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L’ENTREVISTA

Redacció d’Els Colors

Dani López Quartet
El concert del Dani López Quartet (diumenge
30 de maig, 19 h.) és la proposta de
quilòmetre zero de la 27a edició de FEMJazz!.
El grup, encapçalat pel jove saxofonista i
compositor olotí, presenta el primer treball
com a conjunt, El que fan les coses quan no
les mires, gravat la tardor de 2019 a Estudis
Ground, de Cornellà del Terri, i mesclat pel
banyolí Panxii Badii.
Com vas encarar la concepció i la composició del
disc?
Feia molt de temps que tenia la necessitat de
fer un disc de cançons pròpies. Vaig agrupar
unes quantes composicions que feia anys
que eren al calaix, i les vaig completar amb
peces noves que vaig fer al llarg dels sis mesos
previs a enregistrar el disc. Llavors vam estar
assajant bastant amb tots els músics del grup:
Alejandro Esperanza (piano i sintetitzador),
Vic Moliner (contrabaix i sintetitzador de
baixos) i Andreu Moreno (bateria i SPD). Vam
acabar de trobar el nostre so i vam anar cap a
l’estudi de gravació.
Què vols transmetre?
El títol del disc vol donar peu a la imaginació.
M’inspiro en la realitat per imaginar un món
ple de fantasia. Per exemple, hi ha una cançó,
Cafetera Stuﬀ, inspirada en els sons que fa una
cafetera quan prepara el cafè, o una altra, Les
meves iaies, que va sorgir quan la meva iaia em
va explicar les pastilles que s’ha de prendre
cada matí.
A banda del jazz, ets autor de composicions
d’altres gèneres. Això dialoga amb la música del
disc?
Per una banda, crec que sí que dialoguen totes
les influències que he tingut: jazz, música
improvisada, música tradicional, electrònica
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i experimental... Per l’altra, tinc ganes de
continuar gravant nous treballs, perquè en
aquest disc hi ha una part concreta de les
meves possibilitats com a creador, però tinc
ganes d’explotar-ne i mostrar-ne d’altres.
Com a compositor, la pandèmia de Covid-19
t’ha inspirat d’alguna manera?
No he escrit cap peça inspirada o que vulgui
reflectir qüestions referents a la pandèmia,
però sí que m’ha influït com a creador. Per
exemple, durant els mesos de confinament
vaig estar donant moltes voltes a com tocar
diversos instruments a l’hora, amb l’ajut de
la tecnologia, perquè tinc en ment fer un
projecte tot sol. D’altra banda, a partir de
l’estiu, quan ens van obrir una mica les portes,
no he parat de treballar en altres projectes i
encàrrecs com a arranjador i compositor.
És el primer cop que vens a FEMJazz?
Ja hi havia tocat amb el projecte Djavan é
Nois, d’homenatge a aquest músic brasiler,
l’any 2018. Vaig flipar amb el bon ambient que
hi havia al festival i la tasca que fan de portar
músics joves d’arreu de la geografia catalana.
M’encanta l’escena del jazz de Banyoles i la
seva gent. A més, el disc que presentem és
molt banyolí.
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NOTÍCIES
BANYOLES FINALITZA ELS TREBALLS PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT A LA
CASETA DE FUSTA
L’Ajuntament de Banyoles ha finalitzat els treballs per millorar
l’accessibilitat a la zona de bany de la Caseta de Fusta. Les obres,
que han suposat una inversió d’uns 15.000 euros, han consistit
en la instal·lació d’una nova escala i nova rampa per a una cadira
amfíbia amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’aigua a persones amb
dificultats de mobilitat.
La nova escala i la rampa estaran a punt per a la nova temporada
de bany a la Caseta de Fusta que està previst que s’iniciï el
dissabte 12 de juny. Fins al 22 de juny, l’horari de bany serà de
les 2 del migdia a les 7 de la tarda, de dilluns a divendres, i els caps de setmana de les 11 del matí a
les 7 de la tarda. Del 23 al 30 de juny, l’horari serà de les 11 del matí a les 7 de la tarda.
Durant els mesos de juliol i agost, l’horari serà de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 9 del vespre i al
setembre, entre l’1 i el 21, l’horari tornarà a ser de les 2 del migdia a les 7 de la tarda, de dilluns a
divendres, i de les 11 del matí a les 7 de la tarda, els caps de setmana.

BANYOLES FINALITZA ELS TREBALLS PER REHABILITAR LA TORRE D’ARRIBADA
DEL CAMP DE REGATES DE REM
L’Ajuntament de Banyoles ha finalitzat les obres de rehabilitació
de la torre d’arribada del camp de regates de rem a l’Estany.
Els treballs, pressupostats en uns 87.000 euros, s’han finançat
íntegrament amb una subvenció del Consejo Superior de
Deportes.
La intervenció s’ha centrat en els pilars i esglaons de fusta, que
tenien problemes de fongs. També s’han canviat algunes bigues
del voladís que dona a l’Estany i les tanques metàl·liques anticaiguda. A més, s’ha renovat el paviment interior i els vidres, per millorar-ne la protecció solar, i s’ha
fet un tractament especial a tots els elements de fusteria, s’han pintat els elements metàl·lics i s’ha
millorat el sistema de comunicacions.
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA

Per Josep Grabuleda

Una setmana tràgica
Banyoles, el mes de març de 1927, va patir una
setmana molt accidentada. Aquesta setmana
tràgica va ser la del 13 al 19 de març. La revista
local Vida Banyolina ens assabenta de totes
aquestes tragèdies en la seva publicació del
diumenge 19 de març, a la seva pàgina 5.
Tot va començar el primer dia de la setmana, el
dilluns 13. Aquell dia una nena, Teresa Caulas
i Esparraguera, de deu anys, filla de can Quim
del Rec, va morir atropellada per un autobús
de la TEISA quan jugava a bèlit a la carretera
d’Olot (l’actual carrer de la Llibertat), a prop
de casa seva: “Dilluns passat morí, a causa de
un accident d’automòvil, la noia Teresa Caulas
Esparraguera, la qual, jugant distreta a bélit en
la carretera de Olot davant de l’horta de D. Lluís
Torrent, fou alcançada per un auto de turisme
de la Companyia «Transports Eléctrics InterUrbans», qual xófer no pogué detenir el vehicle
amb la promptitut necessária per a evitar el
sinistre.” Jugava a bèlit, un joc que enfronta dos
equips (el dels llançadors i el dels recollidors).
Els llançadors han de picar el bèlit (tros de pal
cilíndric acabat en dues puntes) per aixecar-lo
de terra i allunyar-lo el màxim possible; i els
recollidors han d’intentar escopsar-lo. Aquesta
notícia també va ser recollida pel Diario de
Gerona (16 de març de 1927) i pel barceloní La
Veu de Catalunya (17 de març de 1927).
La relativa tranquil·litat va durar fins dijous dia
16, quan es van produir dos accidents laborals:
un a la fàbrica de jute de les Saques (José
Gimferrer), situada a l’actual avinguda dels
Països Catalans; i l’altra a la de culleres i articles
de fusta de Joan Vila i Ferran (La Pirenaica),

associat amb Melcior Barceló, localitzada
llavors a la Ronda Fortià.
En el primer cas, el jove de setze anys Enric Font
i Coll es va enganxar la mà a la carda, va patir
fortes ferides i va perdre la mà: “Dijous passat,
en la fábrica de filats de nostre amic D. Josep
Gimferrer, el jove de 16 anys, Enric Font Coll,
al posar impensadament la ma en una carda,
sufrí tant fortes ferides que és probable li quedi
inutilitzada”. Enric Font i Coll va ser més tard
cap de propaganda del PSUC (Partit Socialista
Unificat de Catalunya) durant la Guerra Civil
(1936-39) i va ser un lluitador antifranquista
d’ideologia comunista empresonat pel règim
franquista. I a la fàbrica de culleres, un operari
es va trencar dos dits en una serra: “El mateix
dia, a la tarda, un operari, qual nom ignorem, de
la fábrica de culleres dels Srs. Vila i Barceló, es
trencá dos dits en una serra de bugir.” La fàbrica
estava mecanitzada i tenia deu màquines i dues
serres. A la fàbrica hi havia diferents seccions:
torneria, la de tallar les formes dels coberts,
la de rectificar el perímetre de les culleres i
forquilles, la de tallar les pues de la forquilla
i el buidat de la cullera per medi de freses, la
d’afinament mitjançant tires de sílex o la de
polir mecànicament.
I per acabar d’adobar-ho, aquell mateix dia 16,
a la nit, es va calar foc en una casa i va morir
de cremades Narcís Surroca i Dilmer: “A la nit
del mateix dia, a les 10, morí en el seu quarto
a conseqüència de les cremadures que rebé
per haver, inadvertidament, calat foc en el seu
llit, el vehí Narcís Surroca Dilmer de edat molt
avençada”.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067
pablopenabad72@gmail.com
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C/ de la Llibertat, 56 - 17820 BANYOLES (Girona)
Tel.: 972 581 237

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

VACA GALLEGA MADURADA

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

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

È BO, È MEL!
L’excel·lència a Banyoles és llaminera: Per dir
que alguna cosa és molt bona, ja sigui un plat,
una activitat, un espectacle...diem È BO, È MEL!
Així doncs, neix la nova activitat banyolina,
una Setmana Gastronòmica i Floral que
pretén fusionar com en ocasions anteriors, la
gastronomia local i les flors.
Del 28 de maig al 6 de juny al È BO, È MEL!
podrem trobar una sèrie de tapes, plats i menús
inspirats en la nostra marca #debanyoles oferts
pels múltiples restauradors locals participants,
junt amb una programació d’espectacles i
tallers en petit format, duts a terme per artistes
del nostre territori.
Paral·lelament els dies 4, 5 i 6 de juny podrem
gaudir de la 43a edició de l’Exposició de
Flors. Enguany amb moltes novetats, com un
itinerari per alguns dels rentadors que encara
es conserven en els nostres recs, decorats
amb motius florals pels alumnes de les escoles
de Banyoles i comarca, un nou i exclusiu
muntatge de les Guerrilleres del Ganxet a la
plaça Major, un muntatge especialment pensat
pels alumnes del màster en Disseny i Producció
d’Espais de la UPC (Universitat Politècnica de
Catalunya) al Claustre del Monestir i un altre
muntatge floral al tram del rec Major que passa
per Cal Moliner, un projecte de col·laboració
entre INS Josep Brugulat (PFI-PIP “Auxiliar de

vivers i jardins”) i l’Escola d’Art d’Olot (CFAM
Revestiments Murals)
L’È BO, È MEL! també mantindrà els ja
tradicionals Concursos d’Aparadors i Balcons,
que engalanaran la ciutat de Banyoles durant el
cap de setmana.
Per consultar tota la programació i informació
del È BO, È MEL!, esteu atents en breu a la
nostra web: turisme.banyoles.cat i a les nostres
xarxes socials @turismebanyoles i @ajbanyoles.

ARTS ESCÈNIQUES
TEATRE

HISTÒRIES DE LES MEVES VEÏNES
D’Anna Roca.
Divendres 7 maig, 20 h. Teatre Municipal. Preu:
12 €.

CINEMA DOCUMENTAL

HOW TO STEAL A COUNTRY
Rehad Desai & Mark Kaplan Sud-àfrica (2019)
93 min. VO en anglès i zulú, subtitulada en
català.
Dissabte 8 de maig, 20 h. Auditori de l’Ateneu.
Preu: 3 €.
Per més informació:
www.eldocumentaldelmes.com
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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
ESPECTACLE FAMILIAR

EL GRAN FINAL Cia. Bucraá Circus.
Diumenge 9 de maig, 18 h. Plaça de les Rodes.
Gratuït.
En cas de pluja l’espectacle quedarà suspès i
es programarà en una nova data. Espectacle
gratuït. No cal reserva prèvia. L’aforament serà
limitat fins a exhaurir localitats.

MÚSIQUES MODERNES

LES IMPUXIBLES
Des-espera.
Activitat emmarcada en el cicle Una primavera
en dansa.
Dissabte 15 de maig, 20 h. Auditori de l’Ateneu.
Preu: 10€/13€

CINEMA

LA VAMPIRA DE BARCELONA
Dissabte 22 de maig, 20 h. Auditori de l’Ateneu.
Preu: 4’5 €.
Per més informació: www.ciclegaudi.cat

BIBLIOTECA COMARCAL
EXPOSICIONS

De dilluns 3 de maig a dilluns 31 de maig.
Biblioteca Comarcal. Extra! Còmic 2021.
Una mostra d’algunes de les novetats més
recents. El còmic és una narració seqüencial
d’il·lustracions que expliquen una història.
Considerat com el novè art, en l’actualitat viu
una era daurada. La irrupció de nous creadors
i l’exploració de diferents formats i tècniques
han revolucionat el gènere.

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

HORA DEL CONTE
Dijous 13 de maig. 17:30 h. Biblioteca
Comarcal. HORA DEL CONTE. Gratuït amb
inscripció prèvia.
Contes de granotes. A càrrec de la Minúscula.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de
manera presencial, es farà en línia.

Dissabte 15 de maig. 11 h. Biblioteca Comarcal.
CONTES EN ANGLÈS. Gratuït amb inscripció
prèvia.
Story Time. By Bny Language Corner.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de
manera presencial, es farà en línia.
Dijous 27 de maig. 17:30 h. Biblioteca
Comarcal. HORA DEL CONTE. Gratuït amb
inscripció prèvia.
Animalets. A càrrec de Joan de Boer.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de
manera presencial, es farà en línia.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 20 de maig. 17 h. Biblioteca Comarcal.
El llop de sorra, d’Asa Lind.
En cas que no sigui possible fer l’activitat de
manera presencial, es farà en línia.
CONCURSOS
Mensual. Biblioteca Comarcal. Gratuït.
L’Endevinalla de la Rita: Qui l’encerta l’endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletra proposa una
endevinalla. Per participar-hi cal emplenar,
amb la vostra resposta, la butlleta que trobareu
a la Biblioteca, o enviar un correu electrònic a:
biblioteca@ajbanyoles.org indicant la resposta,
el nom i cognom i l’edat. Entre totes les
butlletes i els correus correctes sortejarem un
llibre. Per a nens i nenes fins als 11 anys.
COM CLOQUEJA,
QUIN ENRENOU
QUAN PON UN OU!

ACTIVITATS PER A ADULTS

CLUB DE LECTURA
Dimecres 5 de maig. 20 h. Biblioteca Comarcal.
ENGLISH READING CLUB. A year on the
Provence, de Peter Mayle.
Dimarts 18 de maig. 19 h. Museu Darder.
Boulder, d’Eva Baltasar. Ens hi acompanyarà
l’autora.
PRESENTACIÓ LLIBRE
Dissabte 15 de maig. 12 h. Sala d’Actes
Ajuntament. Naturaleza muerta. A càrrec de
Miquel Molina. Gratuït.
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ON ANAR
SERVEIS A DESTACAR
http://atena.biblioteques.cat/
Nou Sistema de Lectura Pública, per consultar
i accedir a tot el fons de les biblioteques
públiques de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

NOVETATS MAIG

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

INFANTIL-FICCIÓ
Aviat aniré a l’escola. Marianne Dubuc.
Joventut.
On van els àngels de neu. Maggie O’Farrell.
Galera.
El misteri del paper de vàter volador. Anna
Cabeza. Bambú.

