó que pot fins i tot
contribuir a revertir-la.
- Reforça el sistema immunològic prevenint
refredats i malalties.
- Redueix les molèsties relacionades amb
l'artrosi.
- Redueix la pressió sanguínia i el risc de patir
malalties cardiovasculars.
- Redueix el risc de càncer de mama a causa de
la reducció dels elevats nivells d'estrogen
relacionats amb la malaltia.
- Redueix l’estrès i l’ansietat.
- Millora la mobilitat articular i la flexibilitat.
- Incrementa el colesterol HDL (colesterol "bo") i
redueix el colesterol LDL (colesterol "dolent").
- Millora la qualitat de la son.
- Millora l'estat d'ànim.
- Optimitza la relació massa muscular i i greix
corporal.
Independentment
del
gènere
i
l’edat,
l’entrenament de força s’ha de adequar a cada
persona realitzant les correctes regressions i
progressions i tenint en compte diferents factors
com l’estat de salut cardiovascular i articular.

A domicili
A l’aire lliure
A centres adherits

618 531 013

@marc_alonso_fit

marcpersonaltrainer.com
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CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

34 anys al servei dels clients de la nostra comarca
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CONSULTA’NS SENSE CAP COMPROMÍS
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Conservadora · Implantologia
Periodòncia · Ortodòncia
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Estètica Dental

Dra. MONTSE ANGELATS
(col·legiat núm. 5545)

Av. Lluís Companys, 15 · 17850 BESALÚ
Tel. 972 590 698 · info@clinicadentalbesalu.cat
Horari: De dilluns a dijous, de 9.30 a 20 h. Divendres, de 9.30 a 17 h.
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Pel Dr. August Corominas
Doctor en Ciències de la Medicina i Cirurgia

Pandomini de pandèmia (Covid-19)
El 31 de desembre 2019 es notifica a la Xina els
primers casos de pneumònia severa. Setmanes
després s’identifica el virus, el coronavirus
COVID-19. Tres dies més tard se seqüencia el
genoma. Avui, 20 de febrer de 2021, tenim a
nivell mundial una mortalitat de 120 milions de
contagiats i 2,9 milions de morts. És un autèntic
drama de mortalitat d’Apocalipsi. Sembla una
Apocalipsi Bíblica.
Primera pregunta: D’on ve aquest virus tan maligne
i contagiós? Inicialment es parlava de dos orígens.
Podria venir de consumir animals salvatges, com
rat penat, pangolí i potser visó. Una altra hipòtesi
seria que d’un laboratori de virologia de WHUAM
(Xina) s’hagués contagiat un tros de cadena àcids
nucleics i formar un virus. El Premi Nobel Francès
L. Montagner donava suport a aquesta hipòtesi
que molts investigadors actuals no creuen. Aquest
contagi amb animals es diu zoonosi.
La malaltia comença amb un vulgar refredat amb
febre més o menys alta de 37 a 40 graus, amb
tos, afonia, disnea, respiració sospitosa, dolor
muscular i articular i molta fatiga i astènia. Més
endavant pot donar sensació d’ofec que obliga a
posar el malalt al Servei de Vigilància Intensiva amb
respiració assistida i a vegades s’ha de practicar
traqueotomia. L’índex de mortalitat amb gent gran
és elevat.
Uns pacients milloren, fan la convalescència i es
curen després d’1 a 3 mesos. Altres es moren.
Aquest és un altre drama. A part que no es
poden autoritzar visites a l’hospital, els morts per
Covid els enterren o cremen en presència d’un o
dos membres de la família... o ningú. És terrible
l’experiència de la família que no pot acomiadar el
seu difunt o difunta.
Aquesta pandèmia va crear una emergència social,
sanitària i familiar. I als mesos d’hivern de 2020
va ser un autèntic caos per sanitaris, negocis,
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treballadors, col·legis, oficines, tots el ciutadans.
I les autoritats desbordades, una ordre d’acció
endavant i la mateixa ordre endarrere. La
revetlla de Sant Joan nefasta, Nadal, les festes
de joventut d’una irresponsabilitat absoluta, i els
negacionistes?... penós.
Tractament inicial (prevenció, distància, higiene de
mans, ventilació i mascareta) alguns estrambòtics,
proves i proves amb tota classe de productes
(inclús lleixiu diluït), també antipalúdics, antisida i
analgèsics... Desconcert total. Què preferim, diners
o salut?
Ara s’ha arreglat el caos i ha començat l’única
esperança, la vacunació, amb 8 classes (USA, UK,
RUSIA, XINA... Quan s’acabarà?
Segon l’OMS, a conseqüència del canvi climàtic
en vindran d’altres. Hi ha qui especula que la fi
del món vindrà (quan sigui) per un virus mutat
exponencialment o un meteorit o una guerra
nuclear.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
ABRIL 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

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

PORQUERES

Dia 1
JOSEP M. TORRES

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

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

FONTCOBERTA

Dies 19, 20, 21, 22, 23
NATÀLIA RUHÍ

CORNELLÀ DEL TERRI CAMÓS
Dies 6, 7, 8, 9
M. CARME BUSQUET

TELÈFONS D’INTERÈS

Dies 26, 27, 28, 29, 30
CARME FRIGOLÉ

SERINYÀ

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

Dies 12, 13, 14, 15, 16
ANNA M. PAGÈS

CAMÓS

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

CORNELLÀ DEL TERRI

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

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

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

Especial Salut

ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

“Per petita que sembli, sempre faig un bon gol a la tendresa.
Sóc ràpida, àgil i mare a la primavera.
Hi ha qui em veu de pel·lícula i d’altres que encara s’esperen.
I tu? Tens pressa o ja saps quina és la meva espècie?”

CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
Mitjana de vida: 17,5 anys
Pes: 35 kg
Alçada: 80 cm

NOM

Català: Cabirol
Castellà: Corzo
Anglès: Roe deer
Llatí: Capreolus Capreolus

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS

Són característics els sons que emeten els dos sexes, similars a un lladruc.
Els seus hàbits són crepusculars.
És normal que el naixement de les cries es produeixi en el mes de maig.
Poques vegades s'adapta a la domesticació.

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

JA ARRIBA EL
BON TEMPS I
TENIM A PUNT TOTA
UNA COL·LECCIÓ
DE ROBA D'ESTIU,
BANYADORS,
GORRES,
TOVALLOLES...

AMB UN 30% DE DESCOMPTE!
c/ Rubió d’Ors, nau 18
(al costat de l’Ajuntament)
PORQUERES
Tel. 972 58 30 39
Pg. Olot, 97-97A
GIRONA
Tel. 972 24 57 58

LLISTES DE NAIXEMENT
www.botiguesbonanit.com

LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….

Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

La foto notícia d’ara fa 15 anys
La plaça Major de Banyoles ha patit, al llarg

uns de nous. Aquesta imatge inèdita, del 25 de

del temps, unes quantes modificacions. A

gener de 2006, mostra els arbres a punt de

començament del segle XXI es va rehabilitar

plantar a la plaça Major. Es conserva a l’Arxiu

i s’hi varen arrencar tots els vells arbres. Una

Comarcal del Pla de l’Estany (Fons de Joan

vegada arranjada, se n’hi varen haver de plantar

Comalat i Vilà).

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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Text: ASSESSORIA PLA DE L’ESTANY SL · www.assessoriapladelestany.com

DECLARACIÓ DE RENDA 2020
El 2020 ha estat un any summament complicat a tots els nivells. Aquesta campanya de la renda
està marcada pels efectes de la pandèmia del Coronavirus COVID-19 causant molts estralls a
nivell sanitari, com també en l’àmbit laboral. Per tant els expedients d’ERTO han estat una eina
important per alleujar la situació d’empreses i treballadors.

La campanya de la declaració de la renda de l’exercici ﬁscal 2020
s’inicia el dia 7 d’abril ﬁns el 30 de juny.
Podrà sol·licitar-nos cita per tramitar la seva declaració.
Per tant, COM AFECTA UN ERTO EN LA TEVA
DECLARACIÓ DE LA RENDA?
1- La prestació rebuda per ERTO té la consideració de
rendiments de treball. Per tant tenim un pagador que
és el SEPE, més el pagador de l’empresa pròpia. Doncs
tenim l’obligació de fer la Renda en el cas que la suma
dels dos pagadors superi els 14.000 €, i que el segon
pagador sigui superior a 1.500 €.
2- El SEPE indica que en els seus pagaments han inclòs
la retenció a compte de l’IRPF, però al tractar-se de
quantitats reduïdes, la retenció normalment no és
suﬁcient.
3- Un ERTO temporal de suspensió de treball afecta
directament a la deducció per Maternitat, ja que
aquesta deducció està creada per a mares
treballadores, i l’ERTO altera la situació i provoca que
no es pugui deduir. Per tant si estàs en ERTO no es
podrà gaudir de la deducció per maternitat durant
aquest període, però en cas d’ERTO parcial, sí que es
podrà continuar gaudint de la deducció.