Llibertat, 155, 1r (Vila Olímpica) BANYOLES.
Tel. 972 57 16 02. biblioteca@ajbanyoles.org
www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles

HORARIS

Dies de tancament especial:
Dilluns 10 i dimarts 11. Tancat per inventari.

MUSEUS DE BANYOLES - MAIG

INFANTIL- CONEIXEMENTS
Guinness World Records 2021. Planeta.
Mercats: un món per descobrir. Josep Sucarrats.
Flamboyant.
Raigs de sol per esmorzar. Michael Holland.
Harperkids.

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.

NARRATIVA JUVENIL
El Tron de les set illes. Adalyn Grace. La Galera
Young.

CASAL D’ESTIU PER A NENS I NENES

ADULTS-FICCIÓ
Jack. Marilynne Robinson. Edicions de 1984.
Matar el marit. Li Ang. Males Herbes.
Tomás Nevinson. Javier Marías. Alfaguara.
ADULTS – NO FICCIÓ
En flames: la defensa (encesa) del Green New
Deal. Naomí Klein. Empúries.
Parlar bé, collons! La Incorrecta. Montena.
Viral: la historia eterna lucha de la humanidad
contra los virus. Juan Fueyo. Ediciones B.
CÒMIC
Consulteu la guia Extra! Còmic 2021: bibgirona.
cat/biblioteca/bibliotecadebanyoles
CINEMA
El colapse. Les Parasites. França 2020. Sèrie.
Sentimental. Cesc Gay. Espanya 2020. Cinema.
MÚSICA
10 anys. El Pot Petit. INFANTIL.
Cançons de fer camí. Mireia Vives & Borja
Penalba. CATALUNYA.
12 _

Del 5 al 30 de juliol i del 30 d’agost al 10 de
setembre!
AIGUA! APRENEM, JUGUEM I ENS DIVERTIM!
Allà on hi ha aigua hi ha vida i Banyoles no n’és
cap excepció.
Descobrirem què ha portat a una gran varietat
d’éssers vius a escollir aquest indret com al seu
hàbitat. Descobrirem que l’aigua pot ser font
d’inspiració i mitjà de creació. Descobrirem tots
els camins que segueix l’aigua i, també que és
un bé escàs i molt preuat.
Esteu a punt per començar?
Dates: del 5 al 30 de juliol i del 30 d’agost al
10 de setembre.
Horari: de 9 a 13 h.
Lloc de realització: Museus de Banyoles.
Preu: 50 € per setmana.
Informació i inscripcions: A partir del 3 de
maig a www.museusdebanyoles.cat trobareu
un link per a la preinscripció i la informació
que necessiteu.
Observacions: L’organització es reserva el dret
de cancel·lar l’activitat si no s’arriba a un mínim
d’inscrits. Places limitades.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
XERRADES

Dijous 13 de maig. A les 5 de la tarda. DIJOUS
CULTURALS. Les espècies invasores a l’Estany
de Banyoles. A càrrec de Carles Quer Feo,
(biòleg).
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder i en
directe pel canal YouTube dels Museus de
Banyoles.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Activitat gratuïta.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Dimarts 18 de maig. Dia Internacional dels
Museus. Jornada de portes obertes als
Museus de Banyoles.
Horari Museus: l’habitual.
Lloc: Museu Darder i Museu Arqueològic de
Banyoles. Entrada gratuïta.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE
BANYOLES
EXPOSICIONS

De l’1 de maig al 27 de juny. Llapis, papers i
bombes (1936-39).
Al llarg de la història, quan comença una
guerra, els infants es converteixen en víctimes
i protagonistes del conflicte. Expliquen en
imatges el que senten; ho fan amb llapis i
paper mitjançant el llenguatge més senzill i
plàstic que han tingut tots els nens i nenes del
món: el dibuix.
Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES

Dies 1, 9, 15 i 23 de maig. 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.
Horari: 11:30 h
Durada: 1,5 hora
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros;
menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles, 972 572 361;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a
terme si hi ha un mínim d’inscrits.
Dissabte 8 de maig. 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 evolució que experimentà 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’hi organitzaven els
habitants...
Hora: 17 h.
Edat: a partir de 7 anys
Lloc: Vil·la romana de Vilauba.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros;
menors de 6 anys, entrada gratuïta.
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Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles, 972 572 361;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a
terme si hi ha un mínim d’inscrits.
Dissabte 15 de maig. Banyoles medieval: del
carrer al monestir.
Itinerari per conèixer com es va fundar
Banyoles i com s’hi vivia durant l’edat mitjana. El
recorregut permetrà passejar-nos pels carrers
actuals on encara podem trobar les empremtes
d’aquella Banyoles medieval i arribarem al
monestir de Sant Esteve on visitarem 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.
Hora: 17 h.
Edat: a partir de 7 anys.
Lloc: Museu Arqueològic de Banyoles.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros;
menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles, 972 572 361;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 29 de maig. Avui fem de Neolítics.
Visita a l’interior de les cabanes per tal
d’endinsar-nos 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.
Horari: 17:00 h.
Durada: 1,5 hora.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un adult
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 5 €/persona
Informació i reserves:
Museu Arqueològic de Banyoles, 972 572 361;
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a
terme si hi ha un mínim d’inscrits.
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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.
L’exposició es podrà veure a Banyoles, on
Perucho es va inspirar per crear l’ambient del
naturalista que protagonitza la història, i en els
seus escenaris principals: Barcelona, Gandesa,
Morella i Berga.
Cada seu incorporarà elements originals
relacionats amb els diferents municipis que
l’acullen.
L’estètica de l’exposició juga amb la barreja
d’història i fantasia, alta cultura i cultura pop.
L’exposició sobre Les històries naturals de Joan
Perucho és una producció de la Institució de
les Lletres Catalanes amb la col·laboració dels
ajuntaments que l’acullen.
Comissari: Julià Guillamon.
Entrada gratuïta.

XERRADES

Dissabte 7 de maig. PROJECTE TURÓ.
A càrrec de Salvador Salvador (director tècnic
del programa TUROCAT de recuperació del
turó europeu a Catalunya).
Hora: 7 de la tarda.
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder i en directe
per Youtube.
El turó és una de les espècies més amenaçades
i desconegudes de Catalunya tot i que es tracta
d’un mamífer carnívor, un dels grups faunístics
que més atenció acostumen a rebre. S’estima
que durant els darrers 40 anys ha desaparegut
del 80% de la seva antiga àrea de distribució,
circumstància que justifica que en el nou
Catàleg de Fauna Amenaçada es classifiqui

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
com a espècie “en perill”, la màxima categoria
atorgada. Després d’anys d’estudi per a
esbrinar quins factors n’han provocat el declivi,
s’ha començat a actuar per revertir la situació a
través del programa TUROCAT, desenvolupat
principalment a les comarques de l’Empordà i
Ripollès, on l’espècie manté els darrers nuclis
supervivents.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Dissabte 8 de maig. TARDES DE CIÈNCIA.
Les ones gravitacionals: les noves missatgeres
de l’Univers. A càrrec d’Alícia Sintes (doctora
en Física per la UIB [Universitat de les Illes
Balears], va formar part de l’equip que va
guanyar el darrer premi Nobel).
En aquesta xerrada ens centrarem en les
ones gravitacionals, la major fita científica
en el que portem de segle. Què són les
ones gravitacionals, com es detecten, quina
informació nova ens porten?
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Teatre municipal.
Activitat gratuïta.

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 8 de maig. Descobreix el Museu Darder!
Com arriba l’aigua fins a l’Estany? O com
era un Museu fa més de 100 anys? Si tens
curiositat per descobrir la resposta a aquestes
preguntes, vine amb família al Museu Darder.
Investigarem, observarem i ens divertirem per
descobrir-ho!
Hora: 11:00 h.
Edat: partir de 6 anys acompanyat d’un adult.
Lloc: Museu Darder.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros;

menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hores
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.
Diumenge 16 de maig. En Blauet i el Follet
(conte amb titelles).
En Blauet, un ocell que viu en indrets d’aigua,
i el seu amic follet, que és molt entremaliat,
ens explicaran una història sobre l’estany
de Banyoles, els animals que hi viuen i la
importància de l’aigua. Després ens fabricarem
una corona amb l’emblema d’en Blauet.
Hora: 11 h.
Lloc: Museu Darder de Banyoles.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’una
persona adulta.
Durada: 1 hora.
Preu: Gratuïta
Informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia.

VISITA TEATRALITZADA

Dissabte 22 de maig. Nit dels Museus.
Anem de nit al museu amb el Senyor Darder.
Francesc Darder és a Banyoles preparant
la inauguració del Museu que ha cedit a la
població. Està molt atabalat per la feinada de
tenir-ho tot a punt, i aquesta nit s’ha acostat al
museu, que està tancat i tot fosc perquè encara
no hi han instal·lat la llum. Què hi farà, amb tots
els curiosos que s’ha trobat davant la porta?
Hora: 22 h.
Lloc: Museu Darder.
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’un
adult.

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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Durada: 1 hora.
Preu: Gratuïta
Informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467,
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia.

HORARI MUSEUS
De dimarts a dissabte, de 2/4 d’11 a 2/4 de 2
i de 4 a 2/4 de 7. Diumenges, de 2/4 d’11 a 2.
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.
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• Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim
sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que
poden sol·licitar les entitats.

BEQUES PER ALS CASALS DE LLEURE
PER A TOTHOM

Fins al 21 de maig podeu sol·licitar la beca
per als casals d’estiu del programa Lleure per
a Tothom. És imprescindible apuntar-se a un
dels casals de Lleure per a Tothom abans de
sol·licitar la beca! Podeu consultar les bases de
les beques i descarregar-vos els formularis a
plaestanyjove.cat.
Més informació: plaestanyjove.cat

TALLER ‘ACOMPANYANT LA
INCERTESA’

Els moments que vivim són difícils i incerts,
i ens poden sorgir emocions que no sabem
com gestionar. Per intentar fer front a aquesta
situació hem preparat un taller per a joves a
partir de 16 anys.
El 25 de maig, de 17 a 19h, a Cal Drac farem
el taller ‘Acompanyant la incertesa’. El taller és
gratuït però cal inscripció prèvia (de les 8h del
26 d’abril a les 20h del 14 de maig).
Informació i inscripcions: 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 MAIG

GORKA BENÍTEZ TRIO
SALALAGUA
Dissabte 1 de maig. 20 h. 12 €.
Amb més de 70 discos enregistrats, actuacions
a festivals i clubs d’Espanya i Europa, i

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
col·laboracions amb artistes de la talla de
Randy Brecker i Omara Portuando, Gorka
Benítez és considerat un dels millors saxos
tenors del panorama jazzístic estatal. Creatiu,
tenaç, inquiet i valent, presenta el seu darrer
treball discogràfic, Salalagua, en format trio
amb Dani Pérez i David Xirgu.
El saxo tenor Gorka Benítez, el millor narrador
d’històries del panorama jazzístic del país i una
de les veus més personals i sòlides en l’àmbit
internacional. El músic d’origen biscaí presenta
el seu darrer treball discogràfic Salalagua
(Fresh Sound New Talent), un treball en format
trio amb un grup completat pel demolidor,
magistral i brillant guitarrista Dani Pérez, i pel
sòlid i propulsiu bateria David Xirgu. Junts
conformen un triangle equilàter de proporcions
majestuoses i conviden el públic a un viatge que
va des de la subtilesa, la calma i la introspecció
a la rauxa frenètica, passant pels passatges més
enigmàtics.
Organitza: Joventuts Musicals de Banyoles
COM ROBAR UN PAÍS
DOCS DEL MES
Dissabte 8 de maig. 20 h. 3 €.
Un grup de periodistes d’investigació destapa
un cas de corrupció en què està implicat
Jacob Zuma, qui fou president de Sud-àfrica
fins el 2018. Poc després, la redacció rep una
campanya de desinformació.
Dos joves d’una empresa tecnològica van
trobar les proves que deixaven al descobert el
modus operandi darrere del segrest econòmic
de l’estat de Sud-àfrica, per part d’interessos
privats i amb l’ajut d’alguns polítics.
Gràcies a l’amic Zuma, els membres de la família
índia Gupta van utilitzar els ingressos d’un país
en benefici seu: adquirint participacions de les
mines de carbó, de mitjans de comunicació
i empreses tecnològiques, i fins i tot, alguns
càrrecs públics.
Quan s’obre una investigació judicial, el

president Zuma declara que tot són mentides
i notícies falses. Davant l’augment de lligams
entre els interessos privats i el govern, els
periodistes es pregunten si hi ha lloc per la
justícia en la incipient democràcia sud-africana,
que amb tant d’esforç va costar de guanyar.
LES IMPUXIBLES
MÚSIQUES MODERNES
Dissabte 15 de maig. 20 h. 10 € - 13 €.
Des-espera. Activitat emmarcada en el cicle
Una primavera en dansa.
Viure en contradicció i acceptar aquesta
contradicció com a camí per créixer. Aquest
és el leit motiv de Des-espera, un espectacle
de Les Impuxibles de dansa, teatre i música
en directe. Una proposta que parla del que
s’espera de nosaltres, o del que no s’espera.
D’encendre i apagar, d’agitar i de calmar, de
ferir i de curar, d’esperar i de des-esperar.
Una peça amb la interpretació i el moviment
d’Ariadna Peya i Marc Soler, i la música de la
pianista Clara Peya -Premi Nacional de Cultura
2019- amb el seu disc AA (Analogia de l’Amort) (Satélite K, 2019). Una proposta intensa
que ens mostra la fragilitat i la fortalesa a través
d’una poètica despullada, enèrgica i personal.
LA VAMPIRA DE BARCELONA
CINEMA
Dissabte 22 de maig. 4,5 €
A la Barcelona de principis del segle XX
hi conviuen dues ciutats: una burgesa
i modernista, l’altra sòrdida i bruta. La
desaparició de la petita Teresa Guitard, filla
d’una rica família, commociona tot el país i la
policia té molt aviat una sospitosa: Enriqueta
Martí, coneguda com “La Vampira del Raval”.
El periodista Sebastià Comas s’endinsarà en el
laberint de carrers, bordells i secrets del barri
del Raval, on sap que hi trobarà la veritat sobre
les desaparicions i assassinats macabres de
nens dels quals se n’acusa la Vampira. Aviat
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descobrirà que allà s’amaga una elit disposada
a ocultar els seus vicis a qualsevol preu.

de Catalunya, s’agrupa en cicles. També
s’ofereix formació musical per a adults, així com
altres itineraris paral·lels.
L’EMMB ofereix ensenyaments de violí,
viola, violoncel, contrabaix, guitarra, guitarra
elèctrica, baix elèctric, bateria, piano, flauta
travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxofon
i veu.

FEMJAZZ!
Del 27 al 30 de maig. 20 h. 6 €.
27 de maig: Dshun.
28 de maig: Carta blanca a Àlex Cassanyes –
Composició II.
29 de maig: Barcelona Art Orchestra.
30 de maig: Dani López Quartet.

PUNT ÒMNIA DE BANYOLES

Més informació: www.ateneu.banyoles.cat.

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE

ACTIVITATS EMMB – MAIG 2021
PREINSCRIPCIONS CASAL D’ARTS
ESCÈNIQUES “QUE COMENCI!”