QUI TÉ L’OBLIGACIÓ DE FER LA DECLARACIÓ
DE LA RENDA?
1- Rendiments de Treball: sous i salaris, prestació
d’atur, ERTO, pensions de la Seguretat Social, plans de
pensions, etc.
El límit són 22.000 € anuals, quan hi ha un únic
pagador, o bé, hi ha més d’un pagador, però les
rendes percebudes pel segon i la resta, no superen els
1.500 €.
El límit són 14.000 € anuals, quan hi ha més d’un
pagador i les rendes percebudes pel segons i la resta

superen els 1.500 €
2- Rendiments de capital mobiliari i Guanys
Patrimonials. Quan els rendiments obtinguts superin
els 1.600 € anuals.
3- Rendes immobiliàries imputades, lletres del Tresor,
altres guanys patrimonials d’ajudes públiques, i
subvencions per la compra d’habitatge de protecció
oﬁcial, quan els ingressos superin els 1.000 € anuals
4- Rendiments de Capital (mobiliari o immobiliari),
Rendiments d’Activitats Econòmiques i Guanys
patrimonials. En cas d’haver obtingut diferents tipus
d’ingressos, no s’haurà de fer si en conjunt no superen
els 1.000 €, o quan siguin pèrdues patrimonials,
superiors a 500 euros.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER LA
DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020:

• Situació familiar.
• Rendiments de treball, incloses, entre altres, salaris,
plans de pensions, pensions i prestacions Seg. Soc
i/o SEPE.
• Rendes de capital mobiliari, interessos de comptes
i dipòsits bancaris o de dividends d’accions, ...
• Béns Immobles. Rendes d’immobles a disposició
els seus titulars, arrendats o cedits a tercers.
• Guanys i/o pèrdues patrimonials.
• Rendiments de capital mobiliari o immobiliari
obtinguts per entitats en règim d’atribució de
rendes, com a socis, hereus, comuners o partícips.
• Rendiments empresarials, professionals i agraris.
• Deduccions de l’habitatge habitual, per adquisició
ﬁns el 31/12/2012, i lloguer; contractes signats
abans del 2015.

MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Pomes farcides amb tap
Es tracta d’una de les preparacions més
originals i antigues de lla cuina catalana,
anomenat “relleno”, pomes de “relleno”, pomes
amb tap, pomes capçades, o pomes farcides.
INGREDIENTS
8 pomes verd-donzella
150 g. de carn de vedella picada sense nervis
150 g. de carn magra de porc
Un ou
Pela de llimona ratllada
Canyella en pols
Oli (uns 2 dl)
Una cullerada de farina (uns 40 g)
Sucre (4 o 5 cullerades, uns 60 g)
Mig canó de canyella
25 g. d’ametlles torrades
2 ametllats i sal
ELABORACIÓ
Prepareu el farcit de les pomes barrejant la
carn de vedella i la de porc amb l’ou, la pela de
llimona ratllada, la canyella en pols i una mica de
sal. Amb la punta d’un ganivet petit o emprant
un buidador traieu el cor de les pomes, sense
pelar, per la part de la cua, mirant de fer-hi un
bon forat sense malmetre-les.
Ompliu-les amb el farciment, que tindreu
preparat. Enfarineu-les, sobretot la part del
farcit, que sobreïx, i fregiu-les en l’oli i el llard

barrejats. Això es fa per tal que es formi una
petita crosta a la part del farcit per evitar que
salti, sense arribar, però, a fregir les pomes; es
pot prescindir d’aquesta operació, però és una
precaució que cal tenir en compte. Reserveules. Poseu de seguida una cassola de terrissa al
foc amb el sucre, la canyella de canó, la pela de
llimona i una mica d’aigua, deixant que s’elabori
un caramel, que no agafi, però, un color gaire
fosc.
Mulleu-ho amb una llossada d’aigua calenta,
desfeu-ho bé i poseu-hi les pomes. Tapeu
la cassola i deixeu-ho coure a poc a poc. A
mitja cocció afegiu-hi una picada feta amb les
ametlles i les galetes.
Les pomes, a fi que quedin bé, necessiten fins
a quatre hores o més de cocció, això fa que la
salsa es vagi reduint; potser caldrà afegir-hi
alguna llossada d’aigua. Es poden menjar tèbies
o fredes.

Restaurant Bar

DE DILLUNS A DIUMENGE.
de 7:30 a 11h. i de 12:30 a 17h.
(l’horari pot variar en funció de les restriccions)

TAMBÉ MENJAR PER EMPORTAR

Especialitat en plats casolans

www.canselvata.cat
Antic Hostal d’en Mach

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

COM VA COMENÇAR...

Per Joan Anton Abellán

L’esquí nàutic
L’any 1957 una delegació del Club Natació
Banyoles es va desplaçar a Arenys de Mar per
assistir al Campionat d’Europa d’Esquí Nàutic i
veure de primera mà els avantatges que podria
portar pel Club i per la Ciutat. Fou per aquest
motiu, que per la setmana de Sant Joan de l’any
següent, amb motiu dels Campionats d’Espanya
de rem, varen voler sorprendre els visitants
amb una exhibició d’aquell esport. L’èxit fou
tal, tant pels participants com pel públic que
assistí a l’espectacle, que a finals d’aquell estiu
s’hi celebrà el Gran Premi de Catalunya d’Esquí
Nàutic.
És així com, de la mà d’aquest esport, van
començar a sortir en tots els mitjans de
comunicació titulars com: «Bañolas, la del Lago
de Plata, paraíso de los deportes náuticos». Tot
eren lloances pel nostre estany.
Amb aquesta aureola, naixia a finals de la
dècada dels anys cinquanta, la secció d’esquí
nàutic del Club Natació Banyoles, un esport en
el qual els directius del Club van veure una font
important d’ingressos tant per a l’entitat com
per a la ciutat.
A aquell campionat de l’any 1958 varen seguir
tot tipus de campionats estatals i fins i tot
internacionals, fins arribar a l’any 1971 en
què es va dur a terme el Campionat del Món,
el de la «Rana Rita» com tothom l’anomenà,
en referència a la mascota que s’havia escollit.
Es van desplegar mitjans de comunicació de
tot el món: des dels nord-americans, passant
per la BBC anglesa fins arribar a TVE que va
retransmetre per primera vegada, pel Canal
Mundovisión, les espectaculars imatges dels
salts dels esquiadors. A nivell tecnològic
l’empresa suïssa de rellotges Longines estrenà
un nou sistema de mesuratge que permetia
que en pocs segons sortís en un marcador
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electrònic la distància que havien saltat els
esportistes. Aquest esdeveniment, en què van
participar 32 països i 120 esquiadors, també
va servir perquè l’Ajuntament, juntament amb
el Club, fessin pressió davant del Govern Civil
perquè s’arrangessin els accessos a l’estany
i aconseguir l’obertura del passeig Mossèn
Constans. I perquè el públic pogués seguir
millor els salts, s’instal·là una graderia de fusta a
prop de l’aigua. En resum, va ser un espectacle
irrepetible que va comportar que a partir de
llavors l’esquí nàutic aconseguís una gran
implantació a l’estany, amb presència constant
de seleccions d’arreu del món.
Però amb l’arribada de 1984 les coses varen
començar a canviar. El motiu cal buscar-lo en
l’aprovació del Reglament d’Usos i Activitats de
l’Estany, que pretengué frenar els abusos que
s’hi feien, i tot i que es prohibí la pràctica de
la motonàutica, pel que feia a l’esquí nàutic i a
causa dels compromisos ja adquirits, només es
va adoptar una primera mesura: limitar a dues
les motores que circulessin al mateix temps.
Però la pràctica d’aquest esport ja tenia el dies
comptats, i això es va produir definitivament
l’any 1992, en què el nou Reglament d’Usos de
l’Estany prohibí expressament la pràctica de
l’esquí nàutic.