Del 3 al 21 de maig.
Al web www.ateneu.banyoles.cat.
Telèfon 972 576 049.
Per a alumnes d’entre P5 i 2n d’ESO.
Preu: 60€ / setmana, 110€ / quinzena, 260€
/ cinc setmanes (del 28 de juny al 30 de juliol).
Un casal per viure en primera persona la creació
artística a través de diferents disciplines:
música, teatre, dansa i lleure.
Setmanalment
es
treballaran
diferents
propostes escèniques de forma transversal
d’una manera divertida i creativa.
El casal es desenvolupa en grups per edats de
la mà de professionals del sector de la música,
el teatre i la dansa. Més enllà de les aptituds
escèniques, el casal també té com a objectiu
promoure la convivència, el respecte, la cohesió
i l’educació en valors.

PREINSCRIPCONS AL CURS 2021-22
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE BANYOLES

Del 17 de maig a l’11 de juny.
Al web www.emmb.banyoles.cat
Telèfon 972 576 049.
Per a alumnes de totes les edats.
L’EMMB ofereix una proposta formativa
àmplia i diversa d’educació musical, adreçada a
tota la ciutadania, de totes les edats, perfils i
interessos estètics.
El Pla d’estudis de l’EMMB, reconegut pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat
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AULA OBERTA
Ús lliure dels ordinadors amb el suport d’una
dinamitzadora: deures, treballs, xarxes socials...
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 8 de maig. 19 h. Teatre Municipal
de Banyoles. Tema: Les ones gravitacionals: les
noves missatgeres de l’Univers.
Convidada: Dra. Alícia Sintes, Universitat de les
Illes Balears.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Seguint les normes COVID-19 l’aforament serà
limitat. L’entrada és gratuïta i s’ha de treure a
cultura.banyoles.cat
Es podrà seguir la conferència en streaming a la
web d’Astrobanyoles (www.astrobanyoles.org).

OFICINA DE TURISME DE
BANYOLES
VISITES I ACTIVITATS MAIG

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.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Edat: activitat recomanada de 7 a 12 anys.
Aforament limitat.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Diumenge 16 de maig, a les 11 h. BTT PELS
CORRIOLS DE L’ESTANY.
Voleu gaudir en família i fer una volta a l’estany
diferent? Us proposem un recorregut senzill
en BTT pels corriols i les rieres del voltant de
l’estany que posarà a prova la vostra destresa
com a ciclistes i us farà pujar l’adrenalina!
Si no disposeu de bicicleta, ens la podeu
demanar a nosaltres.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.
Aforament limitat.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Dissabte

22

i

diumenge

23

de

maig.

EXPERIÈNCIA DE CAP DE SETMANA O D’UN
DIA.
Viu intensament un cap de setmana
d’experiències a Banyoles.
Millora el teu benestar! Gaudeix Banyoles
intensament, de forma sostenible i respectuosa
amb l’entorn. Activa’t i gaudeix del nostre
entorn intensament, de forma saludable i a
l’aire lliure. Hem creat un seguit d’experiències
slow i esportives a la natura perquè tu i els teus
viviu uns dies inoblidables a la nostra ciutat.
Dissabte 22 de maig, a les 17 h.: BANY DE
BOSC.
Estigues en contacte amb la natura i comparteix
les sensacions que l’entorn natural et pot fer
despertar.
Un bany de bosc és una pràctica de benestar,
de connexió amb la natura que promou la salut
però també augmenta la consciència sobre la
importància de la natura i el perquè val la pena
preservar els paisatges i l’entorn.
Durant l’experiència d’aproximadament 2
hores no es recorren més de 3 quilòmetres i
es fan diverses propostes per despertar els
sentits, disminuir el ritme i poder connectar
amb la natura.
Diumenge 23 de maig, a les 10 h.: MARXA
NÒRDICA.
Coneix els indrets més emblemàtics de l’Estany
caminant de la forma més saludable, eficient i
agradable de tots els temps!
Farem un itinerari amb bastons al voltant de
l’Estany amb el qual podreu millorar la vostra
condició física mentre gaudiu de la natura i del
paisatge. Amb bona tècnica, el resultat és un
moviment natural que actua de forma molt
efectiva en tot el nostre organisme, aportantnos múltiples beneficis.
La marxa nòrdica és apta per a tothom,
independentment de l’edat i de la condició
física!

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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Si no teniu bastons, ens els podeu demanar en
fer la reserva.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE
L’ESTANY

A les 12 h. PASSEIG EN BARCA TIRONA.
Vine a fer una volta a l’Estany amb la barca
Tirona, hi gaudireu de l’entorn i us mostrarem
l’estany des d’una perspectiva privilegiada.

FORMACIÓ ESPORTIVA

Preu de l’experiència:
• Preu cap de setmana (inclou les 3
activitats): 15 € adults / 8 € nens.
• Preu per un dia (inclou l’activitat/s d’aquell
dia): 10 € adults / 5 € nens.
Preu nens: per a menors de 8 a 15 anys.
Aforament limitat.
Imprescindible fer reserva prèvia.
Diumenge 30 de maig, a les 11 h.
LA LLEGENDA DEL DRAC.
Un drac molt ferotge s’ha instal·lat a l’Estany i
els habitants de Banyoles estan ben esgarrifats.
Qui serà el valent o valenta que aconseguirà
salvar-los de la fera?
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Edat: activitat recomanada a famílies amb
infants de 3 a 8 anys.
Aforament limitat.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

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
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CURS DE FORMACIÓ PER ENTITATS
ESPORTIVES
Format: Virtual des de la plataforma Zoom.
Destinataris: Entitats Esportives del Pla de
l’Estany
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat
2a JORNADA – GESTIÓ D’INSCRIPCIONS I
PROTECCIÓ DE DADES
Data: 10 de maig.
Horari: 19 a 21 h.
3a JORNADA – LES RELACIONS AMB LES
ADMINISTRACIONS
Data: 31 de maig.
Horari: 19 a 21 h.

ACTIVITATS AMB LES INSCRIPCIONS
OBERTES
V MARXA SOLIDÀRIA SERINYÀ MAS
CASADEVALL
CIRCUIT DE CURSES POPULARS DEL PLA
DE L’ESTANY
Diumenge 2 de maig.
Horari: 10 h. Inici de la cursa.
Lloc: Pavelló Poliesportiu de Serinyà.
Destinataris: Totes les edats.
Distància: 9 Km.
Inscripcions:
Només prèvies www.cursesplaestany.cat.
CASAL D’ESTIU 2021
Fins al 10 de juny.
Destinataris: de P3 a 6è de Primària.
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat
ESTIU JOVE 2021
Fins al 10 de juny.
Destinataris: De 1r a 4t d’ESO
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
ACTIVITATS CONTÍNUES
(AMB POSSIBILITAT D’INSCRIURE’S)

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.
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 2020-21
Dates: del 21 de setembre al 26 de juny.
Lloc: Parcs urbans de salut de la comarca.
Destinataris: Totes les edats.
Activitats: 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

DEL TERRI

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: Activitats de manteniment i millora
de la condició física.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu,
972 581 344.
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: Activitats de manteniment i millora
de la condició física amb base de Pilates.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu,
972 581 344.
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,
972 581 344.
Més Informació: www.ceplaestany.cat

ESCOLA DE NATURA
ESPLAI VERD 2021

Voleu gaudir de l’estiu tot descobrint la natura,
divertint-vos, fent amics, anant en bicicleta,
jugant, aprenent sobre el medi ambient,
investigant,
experimentant,
inventant,
creant...?
Doncs esteu de sort. Heu trobat el vostre casal!
Dates: Del 23 de juny al 10 de setembre. Torns
per setmanes.

Polígon Industrial Pont Xetmar
c/ P, 8 - 17844 CORNELLÀ DEL TERRI
Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com
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Horari: Matins.
Entrades esglaonades, de 3/4 de 9 a 1/4 de 10.
Sortides esglaonades, de 3/4 d’1 a 1/4 de 2.
Participants: Nens i nenes de P3 a 6è.
Preu/setmana: 45 € / 42 € (germans, família
nombrosa o monoparental).
Inscripcions: A partir del 3 de maig:
Per internet– www.escolanaturabanyoles.org.
Per telèfon – 626 302 162 / 972 58 13 16 (de
9 a 13 h).
Presencialment a l’Escola de Natura (matins).
Les inscripcions es mantindran obertes fins a
omplir les places disponibles.
Beques: Ajuts de l’Ajuntament de Banyoles.
Presentació de sol·licituds fins el 21 de maig.
Informació: www.plaestanyjove.cat - Telèfon
972 58 32 11 joventut@ajbanyoles.org.
L’Esplai Verd forma part del projecte Lleure per
a Tothom.

NATURA NETA!

Dissabte 8 de maig. 11 h. Escola de Natura.
Farem una passejada per gaudir de la natura i
netejar-la de deixalles.
Recomanem portar guants i salabrets.
Activitat organitzada en el marc de l’European
Clean up day.

ESTIMEM L’AIGUA

Dissabte 22 de maig. 11 h. Escola de Natura.
Experiències i jocs per conèixer l’aigua i
descobrir com estalviar-la i tenir-ne cura.

PROGRAMA MATINS VERDS

Activitats gratuïtes d’animació ambiental
adreçades a famílies amb infants a partir de 5
anys.
Informació i inscripcions:
972 58 13 16 – 626 302 162 (places limitades).

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
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temps, ja siguin musculars, emocionals o
psicològiques.
Horari: Dijous, de 9:15 a 10:15 h.
Lloc: Pavelló de la Farga.
Període: fins al 17 de juny.
Preu: 20 €.
Inscripcions a l’Àrea de Benestar Social.

ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT
GRAN DE BANYOLES
Dijous 13 de maig. A les 5 de la tarda. A la sala
d’actes del Museu Darder de Banyoles. També
pel canal YouTube dels Museus de Banyoles.
Xerrada DIJOUS CULTURALS. LES ESPÈCIES
INVASORES A L’ESTANY DE BANYOLES. A càrrec
de Carles Quer Feo, biòleg.
Més informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles.
Tel. 972 574 467.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

CASAL CÍVIC BANYOLES
SERVEIS

OFICINA D’AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Horari d’atenció: dimarts de 10 a 14 h.
Cal cita prèvia: 900 922 631 -900 400 012.
Web cita prèvia: www.gencat.cat
PUNT D’ASSESSORAMENT DIGITAL
Horari d’atenció: dimecres, de 9 a 16 h.
Cal cita prèvia: 645 43 42 59 – 972 57 35 50.
Cita per correu: digital@plaestany.cat
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 truqueu al 972 575 020.
PERRUQUERIA UNISEX
Dimecres, de 9 a 13 h.
Cal cita prèvia trucant al 972 571 162.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
PROGRAMACIÓ CASAL CÍVIC
BANYOLES
CUINA

COM FER UN BON ARRÒS I UNA BONA
FIDEUÀ
Activitat en línia.
Primera sessió: brous i sofregits.
Segona sessió: arròs amb magret d’ànec i sípia.
Tercera sessió: rissotto de trompetes i carn de
perol.
Quarta sessió: fideuà.
Del 3 al 24 de maig.
Dimecres, de 18.30 a 20 h.
A càrrec de Martí Julià.

SALUT I BENESTAR

Exercicis per posar-se en forma.
Fins 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.
Fins al 18 de juny.
Divendres, de 10.30 a 11.45 h.
A càrrec de Nerea Ortega.
GAC GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES
Activitat en línia.
Exercicis per enfortir glutis, abdominals i cames
Fins al 17 de juny.
Dijous, de 18.30 a 20 h.
A càrrec de Jordina Mercader.

RESPIRACIÓ I MOVIMENT CONSCIENT
Activitat en línia.
Consisteix a fomentar hàbits naturals saludables
alliberant tensions físiques, bloquejos mentals i
desequilibris emocionals.
Fins al 16 de juny.
Dimecres, de 19 a 20.15 h.
A càrrec de Cesc Aromir.

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

ESTIRAMENTS
Activitat en línia.
Moure’ns d’una manera conscient respectant el
nostre cos. Exercicis de relaxació i flexibilitat
Fins al 15 de juny
Dimarts, de 19 a 20.15 h.
A càrrec de Queralt Aloy.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

IOGA SUAU
Activitat en línia.
Exercicis corporals de ioga per tenir cura de
l’equilibri entre cos i ment que ens ajudin a
tonificar, a controlar la nostra respiració i a
relaxar-nos.
Fins al 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.

ACTIVITATS FÍSIQUES

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Activitat en línia.

HAVANERES I CANÇONS DE TAVERNA
Activitat en línia.
Cantarem cançons de taverna acompanyats
per l’acordió d’en Nasi.
Fins al 15 de juny.
Dimarts, de 10:30 a 12 h.
A càrrec de Nasi Marco.
Presencialment al Casal o trucant al 972 57 11
62 o cc.banyoles@gencat.cat.

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

696 088 056

Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com
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Les activitats organitzades pel Casal (Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària) són
gratuïtes.
• 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.

CAMÓS
ACTIVITATS MAIG
II CONCURS “PRIMAVERA A CAMÓS”

L’Ajuntament de Camós, amb l’objectiu de seguir
amb la iniciativa de l’any passat de promoure
la creació literària i artística al municipi i a la
comarca, ha organitzat la 2a edició del Concurs
Primavera a Camós. Per aquesta edició el tema
dels escrits o il·lustracions serà “Un Camós de
llegenda”. Termini de presentació de treball,
abans del 23 de maig, al correu electrònic
primaveracamos@gmail.com. Podeu consultar
les bases del concurs a la pàgina web de
l’Ajuntament de Camós.

FESTIVAL RECÒNDIT

Diumenge 2 de maig, a 2/4 d’1 del migdia,
davant l’església de Santa Magdalena, el Festival
Recòndit farà la primera parada a Camós amb el
concert de JOAN REIG. Prèviament, caminada
i visita guiada amb recreació virtual en 3D al
jaciment de la Vil·la Romana de Vilauba.
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ROSER DE CAMÓS 2021
II CONCURS D’ENGALANAMENT DEL
ROSER

Durant tot el cap de setmana.
Arran de l’èxit de la 1a edició, l’Ajuntament
de Camós ha organitzat aquesta 2a edició del
Concurs d’Engalanament perquè els camosins
i camosines engalanin els balcons, finestres,
entrades o carrers abans de la Cercavila del
Roser.
Inscripcions del 10 al 20 de maig.
Podeu consultar les bases del concurs a la
pàgina web de l’Ajuntament de Camós i al
programa.

DIVENDRES 21 DE MAIG

A 2/4 de 9 del vespre, a les esglésies del
municipi. REPIC DE CAMPANES D’INICI DEL
ROSER.
A partir de 2/4 de 9 del vespre, pels carrers de
Camós. RUA CAMOSKA.
Rua musical que ha preparat el grup de joves de
l’Associació Juvenil Tabitum per tal de portar la
música als carrers i a les cases de Camós i que
marcarà el tret de sortida del Roser d’enguany.