Aquest estiu
impulsa el teu talent
PREM TALENT arriba a Banyoles del 28 de juny al 30 de
juliol, amb un campus de tecniﬁcació, per esprémer el
talent dels futbolistes d’entre 6 i 14 anys
«Estic convençut que els nois i noies que
s’apuntin a aquest campus d’estiu podran
desenvolupar el seu talent per convertir-se en
millors futbolistes. Ens ho passarem molt bé!»
-Pol Tarrenchs (CEO)

#EspremElTeuTalent

premtalent.com @premtalent

UNS ULLS ESTRANYS

Per Mar Vilà

Gràcies, Pol
Vas ser de les primeres persones que vaig
conèixer quan vaig aterrar a Banyoles. I sembla
mentida com sóc capaç de recordar instants
fugaços d’aquests 12 anys. La primera nit,
assajant La Passió, no em vas deixar tornar sola
a casa, tot i viure a uns escassos 90 segons
de l’escenari. I des d’aquell dia vas deixar que
entrés a formar part de la teva vida sense
preguntar res, sense demanar res. I de mica
en mica, sense buscar-ho, ens vam anar fent
amics.
Dotze anys són molt de temps, però se m’han
fet curts... massa curts.
Funcions de teatre aquí i allà, en les quals
vam aprendre a plegar cortines, netejar gots
o endreçar cargols perquè semblés que
fèiem molta feina i no ens toqués carregar i
descarregar plafons.
I què me’n dius dels Divendres dels Dolors?
Se’ns dubte la part més divertida era venir a fer
el vídeo de la preparació del pas dels Manaies.
Encara us veig aquell any, tots recolzats a
l’escenari que hi havia darrere de Santa Maria,
esperant per treure el pas. Però és clar, no
podíeu fer res perquè us faltava una clau. “I si
truqueu al senyor de la clau que us la porti?”,
“Sí, noia, potser tens raó”. I cada any la mateixa
cançó, jo “renyant-vos” perquè no hi havia
manera que estiguéssiu tots a punt per fer la
foto de grup.
També t’he vist “de morros”... Uns “morros” que

eres incapaç de mantenir gaire temps, perquè
ja sabem que és més divertit riure.
I des de fa molt temps, havíem instaurat el
“dia d’arreglar el món”, els dissabtes, mentre
esmorzàvem tota la colla. Els de sempre. I jo,
frisava perquè et portessin el cafè amb llet i em
donessis la teva xocolatina.
Siguis on siguis, Pol, no deixis de fer teatre,
disfressa’t de mil personatges, vés en bicicleta,
fes de manaia, converteix-te en un rei mag.
Però sobretot, i apunta-t’ho on vulguis per no
oblidar-te’n: agafa la millor taula per poder
venir a esmorzar el dissabte... Pst... i guarda’m
la xocolatina, sisplau.
609 284 872
Gràcies per ser-hi, sempre. Gràcies per donarme la mà des del primer moment. Gràcies per
deixar-me formar part de la teva vida. Gràcies
per tot, Pol.

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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PREVENCIÓ I SEGURETAT

Per Faust Moreno Rodríguez

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

Estafes sobre el coronavirus (Covid-19)
En el context de la pandèmia per la COVID-19

RECOMANACIONS:

alguns delinqüents han ideat diferents tipus

• No obriu la porta ni permeteu l’entrada de

d’estafes relacionades amb la salut per

desconeguts a casa vostra, sobretot si no
heu concretat cap cita.

aprofitar-se de la por de la gent al coronavirus.
Aquestes estafes generalment s’inicien a

• En cas de dubte, verifiqueu l’origen de

partir de trucades telefòniques en què els

la trucada, parleu amb el vostre centre

delinqüents ofereixen diferents productes o

mèdic de referència. Recordeu que la

informacions rellevants al respecte. Aquest

vacuna contra la COVID-19 és gratuïta, i

primer contacte té com a finalitat establir una

íntegrament gestionada pel Departament

relació de confiança amb la futura víctima

de Salut.

per tal de concertar una visita i poder accedir

• No doneu per telèfon informació personal
ni dades bancàries.

fàcilment al domicili i sostreure’n tot el que
poden.

• Desconfieu de qualsevol trucada que
ofereixi la vacuna, proves, material sanitari

COM FUNCIONA?

o desinfecció.