DISSABTE 22 DE MAIG

A les 12 del migdia, al pavelló municipal.
PREGÓ DEL ROSER, a càrrec de Joaquim
Tremoleda i Pere Castanyer.
Arqueòleg de reconegut prestigi i director del
jaciment arqueològic de la Vil·la Romana de
Vilauba que enguany ha rebut la catalogació de
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) atorgada
per la Generalitat de Catalunya.
No és necessària reserva prèvia d’entrades.
A les 5 de la tarda, al pavelló municipal.
TEATRE. UN MAL DIA EL POT TENIR TOTHOM,
a càrrec del Grup de Teatre de Camós.
Una comèdia d’anades i vingudes que
converteix el que els protagonistes esperaven
que fos un dia normal en una autèntica capsa
de sorpreses. Apte per a tots els públics.
Obertura de portes 30 minuts abans de
l’espectacle. Es demana al públic venir amb
antelació per tal de poder esglaonar les
entrades.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Reserva d’entrades gratuïtes a partir del 10
de maig a l’Ajuntament de Camós de forma
presencial o trucant al telèfon 972 57 31 92.
A 2/4 de 9 del vespre, al pàrquing del pavelló.
CAMOSKA 2021 amb concert del grup
GERMÀ NEGRE.
Reserva d’entrades gratuïtes a partir del 10
de maig a l’Ajuntament de Camós de forma
presencial o trucant al telèfon 972 57 31 92.
Obertura de portes 30 minuts abans del
concert. Es demana al públic venir amb
antelació per poder esglaonar les entrades.

DIUMENGE 23 DE MAIG

A 2/4 de 10 del matí, a l’església de Sant
Vicenç. OFICI SOLEMNE que marcarà l’inici de
la Cercavila del Roser.
A partir de 2/4 d’11 del matí, pels carrers de
Camós. CERCAVILA DEL ROSER 2021 amb
l’acompanyament del grup de música MiniStress.
Una carrossa engalanada i amb la figura de la
Mare de Déu del Roser recorrerà els carrers del
poble acompanyada d’una comitiva de tractors
dels pagesos i entitats del municipi.
Podeu consultar el recorregut de la cercavila a
la pàgina web de l’Ajuntament de Camós.
A partir de les 5 de la tarda, al pàrquing
del pavelló. ACTIVITATS INFANTILS i
PASSEJADES AMB PONI. Activitats gratuïtes,
no és necessària reserva prèvia d’entrades.
A les 6 de la tarda, al pavelló municipal.
CONCERT. A càrrec de l’ORQUESTRA
ROSALEDA.
No és necessària reserva prèvia d’entrades.
Tots els actes del Roser d’enguany són gratuïts.
En tot moment se seguiran totes les mesures
vigents dictades per les autoritats sanitàries.
L’Ajuntament de Camós i els organitzadors es
reserven el dret de modificació del programa
en cas de canvis en les restriccions decretades
com la retirada del confinament nocturn (toc
de queda).

CORNELLÀ
DEL TERRI
ACTIVITATS ESPORTIVES
CURSA ATLÈTICA RUN RUN LA VALL
DEL TERRI
Diumenge 16 de maig.
Horari: A partir de les 10 del matí. No hi haurà
inscripcions el mateix dia. Recollida de dorsals
de 8:30 a 9:30 h.
Lloc: Plaça del Maig de Cornellà del Terri.
Preu: 8€. Distància: 10 Km.
Inscripcions: www.cursesplaestany.cat
CATEGORIES:
Promoció A masculí i femení: Fins al 2006.
Promoció B masculí i femení: Del 2005 al 2002.
Sènior masculí i femení: Del 2001 al 1981.
Veterans A masculí i femení: Del 1980 al 1971.
Veterans B masculí i femení: A partir del 1970.
Més informació: www.cornelladelterri.cat.
Organitza: Judo Vall del Terri.
Gestiona: Consell Esportiu del Pla de l’Estany.
Col·labora: Ajuntament de Cornellà del Terri.

28a MARXA SOLIDARIA LA VALL DEL
TERRI ONCOLLIGA
Cap de setmana del 21 al 23 de maig.

SANDRA XARGAY TORRENT
Fisioterapeuta col. 11452 i Tècnica Superior en Estètica

c/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres)
Telèfon 972 581 660 · Mòbil 634 500 951
www.inspirafisioestetica.com - info@inspirafisioestetica.com
ALTA COSMÈTICA NATURAL I ORGÀNICA CERTIFICADA
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Ruta: 7,5 Km (apta per a totes les edats).
La ruta estarà marcada des de divendres
a les 16 h. fins a el diumenge a les 20 h. A
causa de la Covid es recomana fer la ruta de
forma individual o amb els grups bombolla de
convivència. Inici de la ruta: plaça del maig de
Cornellà del Terri.
Vine a caminar, córrer o amb bici i fes un
donatiu a favor de l’oncolliga a la web www.
cornelladelterri.cat o al pavelló de Cornellà del
Terri, del 8 al 28 de maig.
Seguiu les recomanacions Covid en tot
moment.
Organitza: Oncolliga Girona – Delegació de
Cornellà del Terri i Palol de Revardit.

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

FONTCOBERTA
QUINZENA GASTRONÒMICA DE
LA XXI FESTA DEL CARGOL DE
FONTCOBERTA
Fins al 2 de maig de 2021. Aquest any a causa
de la situació actual, podreu degustar els
cargols als establiments col·laboradors.
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.

PALOL DE
REVARDIT
EXPOSICIÓ AL CASTELL DE PALOL
DE REVARDIT
EXPOSICIÓ DE PINTURA - ESCULTURA

Del 30 de maig al 27 de juny.
Títol de l’exposició: 40 anys pujant a la mina i
Cariàtides.
Nom de l’artista: Barraca - Jordi Bosch Lleó.
Inauguració: 29 de maig, a les 18 h. Al Castell
de Palol de Revardit
HORARI:
Dissabtes, de 10 a 12 i de 18 a 20 h.
Diumenges, de 10 a 14 h.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
MAIG
LLEGIR TEATRE (CLUB DE LECTURA)

Divendres 7, a les 19 h. Comentarem la
lectura de Galatea, de Josep M. de Sagarra i
organitzarem la sortida al TNC per veure la
representació teatral.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

A PORQUERES, CREIXEM PLEGATS

Dissabte 8, a les 11 del matí. Cercle de
percussió (a la plaça Major) a càrrec de Jordi
Vinyoles, músic especialitzat en percussions i
guitarra.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari
https://bit.ly/2QuRIUB

HORA DEL CONTE

Dijous 13, a 2/4 de 6 de la tarda. L’ALETA BLAU
VERDA, a càrrec d’Anna Batlle, autora del conte
i membre dels Esperxats del Pla de l’Estany.
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LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
Activitat adreçada a nens/es a partir de 4 anys.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia: mitjançant formulari
https://bit.ly/3smOAY8

DADES DE CONTACTE DE LA BIBLIOTECA
C/Balmes, 27 PORQUERES.
Tel. 972 583 898
E-mail: biblioteca@porqueres.cat

A PORQUERES, PARLEM DE
LITERATURA

HORARIS
Dilluns, de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
Dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 20 h.
Divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 13 h.

Divendres 21, a les 7 de la tarda. Converses
intergeneracionals entre autors.
Us proposem un diàleg intergeneracional entre
escriptors. El debat ha de servir per repassar la
trajectòria i l’estat de la literatura catalana avui
dia.
A càrrec de Sebastià Bennasar (autor d’El rei de
la Cerdanya) i Alba Sabaté (autora de Galetes de
mel i gingebre).
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia: mitjançant formulari
https://bit.ly/2Q5ud4S

VISITA GUIADA A CAN TISTA

Dissabte 22, a les 12 del matí. S’ofereix visita
guiada a l’estudi taller del polifacètic artista
Carles Fontserè.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia: mitjançant formulari
https://bit.ly/3keXV1Q

CLUB DE LECTURA

Dimecres 26, a les 7 de la tarda. Comentarem
el llibre En lloc segur, de Wallance Stenger.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

FESTA DE PRIMAVERA DEL
MUNICIPI DE PORQUERES
DIVENDRES 14 DE MAIG

A les 19.30 h. Al pavelló. Pregó inaugural amb
Xicu Cabanyes i presentació del cartell amb
Emma Reixach. L’acte s’acabarà a l’exterior del
pavelló amb el castell de focs protagonitzat per
Gàrgoles de Foc.
Activitat gratuïta amb retirada prèvia d’entrades
al pavelló. Aforament limitat.
A les 20 h. A la plaça Major. Concert amb La
Senyora Tomasa. Preu: 2 €. Venda anticipada
d’entrades a www.porqueres.cat. Aforament
limitat.

DISSABTE 15 DE MAIG

A les 11 h. Al pavelló. Homenatge a la Gent
Gran. Acte exclusiu per a les persones
homenatjades i els seus familiars.
A les 11.30 h. A la plaça Major. Música en

TROBADA JOVE

Divendres 28, a 2/4 de 7 de la tarda. Trobada
per comentar el llibre Tan sols viure, amb els
seus autors Sara Montesinos i Martí Albesa i
veure el documental 18+1.
Acabada la projecció s’obrirà tertúlia.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

EXPOSICIONS

Des del 14 de maig, exposició A LA BIBLIOTECA,
TEMPS DE FLORS.
El municipi de Porqueres per Festa Major
s’engalana de flors i a la biblioteca hi trobareu
un aparador de flors ben literari.
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ON ANAR
família amb Xiula. Activitat gratuïta amb
retirada prèvia d’entrades a www.porqueres.
cat. Aforament limitat.
A les 13 h. A l’Estudi Taller Carles Fontserè.
Vermut musical amb David Mauricio. Preu: 5 €.
Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.
cat. Aforament limitat.
A les 19 h. A la plaça Major. Concert amb
Bicèfal i Mafalda. Preu: 2 €. Venda anticipada
d’entrades a www.porqueres.cat. Aforament
limitat.

DIUMENGE 16 DE MAIG

A les 11.30 h. Al pavelló. Circ en família amb
Koselig. Activitat gratuïta amb retirada prèvia
d’entrades a www.porqueres.cat. Aforament
limitat.
A les 12 h. A la plaça Major. Concert amb El
Pony Pisador. Preu: 2 €. Venda anticipada
d’entrades a www.porqueres.cat. Aforament
limitat.
A les 12 h. a l’església de Santa Maria de
Porqueres. Ofici solemne seguit d’una audició
de sardanes.
A les 13 h. A l’Estudi Taller Carles Fontserè.
Vermut musical amb Maria Jaume. Preu: 5 €.
Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.
cat. Aforament limitat.
A les 17 h. Al Centre Cívic. Escambellada de
primavera. Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia a escambellencs@gmail.com.
A les 19.30 h. A la plaça Major. Concert amb
la Cobla Orquestra Selvatana. Activitat gratuïta
amb retirada prèvia d’entrades al pavelló.
Aforament limitat.

DILLUNS 17 DE MAIG

Durant el matí als establiments de restauració
de Porqueres Esmorzar del Ganut als bars
restaurant.
Establiments
participants:
Restaurant Casa Maria. El Bar del Cívic.
Restaurant Les Estunes. Bar Els Minairons.
Bar La Paradeta. Bar La Pedrera. El Bar Zona
Esportiva.
A partir de les 10.30 h. Al Bosc de Can
Ginebreda.
Visita guiada pel Bosc de Can Ginebreda
Sessions a les 10.30h., les 11.30h. i les 12.30h.
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Preu: 3 €. Màxim 20 persones per sessió.
Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.
cat. Aforament limitat.
A les 20 h. A la plaça Major. Concert amb
Toti Soler i Gemma Humet. Preu: 10 €. Venda
anticipada d’entrades a www.porqueres.cat.
Aforament limitat.

EXPOSICIÓ DE FLORS

Durant la Festa de Primavera es podrà veure
la mostra floral, que estarà instal·lada a la
Biblioteca, als Locals Parroquials i al Centre de
Dia de la Gent Gran. Hi participen la Comissió
de Festes de l’Exposició de Flors, les escoles
d’El Frigolet i L’Entorn, Can Prat i el Centre de
Dia de la Gent Gran.
El concurs de l’Exposició de Flors es farà
de nou virtualment. Consulteu les bases de
participació a www.porqueres.cat.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

Tots els actes i espectacles tenen aforament
limitat i cal retirar entrada prèviament per
poder assistir-hi.
És important arribar amb l’entrada impresa
i amb temps suficient per acomodar-se
de manera tranquil·la i segura, seguint les
indicacions del personal de seguretat.
Les entrades són vàlides fins a l’inici de
l’espectacle. Un cop iniciat l’espectacle no es
podrà accedir al recinte.
En tot moment és obligatori l’ús de la mascareta,
i caldrà mantenir la distància de seguretat i
rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en
els punts habilitats.
Durant el concert cal estar asseguts i està
completament prohibit moure les cadires.
Els menors de 16 anys no poden accedir al
recinte si no van acompanyats d’un tutor o un
major de 18 anys autoritzat per un tutor legal.
L’obertura de portes serà una hora abans de
l’inici de l’espectacle.
Cal reservar seient per a tots els membres de la
bombolla, inclosos els menors de 3 anys encara
que no ocupin seient, per tal de controlar
l’aforament.
L’incompliment d’alguna d’aquestes mesures
pot portar a l’expulsió de l’activitat.

LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
COMPRA D’ENTRADES

La compra d’entrades i la reserva d’entrades
gratuïtes es podrà fer a partir del 3 de maig
a www.porqueres.cat, excepte per al pregó i
el concert de l’Orquestra Selvatana. Aquestes
entrades es podran recollir al pavelló en horari
d’obertura al públic.
Les entrades són numerades i se’n poden
adquirir fins a un màxim de 6 per unitat de
convivència.
Segueix la programació a través de:
Instagram @festesporqueres
Twitter @ajPorqueres
#primaveraporqueres

ACTIVITATS ESPORTIVES - MAIG
ABONAMENTS PISCINA MUNICIPAL
2021

Del 3 al 14 de maig renovacions. A partir del
18 de maig nous abonats.
Inscripcions presencials: Consell Esportiu del
Pla de l’Estany (972 581 344), de 9 a 14 h. i
Pavelló municipal de Porqueres (972 581 807),
de 16:30 a 20 h.
Inscripcions online: www.piscinaporqueres.cat

ACTIVITAT DE TURISME - MAIG
VIU EL RIU. DESCOBRIU EL RIU EN
FAMÍLIA!

Diumenge 9 de maig, a les 11 h., a la Font del
Salt Dalmau. Us convidem a fer una passejada
pel riu per gaudir del bosc de ribera i descobrir
gorgs, salts d’aigua, rentadors, fonts i coves.
Preu: Gratuïta. Durada: 2 hores.
Edat: activitat per a famílies amb infants a partir
de 4 anys; els menors han d’anar acompanyats
d’una persona adulta.
Reserves i més informació: Oficina de Turisme

de l’Estany. Telèfon 972 58 34 70. WhatsApp:
690 853 395. turisme@ajbanyoles.org.

CAMINADA PUIG CLARÀ

Dissabte 15 de maig, a les 11 h., a la Casa
de colònies El Vilar. Pujarem al Puig Clarà tot
travessant pinedes mediterrànies per arribar al
mirador que, en dies clars, ens permet veure el
mar. Preu: Gratuïta. Durada: 2,5 hores.
Edat: A partir de 7 anys.
Reserves i més informació: Oficina de Turisme
de l’Estany. Telèfon 972 58 34 70. WhatsApp:
690 853 395. turisme@ajbanyoles.org.