Rebeu una trucada d’una persona que diu ser
de l’àmbit de la sanitat o d’algun organisme

Si

rebeu

públic, per informar-vos que durant els pròxims

característiques

dies vindran a casa vostra a vacunar-vos, fer-

qualsevol estafa o d’un intent, informeu

vos proves COVID o simplement a lliurar

als Mossos d’Esquadra per tal que en

material sanitari com guants, mascaretes,...

tinguem coneixement i estiguem previnguts,

També poden al·legar que ofereixen serveis

així

de neteja i/o desinfecció d’espais.

associacions, ajuntaments per evitar que en

Amb aquestes excuses, els delinqüents

puguin ser víctimes.

podrem

una

trucada
o

sou

informar

d’aquestes
víctimes

altres

de

persones,

aprofiten que els hem donat accés al nostre
domicili per, un cop a l’interior, sostreure

Recordeu que en cas d’emergència cal trucar

diners o objectes de valor.

al número de telèfon 112.
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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

Banyoles,
La nova Biblioteca
Espai per entitats
Sales d'assaig
Centre Cívic
Ludoteca
Espais de trobades
Sala d'exposicions
...

capital de la cultura
A l'antiga seu de
la Cooperativa
Agrícola

El 2023, amb en
Jaume Butinyà

@juntsperbanyoles

TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

Pols sahariana = Pluja de fang + Cesi-137
Aquest mes el nostre article el dedicarem a la
pluja de fang que va patir la comarca del Pla de
l’Estany els dies 21 i 22 de febrer.
El dia 21 de febrer, des de les 00:30 hores de
la matinada va ploure fang sobre Banyoles.
Vents del sud que varen arrancar directament
del desert d’Argèlia (nord d’Àfrica) i varen
transportar una gran massa de pols, en forma
d’una llengua corbada, que va creuar Catalunya,
França, Luxemburg, Alemanya i fins i tot va
arribar a Dinamarca. Aquesta pols, barrejada
amb l’aigua de la pluja d’aquell matí, va deixar
tota la ciutat de Banyoles coberta d’una fina
capa de fang. Mobiliari urbà, cotxes, voreres
i en general tot el paisatge presentaren un
aspecte totalment brut. Des de les 00:30 hores
i fins a les 10:00 hores d’aquell matí, es varen
acumular 1,0 gr/m2 de fang.
Però al dia següent, el 22, també va continuar
el bateig de fang. Una nova jornada de pluja,
amb la mateixa quantitat de pols africana, va
continuar enfangant el territori amb un altre
1,0 gr/m2 de fang.
Al municipi de Banyoles i dins del seu terme
municipal, van caure entre els 2 dies de pluja, 2
gr/m2 de fang. Això vol dir un total de 22.000
quilos de fang. Adjunto una foto d’AEMET de
les 06:00 hores del dia 22 de febrer, amb el
recorregut del núvol de pols. Però a part de
la brutícia que generen aquestes pluges, no
podem oblidar que aquesta pols africana és un
gran fertilitzant natural de la terra pels minerals
que aporta.
Les tempestes de pols i sorra que es formen
en aquest vast desert de gairebé 9,5 milions
de quilòmetres quadrats de superfície, injecten
a l’aire grans quantitats d’aquestes partícules
sòlides, que a mesura que guanyen altura
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es desplacen a mercè dels corrents d’aire
dominants, dispersant i recorrent en ocasions
llargues distàncies, com si d’un esternut
gegantesc es tractés.
Durant els anys 60 del segle passat,
concretament des del dia 13 de febrer de
l’any 1960 i fins a l’any 1967, França va fer
proves atòmiques al desert d’Argèlia. Aquestes
explosions varen deixar a la sorra del desert
una alta contaminació radioactiva de diversos
elements com el Cesi-137. Aquest Cesi-137 va
arribar a la nostra comarca barrejat amb l’aigua
de la pluja durant aquests dos dies. La pols
radioactiva pot entrar al cos de vàries maneres,
per exemple: amb l’aire que respirem o per
contacte de la pluja fangosa amb la pell. El Cesi137 es manté radioactiu durant 7 cicles de 30
anys cada un, perdent la meitat de l’agressivitat
en cada cicle. Ara tot just comencem el tercer
cicle de la vida del Cesi-137, per tant aquest
fang o pols que rebem periòdicament d’Argèlia
encara és força perillós.
Per a més informació www.meteobanyoles.com