VISITA ESTUDI TALLER CARLES
FONTSERÈ

Dissabte 22 de maig, a les 12 h., a Can Tista.
Visita guiada a l’estudi taller del polifacètic
artista Carles Fontserè. Preu: Tarifa completa 4
euros i tarifa reduïda 2 euros. Durada: 1 hora.
Edat: A partir de 7 anys.
Reserves i més informació: Biblioteca Carles
Fontserè i Oficina de Turisme de l’Estany.
Tel. 972 58 34 70. WhatsApp: 690 853 395.
turisme@ajbanyoles.org.

EL MÓN DE LES CIGONYES

Dissabte 29 de maig, a les 11 h., al camp de
futbol nou del Banyoles. Us proposem descobrir
una nova llacuna i uns estanyols que són
l’hàbitat de fauna molt diversa i, especialment,
de les cigonyes. Explicarem una bonica
història, la de la reintroducció de les cigonyes
i, tot jugant i experimentant, coneixerem a fons
aquest ocell tan emblemàtic.
Preu: Gratuïta. Durada: 2 hores. Edat: activitat
per a famílies amb infants a partir de 4 anys; els
menors han d’anar acompanyats d’una persona
adulta.
Reserves i més informació: Oficina de Turisme
de l’Estany. Telèfon 972 58 34 70. WhatsApp:
690 853 395. turisme@ajbanyoles.org.

PARADA I FONDA. Història de la restauració al Pla de l’Estany, de Joan Anton Abellán.

Divendres 14 de maig, a les 19 h. Presentació a Can Jan de la Farrès. Fontcoberta.
Presentarà Maria Àngels Juanmiquel, escriptora i professora de llengua i literatura catalanes, amb
benvinguda de l’alcalde de Fontcoberta Joan Estarriola.
Reserva prèvia a l’Ajuntament de Fontcoberta - 722 78 53 73.
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MÉS A MES
SERINYÀ
FESTA DEL ROSER
Dies 8 i 9 de maig. 105è Homenatge a la
vellesa.

DONACIONS DE SANG I PLASMA
AL PLA DE L’ESTANY - MAIG
07/05/2021 BANYOLES (donació PLASMA).
Pavelló de Can Puig, de 17 a 21 h.
08/05/2021 BANYOLES (donació PLASMA).
Pavelló de Can Puig, de 10 a 14 / de 16 a 20 h.
13/05/2021 FONTCOBERTA. Pavelló
Municipal, de 17 a 21 h.
18/05/2021 SERINYÀ. Pavelló Municipal, de
18 a 21 h.
CITA PRÈVIA A donarsang.gencat.cat

C/ Dr. Carulla, 28 - 17852 SERINYÀ

Tel. 972 59 31 03

Ctra. Banyoles a Figueres Km. 2,3
17820 BANYOLES

BUSQUEM
MECÀNICS-AJUSTADORS
DE MÀQUINES
Si tens la formació o els coneixements i ganes
de treballar amb nosaltres, porta el teu
currículum-vitae a DYTSA o ens l’envies a
cv@dytsa.es
30 _

NO
o la

LLEURE PER A TOTHOM és una proposta de lleure compartida
entre l’Ajuntament de Banyoles i les entitats que es comprometen
amb un lleure educatiu, inclusiu, participatiu, d’atenció a la
diversitat, de qualitat i molt divertit!

INSCRIPCIONS ONLINE (recomanat)
COORDINADORA DE LLEURE
La Pinya P3-P5 || Petits Dracs 1r-2n || Sarau 3r-4t || Escàndol 5è-6è

Inscripcions: coordinadoradelleure.org · coordinadora.casal@gmail.com · Tel. 606 046 849

CONSELL ESPORTIU
Casal d’Estiu P3-6è || Estiu Jove 1r-4t ESO

Inscripcions: ceplaestany.cat · consellesportiu@ceplaestany.cat · Tel. 972 58 13 44

ESCOLA DE MÚSICA AULA DE TEATRE
Que comenci! P5-2n ESO

Inscripcions: ateneu.banyoles.cat · ateneu@ajbanyole.org · Tel. 972 57 60 49

ESCOLA DE NATURA
Esplai Verd P3-6è
Inscripcions: escolanaturabanyoles.org ·

inscripcions@escolanaturabanyoles.org · Tel. 972 58 13 16 - 626 302 162

MUSEUS BANYOLES
Casal dels Museus 1r-6è

Inscripcions: museusdebanyoles.cat · Tel. 972 57 23 61 - 972 57 44 67

UN SALT AL CIRC
Encirca’t P3-P5 - 1r-6è

Inscripcions: unsaltalcirc.com · unsaltalcirc@gmail.com · Tel. 609 73 53 97

BEQUES
QUI POT SOL·LICITAR LES BEQUES?
Famílies empadronades a Banyoles amb fills/es inscrits als casals de Lleure per a Tothom que no superein el nivell
d’ingressos establert. Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada i fins a exhaurir el pressupost.
QUANTS TORNS PUC SOL·LICITAR?
Les beques redueixen una part del preu de, com a màxim, 4 torns/setmana, dels casals d’estiu inclosos dins del
projecte Lleure per a Tothom per l’any 2021.
QUAN I ON PUC SOL·LICITAR LA BECA?
Les beques es poden sol·licitar fins al 21 de maig.
Les sol·licituds es poden trobar a:
· Oficina Jove Cal Drac - www.plaestanyjove.cat
· Ajuntament de Banyoles - www.banyoles.cat
· Web entitats de Lleure per a Tothom.
Tota la documentació s’ha de portar a l’Ajuntament de Banyoles:
· Online: www.banyoles.cat
· Presencial: sol·licitant cita prèvia a www.banyoles.cat o trucant al 972 583 211.

MESURES D’HIGIENE
S’aplicaran i actualitzaran els diferents protocols i normatives de seguretat i higiene en tots els àmbits de
l’activitat: espais utilitzats, personal, activitats, etc.
En el moment de formalitzar la inscripció al casal es facilitarà la informació de les mesures d’higiene i seguretat
que hauran d’adoptar les famílies per tal de participar en el casal.
NOTES: Les dates i accions són orientatives. Tota la programació està sotmesa a l’evolució de les directrius que estableixi el govern central
o la Generalitat. Les entitats i l’organització es reserven el dret a modificar total o parcialment el contingut d’aquesta publicació

Aula d'estudi
Del 17 de maig al 10 de juny

La Biblioteca obre, fora del seu horari habitual, i ofereix un espai silenciós
i tranquil, apte per a l’estudi i el treball. L’Aula d’estudi és un servei
adreçat a investigadors i estudiants majors de 16 anys.
Per accedir-hi, cal presentar el DNI a l’entrada. Hi ha connexió wi-fi
No funcionarà el servei de préstec.
Servei coorganitzat amb:

HORARI ESPECIAL

HORARI ESPECIAL

Dissabte 22 de maig i diumenge 23 de maig.
Dissabte 29 de maig i diumenge 30 de maig.
Dissabte 5 de juny i diumenge 6 de juny.
De 10:30 a 14 h. i de 16 a 22 h.

Del 17 de maig al 10 de juny.

DE CAP DE SETMANA

ENTRE SETMANA
Matins: de dimarts a divendres: de 10 a 14 h.
Tardes: de dilluns a divendres: de 16 a 22 h.

MESURES SANITÀRIES COVID-19

Ús de la mascareta // Neteja de mans amb hidrogel // Distància de seguretat // Aforament limitat
Quarantena de 48 hores de tots els documents retornats a la biblioteca

C/ Llibertat, 155 - 1r (Vila Olímpica) 17820 BANYOLES

Tel. 972 57 16 02 · biblioteca@ajbanyoles.org · www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles

h.
.

s

CASAL D’ESTIU
A EQUINATUR

De 7 a 16 anys.
De 9 a 14h, de dilluns a divendres.
Preu per setmana: 100 euros
Inscripcions fins el dia 15 de juny
Telèfons 609 435 108 / 607 441 197
www.equinatur.com

Acadèmia

GAMMA
CURS D’ESTIU

OBRIM LES INSCRIPCIONS
EL DIA 3 DE MAIG

Pl. Major, 46 · BANYOLES
Tel. 972 57 30 55
admin@acgamma.com
www.acgamma.com

GENERACIÓ POST

GUILLEM SITJÀ CAMPS (Tècnic de manteniment d’aeronaus)
La teva història…?
Ja de ben petit jugava a fer l’avió, però no
em pensava pas que els acabaria arreglant.
Tot comença després de sortir del niu en
acabar el batxillerat. Volia entrar a IES Illes de
Banyuls, situada al Prat, per estudiar tècnic
de manteniment d’aeronaus, però les places
eren molt limitades. De totes maneres no vaig
perdre les esperances i vaig estudiar dos cicles
formatius de grau superior d’automatismes i
d’electrònica que també era la meva passió i
vaig participar en el primer concurs “Escalextric
sobre rodes” d’innovació tecnològica, on vaig
guanyar el primer premi. Després vaig trobar
una altra via, més cara, a l’EFAV, Escola de
Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú,
que vaig poder afrontar gràcies al premi.
Un cop acabada la formació aeronàutica, per
culpa de la crisi econòmica vaig buscar feines
alternatives i vaig aconseguir entrar a l’equip
de manteniment dels sistemes de seguretat
de l’AVE Barcelona-Frontera. D’aquella època
el record més impactant va ser la riuada
descontrolada de troncs, pedres i fang que
varen inundar el túnel de Girona.
La crisi em va fer perdre totes les esperances
d’entrar al sector aeronàutic, fins que un dia
vaig rebre una trucada per anar a treballar
a l’hangar de l’aeroport de Perpinyà i ho
vaig acceptar, inconscient que iniciava un
camí sense fre. Al cap d’un any desmuntant i
muntant avions de moltes formes i dimensions,
em va arribar una oferta d’una companyia aèria,
aquest cop per anar a fer la temporada d’estiu,
que eren vuit mesos, a l’aeroport AlacantElx en el manteniment de línia dels avions.
Per la temporada vinent, incorporat de forma
definitiva, a fer la temporada a l’aeroport de
València i en acabar, tot seguit, més a prop,

Redacció d’Els Colors

a l’aeroport El Prat Barcelona i sense adonarme’n, vaig ser a l’aeroport Girona-Costa Brava
com a certificador. També, en ocasions més
esporàdiques he treballat a Palma, Tarragona i
Stansted, Londres.
Amb la pandèmia, per qüestions organitzatives,
el destí m’ha portat de nou a Alacant. No és
la mateixa il·lusió de quan vaig iniciar el viatge.
Potser és que ja és que em sento més gran o
repetir un mateix camí m’avorreix, però bé, sort
o mala sort... qui sap!
Ambició o vocació?
Vocació. Sembla bonic, però al darrere hi ha
jornades infinites, desplaçaments, condicions
climàtiques extremes, formació contínua
i una burocràcia exasperant. He tingut el
plaer de conèixer persones extraordinàries
indiferentment de la nació, cultura o ideologia,
treballant per un sol objectiu, que els avions
surtin segurs. Em sento a dins d’una petita però
gran família.
Viure per treballar o treballar per viure?
Treballar per viure. El que he après en aquestes
estades és apreciar i valorar encara més el
temps que se’ns ha donat i gaudir dels amics
i família en un entorn privilegiat. Les coses
senzilles, són suficients per emplenar-me. Amb
un petit hortet i escrivint sota una ombra en
tindria prou!
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CASAL D’ESTIU

Per nens i nenes a partir de 6 anys
Horari: de 9 a 13 h.
1a setmana:
2a setmana:
3a setmana:
4a setmana:
5a setmana:

del 28 de juny al 2 de juliol
del 5 al 9 de juliol
del 12 al 16 de juliol
del 19 al 23 de juliol
del 26 al 30 de juliol

Vine i deixa’t sorprendre
pel món del cavall!

Preus:

DES
1 dia: 30 euros
PLACES LIMITA
1 setmana: 100 euros.
A partir de la 2a setmana: 90 euros/setmana

Activitats: Classes d’hípica, piscina, jocs, excursions, bany al riu amb cavall...
...i molt més!
Segueix-nos a:

Barri de Bosquerós, s/n
17852 SERINYÀ · Tel. 682 650 271 Eloi

www.hipicabosqueros.cat · info@hipicabosqueros.cat

L’ENTREVISTA

Redacció d’Els Colors

Christian Betanzos, coordinador d’Ethno Catalonia,

programa organitzat per Joventuts Musicals de Catalunya
que se celebrarà del 23 de juliol a l’1 d’agost
Què és Ethno Catalonia?
Ethno Catalonia és un festival de concerts i una
residència internacional per a joves músics, tot
dedicat al folk i a les músiques tradicionals del
món. Com a festival, ofereix una programació
de concerts gratuïts el colofó final dels quals és
l’actuació de l’Ethno Orchestra, una orquestra
multicultural formada pels 40 participants de la
residència artística.
L’any passat l’Ethno no es va poder celebrar per la
pandèmia. Com el plantegeu aquest any?
L’any passat vam haver d’anul·lar el festival i la
residència artística per raons òbvies, tot i que
finalment vam poder integrar alguns concerts
a la programació municipal. Després del buit
generat el 2020, aquest any es planteja com
a doblement valuós no només per les ganes
acumulades de música
en directe, sinó també
pel doble esforç que ha
suposat mantenir vius
els projectes artístics
durant la pandèmia.

de fomentar la participació de més músics
catalans al projecte, ja que la residència també
està pensada per a ells.
Què diries que aporta l’Ethno a la ciutat?
La programació de concerts a la plaça Major i a
l’Estany aporta una proposta musical de qualitat
en dues localitzacions
molt
especials
de
Banyoles, i l’actuació
de l’Ethno Orchestra
és sempre una cosa
sorprenent, tot un èxit
entre el públic local. La
participació dels músics internacionals aporta
frescor i riquesa, sons i harmonies provinents
d’altres latituds i sensibilitats d’altres cultures.
L’Ethno és per a Banyoles una finestra oberta
al fenomen global de la música tradicional, una
volta al món a través de la música.

«L’Ethno és per a Banyoles
una volta al món a través
de la música»

Quines novetats hi haurà en l’edició d’aquest
any?
Com a novetat hem llançat una oferta de tallers
gratuïts per a escoles de música i centres
educatius, amb els quals esperem difondre
i arrelar el projecte entre els joves músics
catalans i estendre la nostra activitat més enllà
dels dies del festival.
Ara us trobeu a la recta ﬁnal del període
d’inscripcions (a ethno.cat ﬁns al 31 de maig) i
feu una crida a gent de tot el món però també a
gent catalana.
Ethno Catalonia forma part del programa Ethno
de Jeunesses Musicals International, una xarxa
present en més de 30 països. La difusió global
del projecte fa que la participació internacional
sigui una cosa consolidada, així és que mirem
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La idea és que Banyoles segueixi sent la seu
permanent de l’Ethno?
Banyoles ha estat la seu de l’Ethno des de
la primera edició el 2016 i continua sent un
excel·lent amfitrió, aportant un públic agraït
i un entorn natural privilegiat que enamora
els participants. La veritat és que mai ens ha
passat pel cap marxar d’aquí, tot al contrari.
Volem continuar creixent al costat d’aquesta
ciutat com a part estable de la seva oferta
cultural.

ESPECIALISTA EN
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

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

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

Fracció

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

Data càrrec banc

60%

5 de maig

40%

5 d’octubre

100%

5 de maig

CONTRIBUENTS AMB REBUTS
NO DOMICILIATS
Concepte

Període pagament

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

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

Reparació i
lloguer de
maquinària
de bosc i jardí

- 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

Av. Països Catalans, 93-95 · 972 570 261
www.xumibikes.com · www.tallercanxumeia.com

Flor & Flor

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAIG 2021

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

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

PORQUERES

Dies 3, 4, 5, 6, 7
JOSEP Ma TORRES

BANYOLES

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

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

FONTCOBERTA

Dies 24, 25, 26, 27, 28
NATÀLIA RUHÍ

CORNELLÀ DEL TERRI CAMÓS
Dies 10, 11, 12, 13, 14
M. CARME BUSQUETS

TELÈFONS D’INTERÈS

Dia 31
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

CORNELLÀ DEL TERRI
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CRESPIÀ

É
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d

CAMÓS

Dies 17, 18, 19, 20, 21
ANNA M. PAGÈS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T
m

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

ESPONELLÀ

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

FONTCOBERTA

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

PALOL DE REVARDIT

Ajuntament ..........................................................................972 59 44 48

PORQUERES

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

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Ajuntament ..........................................................................972 57 46 26

SERINYÀ

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

VILADEMULS

Ajuntament ..........................................................................972 56 02 04
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Dra. Marina Duch Casanova

Dra. Montse Ribas Martín

Medicina Estètica
Núm. Col.: 5788

Medicina Estètica
Núm. Col.: 3772

Toxina Botulínica. La revolució de la
medicina estètica
La toxina botulínica, coneguda popularment
pel nom comercial del primer producte que es
va comercialitzar, Botox®, és un medicament
molt segur, que s’utilitza des de fa més de 20
anys en moltes especialitats mèdiques com
medicina estètica, neurologia, oftalmologia i
altres. La popularitat i ús més estès és en la
medicina estètica, per l’efecte preventiu,
corrector i rehabilitador sobre diferents
alteracions de la pell, i en especial per tractar
les arrugues d’expressió, ja que actua
relaxant els músculs de la cara que les
produeixen com els perioculars, entre les
celles i els del front.
És important saber que aquest medicament
no omple, no dóna volum, a diferència
d’altres productes com l’àcid hialurònic.
La tècnica consisteix a injectar una quantitat
exacta de toxina amb una agulla extrafina a la
zona del múscul que es vol tractar. És
pràcticament indolor i els efectes secundaris
son mínims. Es pot realitzar en qualsevol
època de l’any. S’obtenen molt bons
resultats, que comencen a ser visibles als 3
dies de la injecció i són màxims als 15 dies. La
durada de l’efecte és variable, de 4 a 12
mesos, segons cada persona i número de
tractaments que s’hagi fet prèviament, i és
recomanable no esperar que desapareguin

Abans

Després

Abans

Després

totalment els efectes per realitzar el següent
tractament.
Una altra aplicació de la toxina botulínica amb
molta demanda en el terreny de la medicina
estètica és per tractar la hiperhidrosi
(sudoració excessiva d’axil·les, mans i peus).
Amb la mateixa tècnica d’injecció, el que fa és
disminuir l’activitat de les glàndules
sudorípares de la zona tractada.
L’equip mèdic de Medicina Estètica de la
Clínica Salus realitzem aquest tipus de
tractament, oferint als pacients la màxima
seguretat i resultats de qualitat.
Pg. Mn Lluís Constans, 130 · Banyoles (Girona)
administracio@clinicasalus.org

CONSULTES EXTERNES: 972 573 018
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Per Servei de Prevenció de la Dependència: Fem Companyia
Pla Desenvolupament Comunitari

Un servei comunitari intergeneracional
Aquest és un projecte en xarxa en què participen
alumnes de 3r d’ESO dels instituts Josep Brugulat
i Pere Alsius, que realitzen un servei comunitari.
Amb aquesta acció els i les joves participants
posen en joc els seus coneixements i habilitats
tecnològiques al servei de la comunitat, més
concretament de les persones grans de la comarca.
Es tracta d’oferir un curs on-line per ajudar les
persones grans a aprendre i saber manejar els
recursos que ofereixen les noves tecnologies.
A causa de la pandèmia, els joves s’han vist
obligats a adequar la col·laboració, impartint
el seu coneixement a partir de l’elaboració
dels vídeos tutorials que s’utilitzen al llarg
del curs. Els continguts del curs són diversos:
videoconferències, canals de vídeo, aplicacions per
comunicar-nos, tràmits en línia, cercar informació
per Internet, connectar dispositius, configuració
del telèfon, compra en línia, funcions de la càmera,
GPS...
El funcionament és a través d’un grup de WhatsApp
creat amb tots els alumnes del curs, actualment
hi ha 51 persones inscrites de la comarca.
Setmanalment s’envia un vídeo tutorial (Youtube
- Fem Companyia) en què s’explica un tema i es
proposen exercicis per practicar, a través del grup
es resolen dubtes i es dóna suport individualitzat
si és necessari. Es reforça l’aprenentatge amb

una classe setmanal i en línia, anomenada l’hora
TIC, que permet una comunicació més fluida i un
intercanvi més ric, possibilitant la coneixença entre
els participants i creant una xarxa.
Amb aquesta acció es vol aconseguir reduir la
bretxa tecnològica entre la població més gran de
la comarca, empoderar digitalment el col·lectiu,
contribuir a les relacions socials entre les persones
grans i les més joves dins el context d’alerta
sanitària actual i trencar amb l’aïllament social de
les persones grans.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA: FEM COMPANYIA
Tel. 972 580 388
C/ Pere Alsius, 10 2a - BANYOLES
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Àrea de Benestar Social
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
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ACTIVITAT
FÍSICA I SALUT

L’activitat física a partir de 50 anys
L’envelliment és una etapa de la vida tan important
com una altra, i moltes vegades no tenim totes les
eines per afrontar-la. Hem de ser plenament
conscients que el nostre cos pateix canvis, entre
els quals n’hi ha d’anatòmics i ﬁsiològics, però si
coneixem com ens poden afectar i què podem fer
perquè aquesta afectació sigui mínima, tindrem
una millor qualitat de vida. Segurament molts
pensem que ja mantenim una bona dieta i que ja
anem a caminar però, què més hem de tenir en
compte?
El sistema musculoesquelètic pateix un seguit de
canvis a nivell estructural que afecten les nostres
capacitats del dia a dia. Una caiguda amb fractura
és una de les principals causes accidentals de mort
en la tercera edat. Pel que fa al nostre sistema ossi,
cal saber que la quantitat d’osteoblasts
(generadors del teixit ossi) va disminuint i en
conseqüència la nostra estructura òssia es veu
més fràgil. Respecte al sistema muscular, també es
pateix una disminució de les ﬁbres musculars i un
augment del greix corporal, reduint la capacitat de
generar força. Amb tot això també es veu afectada
la postura, tendim a tirar el pes del cos endavant, a
no estirar bé tota la columna vertebral, costa més
aixecar els peus bé del terra al caminar..., fets que
també augmenten el risc de patir alguna caiguda.
Per tant, tot i que està molt bé sortir a caminar, cal
tenir en compte que hi ha altres tipus
d’entrenament que milloren la qualitat de vida.
Quin és l’entrenament que s’ha de fer quan ens
fem grans? Com ja he dit, el cos pateix canvis, i no
es pot entrenar igual amb 30, 40, 50 o 80 anys, per
tant les característiques i necessitats de cadascú
són l’inici per saber què i com s’ha d’entrenar.
L’entrenament de força, equilibri, agilitat,
coordinació, impacte o cardiovascular són algun
tipus d’entrenament que ens ajudarà a prevenir i
reduir el risc de patir alguna caiguda o malaltia, a

més de millorar la qualitat de vida física i
emocional. Per tant, sortir a caminar és una bona
alternativa, per descomptat, però encara és millor
si aquesta activitat la podem combinar amb algun
altre tipus d’entrenament, adequat a les
característiques de cada persona.
Espero que tot això et serveixi per conèixer una
mica més la importància de realitzar activitat física
adequada quan ens fem grans. D’aquesta manera
segur que tindrem un millor nivell de salut i
benestar.
Per qualsevol dubte o suggeriment podeu visitar la
web www.jordinamercader.com o bé escriure un
correu electrònic a jordina@jordinamercader.com

CENTRE D’ACTIVITAT FÍSICA
PER A LA SALUT

Carretera de Camós, 12
17834 Porqueres (Girona)
Telèfon 633 370 087
jordina@jordinamercader.com
www.jordinamercader.com
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Residència Assistida Pla de Martís

Veïnat Martís de Baix, Esponellà (Girona) - 972 59 70 00
annavinalsm@suara.coop - www.plademartis.coop

a
a
a
i

A

SERVEIS SOCIALS

Residència i centre de dia
per a gent gran

Can Carré
972 574 005
Carrer Sant Martirià, 75
Banyoles (Girona)
www.artris.org
Segueix-nos: Residència Can Carré

Entitat col·laboradora Generalitat de Catalunya

Envellir és viure

CONSULTORI OBERT

Per Marta Expósito

Alimentació de tota la vida
No fa pas tants anys l’alimentació era més simple,
més natural i més saludable. Es menjaven els
aliments que la terra donava a cada temporada, es
cuinava el que es tenia a l’hort de casa o del veí
o bé la majoria compraven al mercat. Sempre de
proximitat, aliments que el cos necessita per cada
estació de l’any.
Una dada que em segueix al·lucinant és que no
fa tants anys es consumia una mitjana anual de
2 kg de sucre per persona, avui dia sobrepassem
els 90 kg de sucre per persona a l’any. I com ho
fem? Doncs consumint productes processats.
Moltíssims aliments contenen sucre, no cal que
siguin de gust dolç, fins i tot els productes salats
contenen sucres afegits.
A vegades sento que diuen... “però si abans
menjaven sucre, pa i estaven tots bé i no els passava
res”. Doncs sí, però en quantitats moderades i
sense consumir-ho en forma de processats.
La nostra gent gran, és la gent sàvia que coneix
el menjar de tota la vida, que ha viscut una època
més o menys dura, però una època on tot era
més “slow”, més humà, ens comunicàvem cara a
cara, menjàvem cuinats d’aliments de temporada,
ens movíem més per desplaçar-nos i anàvem a
dormir més aviat, quan s’havia post el sol. Avui
dia, és molt més fàcil comprar el menjar preparat
al supermercat, ple d’additius, anar amb patinet
elèctric, motocicleta o cotxe, parlar per Whatsapp,
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i anar a dormir molt tard mirant una pel·lícula al
Netflix.
Amb tot això vull dir que, seguir l’alimentació de
tota la vida, la que la nostra gent gran coneix, amb
hàbits més tranquils, com el nostre cos agraeix,
serà molt més saludable i beneficiós pel nostre cos.
Pensant que això és el que seria millor, us proposo
a poc a poc tornar a buscar aquests hàbits tan
saludables:
- Compra aliments de temporada i a prop de casa.
Amb molts vegetals.
- Organitza’t per cuinar per avançat, preparant
diversos plats a la vegada, per poder anar més
relaxat durant la setmana.
- Mou-te.
- Menja quan tens gana i no quan veus un
aliment que t’agrada.
- Agraeix la comoditat que tens
- Ves a dormir aviat
Em sembla que amb aquests petits consells
simples, que són els que la nostra gent gran ha
practicat de sempre, la salut en pot sortir clarament
beneficiada.
Si teniu algun dubte o suggeriment podeu escriure un
correu a martadietista@gmail.com o bé consultar a
www.martaexposito.cat

El Mirador de l’Estany
Residència per a gent gran

Tel. 972 58 04 63

www.elmiradorestany.com
Ctra. Banyoles a Figueres, km. 1,5 - 17820 Banyoles (Girona)
e-mail: elmiradorestany@gmail.com

Us recordem que tenim SERVEI DE CENTRE DE DIA
amb recollida i tornada al domicili.

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

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

Per Faust Moreno Rodríguez
Agent -Oficina de Relacions amb la Comunitat
Comisssaria Districte Banyoles - Pla de l’Estany

La “collita”, nova modalitat de furt
En els darrers mesos s’ha detectat, arreu de

Si sou víctima o testimoni d’aquest fet delictiu és

Catalunya, un augment dels furts del tipus conegut

molt important anotar o memoritzar la matrícula del

com la “collita”, per la forma de distracció emprada,

vehicle, la descripció dels autors (edat, trets físics,

en diversos aparcaments de supermercats o

vestimenta, etc.) i la direcció de fugida. Truqueu

centres comercials.

immediatament al telèfon d’emergències 112 per

Aquest mètode consisteix a llençar monedes

poder facilitar les màximes dades possibles.

prop de la víctima per distreure-la i robar-li les

A continuació us donem alguns consells per evitar

pertinences que ha deixat al cotxe, com el moneder

ser-ne víctima:

o la bossa de mà.

• Desconfieu si en el moment d’arribar a

Aquesta tipologia delictiva l’acostumen a dur a

l’estacionament o en adreçar-vos al vostre

terme tres lladres. Un llança a terra, a prop de la

vehicle veieu alguna persona a prop en actitud

víctima i del seu cotxe, unes quantes monedes, tot

d’espera.

i que a vegades també fan servir claus o qualsevol

• Feu cas omís i tanqueu d’immediat el vehicle

altre objecte. Això provoca que la víctima reculli

si en el moment de carregar les compres i els

del terra els objectes i descuidi la bossa de mà o els

vostres efectes personals al vehicle o a l’arribar

efectes personals a l’interior del vehicle. En aquest

a l’estacionament algú requereix la vostra

moment, una altra persona, que està amagada,

atenció.

aprofita per emportar-se’ls. En la majoria de casos
els lladres marxen ràpidament del lloc amb un

Així mateix, si coneixeu persones vulnerables,

vehicle que els està esperant, conduït per una

alerteu-les d’aquest engany perquè estiguin

tercera persona.

previngudes.