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.
VOLS aprendre guitarra? En
venc una en perfecte estat.
130 euros. Tel. 626 741 642.
CADAQUÉS lloguer casa per
caps de setmana i setmanes
completes. 8 places. HUTG26765. Tel. 636 911 480.
DESBROSSAMENT amb
tractor de parcel·les, camps,
boscos, etc.
Tel. 616 451 021 (Jordi).
LLOGO habitació a persona
catalana, 260€ al mes. Tel.
671 431 166.
PALETA per a particulars.
Obra nova i reforma.
A hores o pressupost.
Telèfon 669 363 329.

CLASSES de repàs per
a alumnes de primària,
secundària o batxillerat.
Especialitzat en lletres
(llengües, història, etc).
Telèfon 608 229 465 (Joel).
VINE a enamorar-te dels
peluts de la gossera de
Puigpalter (costat deixalleria).
Acull o adopta’n.
Tel. 639 970 004.
NECESSITES guardar
mobles, un traster. Estaran
ben guardats, estem a tocar
zona esportiva de Porqueres.
Telèfon 656 194 936.
VINE a practicar amb
l’scooter: Tailwhip, barspin,
Hellwhip, Board Feble,
180º i 360º entre d’altres. A
Porqueres i/o Banyoles.
Més informació:
www.scooterpuji.webnode.
es - scooterpuji@gmail.com o
WhatsApp 633 411 381.
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.
LLOGO estudi per compartir,
per teletreball, autònom, molt
cèntric, amb molt d’espai,
wifi. Preu a convenir segons
necessitats. Tel. 630 972 827.

VINE a practicar biketrial a
Porqueres. Tots els nivells.
Més informació:
www.biketrial2025.webnode.
es - biketrial2025@gmail.com
o WhatsApp 633 411 381.
CLASSES particulars d’anglès
a domicili. Només per les
persones que hi tenen
dificultats i volen millorar/
aprovar. Tel. 620 782 520.
DONA catalana busca
feina de neteja particular i
empreses i acompanyament
gent gran, molta experiència i
vehicle propi.
Telèfon 605 482 130.
PIS. Vols construir-te un
pis en cooperativa al centre
de Banyoles? Visita www.
habitatgesperpinya8.com.
Som particulars. Últim pis
disponible!
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.
MESTRA d’Educació Primària
graduada i amb experiència
s’ofereix per fer classes
particulars de repàs, suport
educatiu i/o cangurs a
domicili. Tel. 659 424 784
(Sònia).

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

NOIA busca feina per
cuidar gent gran, a les
tardes, auxiliar de la llar,
acompanyament, o de
cangur, anar a recollir nens
a l’escola, extraescolars, etc.
Telèfons 652 135 687 –
972 581 399.
HOME de 41 anys d’edat
amb experiència cerca feina
de jardiner. Tel. 631 877 712.
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.
HOME amb 12 anys
d’experiència cerca feina de
mecànic. Tel. 631 877 712.
DONA amb experiència i
formació, s’ofereix per netejar
tant domicilis particulars
com establiments. Telèfon de
contacte 632 469 402.
LLOGO local magatzem
cèntric, d’uns 60 m2 més
pati d’uns 30 m2. Telèfon de
contacte 650 046 803.
VENC matalàs, barra
cortina, WC, ràdio antiga,
cintes casette, roba nena,
tocadiscos, barbacoa,
làmpada, joguines, cadires.
Tel. 618 547 607.

COMPRO discos rock, jazz,
blues, etc. revistes musicals,
tebeos antics, àlbums de
cromos. Ho recullo a domicili.
Tel. 626 016 641.
VOLS FER un regal original?
Es fan caricatures en llapis
i en color. Tel. 629 601 747
(Peipetit).
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.
CLASSES DIBUIX PINTURA.
Per a nens i nenes de
primària. Estudi d’art Porqueres. Tel. 660 130 601.
VESPA Primavera 75 T3 color
vermell, pintura original. Any
1981. ITV passada. 17.740
km. Funciona perfectament,
sempre en garatge. 1.900€
canvi de nom inclòs. Regalo
cadena pitó i manual original.
Tel. 617 620 050.
LLOGUEM locals. Un de 38
m2 i un de 203 m2 planta
baixa. Tel. 636 306 033.

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.
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.
ETS EMPRENEDORA?
T’agrada treballar lliure
d’horaris?, respectant el medi
ambient? Tel. 686 832 402.
Truca’m i t’ho explico.
FAS ESPORT? Et proposo
experimentar un camí on el
màxim rendiment no és un
límit. Tel. 686 832 402.
JARDINER NET. Tot pel
vostre jardí. Telèfon de
contacte 610 610 433.

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

Deriva continental
El primer mapamundi que inclou el continent
americà va ser obra de Juan de la Cosa el
1500. Ell era el capità de la nau Santa Maria
que va participar en el descobriment del nou
continent.
De fet el cartògraf flamenc Abraham Ortelius, el
1590 en el seu assaig Thesaurus Geographicus,
ja va esmentar la semblança de les línies de la
costa entre Àfrica i Amèrica. Però no va ser
fins a la publicació del llibre Novum Organum,
del filòsof britànic Francis Bacon, publicat el
1620, que es va recuperar la idea. També ho
van acceptar com a correcte el francès comte
de Buffon i el científic explorador alemany
Alexander von Humboldt.
Fa més de mil milions d’anys totes les masses
de terra estaven unides en un supercontinent,
anomenat Rodínia, que va evolucionar passant
per un altre supercontinent conegut com
a Pannòtia fa uns 600 milions d’anys, que
posteriorment es transformà en Pangea, el
darrer supercontinent que va mantenir totes
les terres unides.
Pangea, fa uns 200 milions d’anys es va separar
en Lauràsia i Gondwana. De la primera van
sorgir les terres de l’hemisferi nord i del segon
les del sud. Aquesta teoria la va proposar
el 1915 Alfred Wegener (1880-1930), un
meteoròleg alemany que, contra les teories
del moment, va proposar que els continents
d’ambdós costats de l’oceà Atlàntic s’estaven
separant. Aquesta teoria es coneix com la deriva
dels continents. Però no va poder trobar un
mecanisme que ho demostrés i no va ser fins el
1960, quan va aparèixer el paleomagnetisme,
que es va confirmar la seva teoria.
El golf de Guinea d’Àfrica encaixa perfectament
amb el Brasil, i la part nord d’Àfrica amb la costa
nord d’Amèrica. L’illa de Madagascar també
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encaixa perfectament amb la costa occidental
africana i l’Índia, Austràlia i l’Antàrtida també
semblen haver estat tot una sola peça d’un
gegantí trencaclosques.
Basant-se en aquest teoria de Wegener va
néixer la teoria de la deriva continental o de la
tectònica de plaques. Els continents són la part
més estreta de les plaques que sorgeixen per
sobre del nivell del mar, són les plataformes
continentals. La major part es troba enfonsada.
Però les plaques no suren sobre la superfície
del planeta, són la mateixa superfície del
planeta. Les plaques, que formen la litosfera,
s’estan construint contínuament, quan xoquen
una puja i l’altre s’enfonsa. De fet, suren sobre
l’astenosfera que és més feble i es comporta
com un líquid.
Aquesta construcció és coneguda com
l’expansió oceànica. Com a resultat, s’ha format
la Cordillera Central Atlàntica que serpenteja
per la meitat de l’Atlàntic des d’Islàndia fins
al llunyà sud, i separa uns 2,5 cm cada any els
continents. Per aquesta esquerda de la litosfera
flueix lava que origina la cordillera, encara
submergida, i al temps tot un seguit d’illes que
han aconseguit superar el nivell de les aigües.
Tots els continents estan separats per
esquerdes similars i, per sobre d’aquestes,
mireu els mapes, un grapat d’illes d’origen
volcànic.
Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es/

PROMOCIÓ!
Posa’t en forma
amb el Club!
Paga la matrícula en 48 mesos
i sense interessos!*
Soci titular: 24,17€/mes
Soci titular+beneficiari: 35,83€/mes
Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,33€/mes
* A partir de l’1 d’abril i vàlid fins al 30 de juny de 2021
Passeig Antoni Gaudí, 3 (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

Vehicle
elèctric

Autoconsum
www.bassolsenergia.com