VENDA I LLOGUER DʼARTICLES ORTOPROTÈTICS
Ajudes per al bany, la llar i la vida diària · Ajudes per a la marxa i
el descans · Cadires de rodes, carrutxes, bastons i tot tipus
dʼortesis · Sabates ortopèdiques i plantilles · Productes antinafres
Ortopèdia esportiva · Servei a geriàtrics
AL MIG DE BANYOLES
al costat de la plaça Major

Visita la plana web: www.ortopediaalsius.com

Girona, 18 - 17820 Banyoles Tels. 972 57 68 83 / 972 57 00 79 ortopedia.alsius@gmail.com
Per consultes WhatsApp, al 620 685 019
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Residència per a la Tercera Edat

DISPOSEM TAMBÉ
DE PLACES
DE CENTRE DE DIA
Passeig de La Puda, 46 - 54 · 17820 · Banyoles · Tel. 972 57 57 82

PAU V E L A

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

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

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

Qualitat de vida per a la gent gran
(anti-aging (antienvelliment))
L’estudi de l’envelliment ens obliga a presentar les
modificacions de l’anatomia, de la fisiologia i de la
psicologia humana com evolucionen d’acord amb
el temps. El cos humà es una màquina que es gasta
i acaba amb l’autodestrucció. També es pot definir
com un sistema termodinàmic que produeix ATP
com a combustible. Actualment la biogerontologia
i les ciències mèdiques intenten aplicar tècniques
anti-aging per a aconseguir retardar o modificar
els problemes mèdics freqüents en la tercera edat,
sempre voguen la qualitat de vida, vida als anys i
anys a la vida. Potencialment avui poden arribar a
113 anys. Hi ha edats publicades fins a 130 anys,
segurament és producte d’un error de memòria o
de càlcul. Nosaltres intentaren donar un decàleg
per fer anys amb qualitat DE VIDA.
1. Alimentació equilibrada, sostenible, amb
força color –fitonutrients (els colors tenen
resveratrol, estimulen les Sirtuines)–, dieta
Mediterrània, lleugerament hipocalòrica
verdura, carn blanca. Els gerontòlegs
recomanen la poma. Seguir el programa 5 al dia
(verdures 2. Fruites 3).
2. Fibra dietètica, probiòtica i prebiòtics, fruites
seques i fresques. Beure aigua, 2-3 litres al dia
encara que no es tingui set.
3. Activitat física (cada dia de 10 a 60 minuts
segons capacitats geront psicomotricitat). Sol
diari, 15 minuts (vitamina D). Dutxa diària.
4. Eliminar substàncies tòxiques. Tabac, alcohol,
drogues. Niu ecològic, ventilat. Atenció, no
equivocar-se de medicaments.
5. Vida familiar participativa. Conviviu amb els
néts. Llegir el diari. Connectar amb el món, amb
la TV. Dialogar amb els amics. Evitar la solitud.
Evitar l’estrès. L’activitat intel·lectual millora
la capacitat cerebral i és menys freqüent la
demència.
6. Ganes de viure. Optimisme, positivitat. Esports
tranquils. Respectar la biosfera.
7. Vida sexual activa, satisfactòria segons
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Centenaris COROMINAS: Frederic (105); Concepció (100); Carme (103).

possibilitats. Explorar la sensibilitat, la
sensualitat, la sexualitat i la genitalitat.
L’ancianitat no és asexuada. És important
l’autonomia, la intimitat i la privacitat.
Aranguren diu: “Jo sóc el meu cos”.
8. Acceptar amb tolerància i conformitat les
petites limitacions que imposi l’edat. Dormir 8
hores diàries. Recordar que “qui no té un all té
una ceba”.
9. Evitar discussions. Descansar després de
menjar.
10. Buscar la felicitat. Els verbs adequats
són: caminar, participar, cantar, somriure
(riureteràpia) compartir, conviure. I ESTIMAR.
És important donar vida als anys i no solament
anys a la vida. Els centenaris sempre han tingut
una vida tranquil·la (mètode Ikigai, Okinawa).
REFRANYS
Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato (S.
Martos).
Secret de la longevitat i de la qualitat de vida
és: Menjar la meitat; caminar doble; riure el triple i
estimar sense fi (refrany tibetà).
Segons la BIBLIA l’home pot viure 120 anys.
Segons els biogerontòlegs (Aubrey de Grey,
Lozano, Cordeiro, Salas) el 2030 podrem viure 140
anys.

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

Envellir és viure

Preparació al part, naixement i criança
“...perquè cada embaràs és una experiència única...”
La maternitat és un procés en el qual la
dona experimenta una transformació
personal molt important, a través de la
qual formarà vincles amb el nadó, la
parella i l’entorn més proper que
l’acompanya.
En tot el procés, les emocions,
sensacions, sentiments contraris de por i
alegria envers la futura maternitat poden
variar.
Els
professionals
de
CINER
(fisioterapeuta especialitzada en sòl
pelvià, una nutricionista, una psicòloga i

una llevadora) t’acompanyem al llarg del
camí per tal d’ajudar-te a resoldre dubtes,
empoderar-te i preparar-te per a aquesta
nova etapa.
Potser per a tu és la primera vegada...,
potser ja has passat per l’experiència de
maternitat... El cas és que cada embaràs
és una experiència única. Dedica’t temps
a tu, a escoltar el teu cos i a connectar
amb aquesta nova vida dins teu.
Oferim sessions presencials de gimnàs
perinatal i tallers amb psicòloga,
nutricionista i llevadora.

NOU SERVEI!
GRUP DE
PREPARACIÓ AL
PART 10 €/Hora

www.ciner.es
@cinergirona

675 632 345

!

L
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ASSESSORIA
FISCAL · LABORAL · COMPTABLE · ASSEGURANCES
JURÍDICA

CAMPANYA RENDA 2020
Del 3 de maig al 30 de juny

Amb cita prèvia al tel. 972 570 919
CONFIÏ LA SEVA RENDA A PROFESSIONALS
AMB MÉS DE 25 ANYS D’EXPERIÈNCIA.
Avda. Països Catalans, 45-47 entresòl 1a - 17820 BANYOLES - Tel. 972 570 919 - Fax 972 573 611
e-mail: administracio@vergeteixidor.com - www.vergeteixidor.com
Horari d’oficina: De dilluns a divendres: matins, de 9 a 13:30h. Tardes, de 15:30 a 19:30h.

ANIMALS PROPERS

Per Clínica 1001

“M’agrada cantar, a la primavera.
Volar al capvespre.
M’agrada pintar el món, amb coloraines,
i viatjar menjant abelles.
T’has adonat que ja he tornat?”

CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
Pes: 70 g
Alçada: 30 cm
E. alar: 40 cm

NOM

Català: Abellerol
Castellà: Abejaruco
Anglès: European bee-eater
Llatí: Merops Apiaster

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS

Tots els colors estan presents al seu plomatge excepte el vermell.
Es nodreix d’insectes, amb predilecció per l’abella.
Ingereix més de 30 grams d’insectes diaris.
És menja també l’abella reina quan va o torna del viatge d’aparellament.
Au migratòria, hivern a l’Àfrica i/o Índia, i pot arribar al nord d’Europa a la primavera.
Fa nius en forma de túnel de ﬁns a dos metres de llarg, on pon els ous.
A vegades fa el niu en solitari i a vegades en colònia.

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
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MENJAR BÉ

Per Jaume Fàbrega

Cassola de peix
Probablement una de les aportacions més
importants de la cuina catalana al cabal
gastronòmic europeu és la de guisats de peix
–particularment en cassola–, amb una salsa
elaborada prèviament i conjuntament. El peix
a la cassola és una il·lustre recepta medieval i
renaixentista, ja present al Llibre del coch, de
Robert de Nola.
INGREDIENTS
Una sèpia
Peix blanc o de roca, de carn dura (escórpora,
congre, lluerna, aranya, capó, peix de Sant
Pere, orada)
Una llagosta (opcional), o bé crancs, tellerines,
etc.
Una ceba
Dos o tres tomàquets
Una branca de julivert
Sal i oli
Aigua
Llesques de pa torrat
ELABORACIÓ
Netegeu i escateu el peix, si s’escau, i talleulo a trossos o rodelles. Peleu la ceba i talleu-la
a rodanxes. Peleu els tomàquets i picoleu-los
grosserament; picoleu el julivert.
Poseu una cassola al foc amb oli. Quan sigui
calent, tireu-hi la ceba, afegiu-hi, per donar

gust al sofregit, les potes de sípia; quan la ceba
canviï de color, sense que arribi a cremar-se,
hi afegiu el tomàquet i el julivert. Quan la sípia
tingui un color bru rogenc hi afegiu la llagosta,
si n’hi poseu, tallada a rodelles. Continueu el
sofregit aixafant el tomàquet amb una cullera
de fusta i fins que la llagosta tingui un color
vermell. Afegiu-hi la resta de peixos, per ordre
de cocció, primer l’escórpora (que necessita
uns vint minuts de cocció) i la resta de peixos
(el peix blanc necessita uns pocs minuts, tenint
en compte que la cocció continua un cop
treta la cassola del foc). Cobriu-ho amb aigua
bullent, proveu-ho de sal i feu-ho coure a foc
mitjà-alt, amb la cassola tapada, evitant que el
peix es desfaci. Serviu-ho en dues tongades:
primer el brou sobre les llesques de pa torrat.
A continuació serviu el peix.

609 284 872

21 anys al vostre servei

SERVEI 24 HORES

sussivila@hotmail.com

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

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

COM VA COMENÇAR...

Per Joan Anton Abellán

L’handbol
Tot va començar quan l’equip de bàsquet
femení de Banyoles, que des dels anys quaranta
lluitava cada any per la supremacia provincial,
es va cansar que normalment l’estament arbitral
afavorís al seu gran rival, el Bordils. I la gota que
va fer vessar el got fou la suspensió d’un partit
guanyat per les banyolines. A partir d’aquí i en
una reacció força inusual en el món de l’esport
en equip, l’any 1960 totes les jugadores es
varen passar del bàsquet a l’handbol.
En un primer moment van estar sota el
paraigües de la Sección Femenina de Educación
y Descanso, però l’any 1963 el Club Natació
Banyoles els oferí unes instal·lacions per
entrenar i un tècnic, en la persona de Lluís
Julià, per preparar-les. D’aquesta manera naixia
la Sección de Balonmano del Club Natación
Bañolas.
I tot i tenir una vida força efímera, ja que
varen desaparèixer la temporada 1965-66, van
demostrar un bon nivell. Foren el millor club
gironí del moment, i fins que varen desaparèixer
sempre varen disputar el màxim trofeu estatal,
fins a quedar subcampiones l’any 1964.
Desaparegut aquest equip, no passaren molts
anys fins que el mateix Lluís Julià es va plantejar
crear un nou equip, aquest cop masculí, agafant
com a base els remers del Club. Com que no
tenien un lloc on entrenar, tret de la pista de
bàsquet que hi havia a tocar de l’església de
Sant Pere, ho feien al pati de l’escola pública
de Besalú, fins que el curs 1972/73 van
aconseguir entrenar i jugar a Banyoles, en una
pista de terra que hi havia darrere de l’actual
camp de futbol.
Aquest fet i l’avantatge que Julià, a més
d’entrenador del Club era el preparador físic del
Institut, va fer que anés creixent el nombre de
practicants d’aquest esport, i va arribar a tenir

Anys 60. Equip d’handbol femení, amb Montse Pujolàs, Pilar Cruells, M.
Àngels Segué, Isabel Hugas, Maria Antònia Tallada, Mercè Cruells, Rosa
Bernadas i Neus Corominas (Arxiu CNB).

dos equips, un de juvenils i un de sèniors, fins
que al final, després de dues temporades, van
desaparèixer i alguns dels jugadors van passar
a entrenar amb l’equip d’handbol de Sarrià de
Ter.
De nou, orfes d’aquest esport, es va tornar a
començar de zero per tercera vegada. Va ser
l’any 1980 quan un grup de joves iniciaren
contactes amb el Club Deportiu Banyoles per
tal d’arribar a un acord, crear un equip i cercar
un lloc per jugar. Posat d’acord i amb el nom
de C.D. Banyoles començaren a disputar uns
primers partits en una pista que hi havia a tocar
del pati de l’actual Institut Pere Alsius, que tot
i no tenir les mides reglamentàries, servia pel
propòsit que volien.
L’any següent aconseguirien crear el Club de
Handbol Banyoles, però els mancava una pista
reglamentària, cosa que va ser possible l’any
1983 quan l’Institut construí una segona pista,
amb les mides que marcava el reglament.
Començava d’aquesta manera, i ara sí de forma
definitiva, la nova etapa de l’handbol banyolí.
Actualment el Club Handbol Banyoles té la seu
al Pavelló de la Draga i disposa d’una pista amb
totes les condicions.

58 _

P

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

UNS ULLS ESTRANYS

Per Mar Vilà

Invents estranys
Aquest any, els Reis em van portar un regal
ben curiós. En una capsa de cartró, amb llacets
i molt ben decorada, hi havia una ampolla de
vidre amb un tap de suro i diversos paquetets
amb pedretes, terra, una molsa resseca, llavors,
un paper de filtre com els de les cafeteres i
unes pinces.
L’objectiu del joc o invent, era anar col·locant
tot els material dins de l’ampolla en un ordre
concret i, finalment, posar-hi unes llavors
misterioses. L’ampolla es podia deixar tapada
o destapada (a gust del consumidor). La terra
havia d’estar humida però no gaire, i era
convenient que li toqués el “sol de l’est” que,
traduït a un idioma comprensible per tothom,
es referia al sol del matí. I, teòricament, en 11
dies havien de començar a treure el nas les
primeres fulles. Després d’11 dies l’ampolla
seguia buida. I serà que no la tractava bé, que
per tal que li toqués el sol, la treia a passejar cada
dia. Passats 20 dies va començar a despuntar
una mica de verd... I a data d’avui, després de
4 mesos, s’intueixen 3 o 4 “microcactus” d’un
verd descolorit.
I aquests, senyors banyolins, són alguns dels
invents destinats a les persones de ciutat que
anhelem poder tenir la nostra pròpia collita
de tomates i maduixes, en diminuts horts
urbans fets a base d’ampolles d’aigua i caixes
de sabates, penjats perillosament de l’ampit
d’alguna finestra.
Segurament, a la majoria de vosaltres us
cauen les llàgrimes de tant riure quan veieu
alguns barcelonins fent una festa perquè han
aconseguit que els brotin unes llenties dins
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un pot vidre amb una mica de cotó fluix. Si
senyors, el camp, la natura, la pagesia... són
conceptes que estan de moda. És per això que
muntar una casa rural perquè els de ciutat et
paguin per poder-te fer la feina (tenir cura de
l’hort, munyir vaques, recollir els ous de les
gallines...) és una bona idea de negoci. Abans
“ser de poble” o viure al camp, feia pobre; ara
“ser de poble” fa “hipster”. Aprofiteu-vos-en!!!
Aprofiteu la nostra ignorància abans que la
moda ens faci anar cap a un altre costat.

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

EN VENDA CASA A CORNELLÀ DEL TERRI
Amb jardí i piscina. Preu 310.000 €

Informació i venda:

Passeig de la Indústria, 48 - 17820 Banyoles
Tels. 972 572 016 - 620 228 174

DONES AMB HISTÒRIA

Per Maica Palmada

Qui va ser Annie Edson Taylor?

La primera persona a sobreviure en saltar per les cascades del
Niàgara dins un barril
Va néixer el 24 d’octubre de 1838 a Auburn,
estat de Nova York. Tenia 7 germans, el seu
pare, Merrick Edson, era propietari d’un molí
de farina. Quan ella tenia 12 anys el pare es
va morir, però deixà la família en bona posició
econòmica.
Va estudiar per ser mestra d’escola, etapa en
la qual va conèixer David Taylor, amb qui es
va casar i amb qui va tenir un fill, que va morir
quan encara era un nen. Anys més tard va
enviduar i es va mudar a Bay City, Michigan,
on va obrir una escola de dansa de la qual era
instructora.
Amb la finalitat de fer fortuna per poder viure
la vellesa còmodament va decidir muntar
un espectacle amb la col·laboració de Fran
M. Russel, es tiraria dins un barril per les
cataractes del Niàgara. Així que es va fer
construir un barril de roure al qual van afegir
una enclusa a la base a manera de contrapès i
va fer posar un matalàs a dins per protegir-se
dels cops.
En la realització d’aquest projecte li van sorgir
molts contratemps, ja que ningú desitjava ser
part d’un suïcidi; dos dies abans del seu intent,
van fer la prova amb un gat domèstic, que va
ser llançat des de la Cascada Horseshoe per
provar la resistència del barril... i per sorpresa
de tots, va sobreviure a la caiguda.
El 24 d’octubre de 1901, el dia del seu 63
aniversari, van carregar el barril a una barca de
rems, i va entrar-hi amb el seu coixí de la bona
sort en forma de cor. Després d’assegurar
la tapa, els seus amics van injectar-hi aire
a pressió mitjançant una bomba per a
pneumàtics de bicicleta, i van tapar l’orifici
amb un tap de suro, van deixar el barril a la
deriva prop de la riba nord-americana al sud
de l’illa de la Cabra.
El corrent del riu Niàgara va portar el barril
fins a les Horseshoe Falls canadenques, lloc
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des del qual cauen les Cascades del Niàgara.
Els organitzadors van recollir el barril poc
temps després de la caiguda i en obrir-lo, van
trobar l’Annie amb vida i sense danys, només
tenia una petita rascada al cap.
El viatge no va durar més de 20 minuts, però
va passar més temps abans que el barril
pogués ser obert. Després del viatge, va dir
a la premsa: Preferiria morir d’un tret a boca de
canó, que fer un altre salt a les cascades.
Va guanyar diners concedint entrevistes en
les quals explicava l’experiència, però mai
va aconseguir una gran fortuna, perquè se’ls
va gastar pagant detectius privats per a què
localitzessin el seu representant, Fran M.
Russel, que havia marxat amb el seu barril i
els diners guanyats de l’esdeveniment. Amb
el temps va ser localitzat a Chicago, però el
barril mai es va trobar.
Va passar els últims anys de la seva vida fentse fotografies amb turistes i venent records
en un lloc de souvenirs. També va treballar
de clarivident i administrava tractaments
terapèutics magnètics per a la població local.
Va morir el 29 d’abril de 1921 a l’edat de
82 anys, i va ser enterrada en la secció
d’”acròbates” del cementiri d’Oakwood.

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.
1977

A GÈNCIA D’A S S EGURANCES EXCLUSIVA DE MAPFRE
CD0058B17824566

972574437
659649471
FEDARNE @MAPFRE.COM

LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….

Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

La foto notícia d’ara fa 13 anys
Al segle XVIII es va instal·lar el cementiri
municipal al carrer de Sant Martirià. Va
estar-hi fins al 1913. Posteriorment, en el
terreny s’hi va alçar l’escorxador municipal.
A començament del segle XXI, una vegada
enderrocat l’escorxador, s’hi van edificar blocs
de pisos. Abans, però, va ser necessari excavar

unes antigues sepultures que s’hi van trobar.
En aquesta imatge del 13 de març de 2008 s’hi
veuen els arqueòlegs excavant les sepultures
de l’antic Cementiri Vell. Es conserva a l’Arxiu
Comarcal del Pla de l’Estany (Fons de Joan
Comalat i Vilà).

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

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 872 260 081

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

J

www.boifet.com

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 E DI A DOR 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

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
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TEMPS AL TEMPS

Per Enric Estragués

Nostradamus i les seves 7 prediccions pel
2021: Les notícies no són bones
Avui parlarem d’un dels meteoròlegs i també
astròlegs més famososde tota la cristiandat.
Michel de Nôtre-Dame va néixer el 14 de
desembre de 1503 a Saint-Rémy-de-Provence,
França, i va morir a Salon-de-Provence el 2 de
juliol de 1566, a conseqüència d’una aturada
cardíaca. També anomenat Nostradamus,
era astròleg, meteoròleg, clarivident, boticari
i metge, i va ser conegut pel seu llibre Les
Profecies: una col·lecció de 942 quartetes
poètiques
que
suposadament
predien
esdeveniments futurs. El llibre es va publicar
per primera vegada el 1555. Aquesta és la seva
predicció per a l’any 2021:
Profecia 1: “Foc en el cel”… Nostradamus va
predir un any de gran activitat còsmica. Si
consultem el calendari astronòmic de la NASA
no va desencaminat: 2021 arrencarà amb la
pluja d’estels Quarantines i, fins i tot, hi haurà
un eclipsi total de lluna al maig.
Profecia 2: “L’acabat de fer dirigirà l’exèrcit. El
Duc privat dels seus ulls anirà a Milà en una
gàbia de ferro”. Nostradamus defensa l’arribada
d’un temut xip al nostre cervell?
Profecia 3: “Pocs joves, mig morts per
començar. En un lloc exaltat ocorreran grans
mals. Pares i mares morts d’infinits dolors.
Dones de dol, la pestilent monstruosa”. Alguns
han interpretat això de “mig morts” com una
al·lusió al Covid-19.
Profecia 4: “Després d’una gran angoixa per
a la humanitat, es prepara una gran plaga”. La
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fam amenaça el món, cosa que segurament
s’incrementi el 2021, però caldria recordar que
ja abans del Covid, s’estimava que 822 milions
de persones al món passaven fam.
Profecia 5: “Veurem l’aigua pujar i la terra caure
sota d’ella”. Aquesta predicció és tan encriptada,
que ni els més il·luminats s’atreveixen a donar
una interpretació.
Profecia 6: “El parc en pendent, gran calamitat
a través de les terres de l’oest”. Tot i que les
explicacions no són molt clares, els vidents
s’han llançat a situar al mapa la nova profecia:
creuen que parlen d’un terratrèmol a Califòrnia.
Profecia 7: “A causa de la discòrdia i negligència
francesa, es donarà una oportunitat als
mahometans. La terra i el mar de Siena es
xoparan de sang i el port de Marsella cobert
de vaixells i veles”. Aquesta és una altra de les
seves pessimistes prediccions.
Nostradamus situaria la fi del món per l’any
3.797.
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.
ARXIVADOR de color marfil
i de plàstic reforçat, hi ha
diferents compartiments per
posar folis sota l’ordinador, la
pantalla o en una taula. Val 16
euros. Telèfons 635 295 914
– 872 200 464.
DESBROSSAMENT amb
tractor de parcel·les, camps,
boscos, etc.
Tel. 616 451 021 (Jordi).
VINE a practicar scooter!
Tailwhip, barspin, hellwip,
board feble, 180 i 360 entre
d’altres. Més informació:
www.scooterpuji.webnode.
es, scooterpuji@gmail.com o
Whatsapp al 633 411 381.

VOLS FER un regal original?
Es fan caricatures en llapis
i en color. Tel. 629 601 747
(Peipetit).
QUADRE emmarcat de vidre,
molt maco, de l’estany de
Banyoles. Val 35 euros. Tel.
635 295 914 – 872 200 464.
COL·LECCIÓ completa
il·lustrada en color de 4
llibres per aprendre sexe. Val
38 euros. Ensenya totes les
tècniques i trucs per gaudir
i durar més en parella. Tels.
635 295 914 – 872 200 464.
PER NO PODER ATENDRE,
TRASPASSO EMPRESA
de Serveis per gent gran a
domicili, en funcionament.
Només per a persones
coneixedores del sector.
Tel. 620 394 962.
CADAQUÉS lloguer casa per
caps de setmana i setmanes
completes. 8 places. HUTG26765. Tel. 636 911 480.
DIPÒSITS de 1.000 litres amb
el palet a sota, 50 € cada un.
Tel. 629 513 654.
TENIM lloc per guardar
caravanes i autocaravanes a
Borgonyà, a dins i a fora, amb
accés a aigua i llum. Telèfon
629 513 654.
ES LLOGA hort de 1.000
m2 al Pla de l’Ametller, preu
mínim a convenir. Telèfon de
contacte 620 803 227.

VENC formigonera en molt
bon estat. Bon preu. Telèfon
669 363 329.
S’OFEREIX paleta a
particulars. Obra nova i
reforma, a hores o pressupost.
Tel. 669 363 329.
VINE a practicar biketrial a
Porqueres. Tots els nivells.
Més informació: www.
biketrial2025.webnode.es biketrial2025@gmail.com - o
per WhatsApp 633 411 381.
NECESSITES un traster,
guardar mobles... estarà ben
guardat, a 100 m. de la zona
esportiva de Porqueres.
Telèfon 656 194 936.
TALLERS de restauració,
decoració, reciclatge de
mobles i objectes, a Vilafreser
tel. 667 940 819 (Tere)
www.obrador3a.com.
RESTAURACIÓ i decoració de
mobles i objectes, pressupost
sense compromís. Telèfon
667 940 819
www.obrador3a.com.
CAPGROSSOS, caricatures,
peces cartró-pedra per
encàrrec, construcció
restauració Tel. 667 940 819
www.obrador3a.com.
VINE a enamorar-te dels
peluts de la gossera de
Puigpalter (costat deixalleria).
Acull o adopta. Telèfon de
contacte 639 970 004.

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

LLETRES de regal. Un regal
personal i que sorprèn.
Demostra-li com n’és
d’especial i regala-li una
poesia o cançó: www.lletres.
webnode.es. Telèfon de
contacte 639 270 554.
JARDINER NET. Tot pel
vostre jardí. Telèfon de
contacte 610 610 433.
CLASSES dibuix pintura. Per
a nens i nenes de primària.
Estudi d’art - Porqueres. Tel.
660 130 601. @lauartbny.
VENC guitarra en molt bon
estat i amb molt bon so. Amb
estoig i tot. 130 euros. Tel.
626 741 642.
DONA catalana busca
feina de neteja, particulars i
empreses. Acompanyament
gent gran. Molta experiència
i vehicle propi. Telèfon de
contacte 605 482 130.
LLOGO local/garatge cèntric
d’uns 60 m2, més pati d’uns
30 m2. Tel. 650 046 803.
MESTRA d’Educació Primària
amb experiència s’ofereix
per fer classes particulars de
repàs, suport educatiu i/o
cangurs a domicili. Telèfon
659 424 784 (Sònia).
LA MEDICINA Tradicional
Xinesa tracta tant malalties
físiques com emocionals, per
restaurar la salut. Truca i en
parlem. Tel. 606 179 636.

VENC! Sella de muntar a
cavall de la marca Zaldi
Country de 17,5” polzades,
de pell de color marró. Poc
utilitzada i en bon estat.
500 euros. Tel. 659 424 784
(Sònia).
BUSCO pàrquing tancat
o obert a la zona Ronda
Monestir, alçada del núm. 80
- 90. Tel. 616 519 940.
COMPRO discos rock, jazz,
blues, etc., revistes musicals,
tebeos antics, àlbums de
cromos. Ho recullo a domicili.
Tel. 626 016 641.
SADEVIURE. Reflexologia
podal, acompanyament
terapèutic, formació en
harmonització energètica.
Tel. 616 431 328 (Montse).
monsavida@gmail.com. www.
sadeviure.com. Vetllem Salut.
VENC matalàs i somier amb
potes, de 90 cm, molt barat.
Tel. 650 689 716.
VENC porta interior
200x70x4cm, maniquins
perruqueria, robot fregidora,
mosquitera 62x62cm, alçador
cotxe, moble bar. Telèfon de
contacte 677 732 266.
VENC tamborets fusta,
boles nadal, maleta viatge
i necesser, sofà Futton,
persiana, moble rebedor, llit
bebè x viatge, alçador cotxe.
Tel. 660 475 195.

VENC matalàs, barra cortina,
WC, ràdio antiga, cintes
casette, tocadiscos, làmpada,
cadires, joguines, pastiller
setmanal. Tel. 618 547 607.
VENC piano Thomann SP320 digital, violí 1/2 Stendor
Student II, violí Student I,
motxilles, patinet de línia,
trencaclosques, catifa. Tel.
972 584 055.
CLASSES de flamenc,
sevillanes i dansa del ventre a
Banyoles. Tel. 645 090 777.
PIS. Vols construir-te un
pis en cooperativa al centre
de Banyoles? Visita www.
habitatgesperpinya8.com.
Som particulars. Últim pis
disponible! Tel. 646 220 096.
HABITACIÓ centre de
Banyoles, 20 m2 amb terrassa
i bany independent, amb
wifi i calefacció. Telèfon de
contacte 606 930 247.
VENC motocultor en bon
estat. Marca Mollón, té uns
15 anys. Per més informació
i fotos Whatsapp. 300€.
Recollir a Mieres. Telèfon de
contacte 619 502 740.
VOLS estalviar a la factura
d’electricitat? Vols saber si
pagues més potència de la
que necessites? Envia un
watsapp al 609 511 108.
ESTUDIANT universaitària
dona classes particulars i
servei de cangur. Telèfon
686 436 609 (Ariadna).

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

De què estem fets?
La primera resposta que em ve al cap és la que
va donar Carl Sagan «Som pols d’estrelles»,
literalment.
Tots els elements químics que formen el nostre
planeta, i també l’espai, es van formar o en el
moment del Big Bang, la gran explosió inicial,
o després, a força d’anar cremant hidrogen a
les estrelles. A la part final de la vida estel·lar,
aquestes poden acabar de diferents formes
segons la massa inicial. Així tindrem nanes
blanques, estrelles de neutrons o forats negres,
però en qualsevol cas, amb les seves explosions
finals hauran expulsat a l’espai buit tots els
productes que han generat abans d’arribar a
morir-se. Això és, la resta d’elements químics
que no es van produir en el moment inicial.
El 73% dels elements del nostre cos prové
de la mort d’estrelles més massives que el
Sol. El 16,5%, d’estrelles com el Sol. El 9,5%
ve de l’origen de l’Univers i l’1% que queda,
d’explosions de nanes blanques.
Un cos humà, posem de 70 kg de pes,
contindria un 65% d’oxigen (45 kg), un 18% de
carboni (13 kg), un 10% d’hidrogen (7 kg) i un
3% de nitrogen (2 kg). Amb aquests elements ja
fem el 96% del total. Queda el 4% per calci (1
kg), fòsfor (800g), potassi (140g), sofre (140g),
sodi (100g), clor (95g) i magnesi 825g). En total,
al nostre cos hi participen 28 elements que
hem d’ingerir amb la nostra dieta.
De fet dels 92 elements naturals que hi ha al
planeta, dins del nostre cos en podem trobar
fins a 60, però molts només com a traces, sense
cap utilitat vital, o fins i tot, com a contaminants
capturats de l’ambient, com el plom, cadmi,
urani, mercuri, que són tòxics pel nostre cos i
que no tenen cap funció biològica en el nostre
organisme. El problema és que alguns ja
són dins de la cadena alimentària i es poden
acumular en el nostre cos. Existeixen uns 20
metalls, com els esmentats, que són tòxics.
Altres no, però com el ferro o coure, podrien
també ser-ho per excés. Evidentment tots els
70 _

Infografia: Eduard Forroll.

metalls radioactius també són tòxics per la vida
en general.
Segons estudis metabòlics, el cos ha de
disposar de diverses substàncies en quantitats
molt petites, com les vitamines o les sals
minerals. Només algunes vitamines poden ser
sintetitzades pel nostre organisme, la resta
han de ser ingerides amb els aliments, igual
que totes les sals minerals. Així que el més
recomanable és una dieta variada.
El mateix tabac ens pot intoxicar amb cadmi,
níquel, arsènic i plom que porta en el fum.
La major part de l’oxigen i l’hidrogen que tenim
es troben en forma d’aigua, ja que el nostre cos
en edat adulta conté un 60% d’aigua. Així el
cervell i els músculs en tenen un 75%, la sang
un 92% i els ossos un 22%.
Com a curiositat, el cost d’un cos humà a preu
de mercat dels 40 elements que el formen,
seria d’uns 120€. Altra cosa curiosa és que tot
l’hidrogen del que disposem, en el nostre cos o
a qualsevol altre lloc de l’Univers va ser creat
en el moment inicial del Big Bang, després, mai
més s’ha creat hidrogen, només s’ha recombinat
per fer altres elements.
Blog personal de l’autor:
http://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es/

