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L’ENTREVISTA Redacció d’Els Colors
Foto: Duna Vallès i Clàudia Torrents

Tarta Relena
Tarta Relena és un projecte vocal format el 2016 
per Marta Torrella i Helena Ros, que explora les 
possibilitats de la música a cappella. Enguany 
tornen a l’(a)phònica, Festi val de la Veu de 
Banyoles per presentar ofi cialment les cançons 
del nou disc, Fiat Lux, previst per al setembre. 
Actuaran el dijous 24 de juny (20h) a l’Auditori de 
l’Ateneu de Banyoles.

L’(a)phònica és un festi val dedicat a la veu, que 
per a vosaltres és l’instrument principal. Què us 
ha portat fi ns a la música a cappella?
Vam començar a experimentar amb la veu 
formant part d’un cor; ens vam endinsar en el 
món del cant de manera col·lecti va i comparti da 
i, normalment, a cappella. No ens semblava 
una aposta arriscada ni 
fora del comú. Deixar 
els instruments fora 
de la nostra música 
i centrar-nos en la 
veu ens ha permès 
descobrir una manera 
especial de concentrar-
nos i connectar entre 
nosaltres dues.
Defi niu el vostre esti l com a “folk tronadet i 
gregorià progressiu”, quins referents teniu?
Ens posem aquesta eti queta amb senti t 
de l’humor perquè en la nostra música hi 
ha ingredients com melodies del folklore, 
polifonies cristi anes, textos bíblics i estrofes 
amb imatges senzilles. I amb el tronadet i el 
progressiu ho fem mutar una mica. Hem begut 
molt d’arti stes locals que han cuidat i penti nat 
el folk ibèric com Coetus, Carles Dènia, 
Sílvia Pérez Cruz, Carmen Linares, Maria del 
Mar Bonet, Toti  Soler… També estem molt 
enamorades de la música vocal d’Ockeghem 
o Desprez, o de més tardana de Vivaldi o 
Haendel i ens agrada molt la feina de Hilliard 
Ensemble o Beauty Farm, per dir-ne dos de ben 
diferents. 
Quin paper juga l’electrònica en la vostra 
proposta?
Va començar apareixent per tenir algun 

ingredient més amb què jugar, a part de les 
nostres dues veus. El contrast entre l’organicitat 
de la veu humana i la síntesi electrònica del so 
ens va semblar interessant. 

Torneu a l’(a)phònica 
després de presentar-hi 
el vostre primer treball el 
2019, com ha evolucionat 
la vostra proposta en 
aquest temps?
Filem més prim i 
prenem més decisions. 
En aquest temps 

hem pogut anar millorant progressivament 
aspectes fonamentals del projecte i també 
detalls, començant pel so i la producció 
musical, la presència escènica, el vestuari… 
fi ns a embrancar-nos a crear amb totes les 
dimensions d’un espectacle (llum, escenografi a, 
moviment, etc). 
Què ha signifi cat per a vosaltres comptar amb la 
coproducció del festi val i La Marfà – Centre de 
Creació Musical?
És l’element clau que ha permès una conti nuïtat 
després de publicar els dos pimers EPs. La 
coproducció ha professionalitzat el projecte, 
amb un equip artí sti c i oferint bones condicions 
laborals a les persones que havien col·laborat 
per amor a l’art. És la primera vegada que rebem 
un vot de confi ança en forma de coproducció, 
per això hi ha moltí ssima il·lusió i és, alhora, una 
manera de treballar nova amb què ens estem 
familiaritzant.

«Centrar-nos en la veu ens ha 
permès descobrir una manera 
especial de concentrar-nos i 
connectar entre nosaltres»

Descobreix més a     @xicschics
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NOTÍCIES

Consolidat com un dels festi vals musicals de referència,               
l’(a)phònica, Festi val de la Veu de Banyoles encara la seva 17a 
edició, que ti ndrà lloc del 24 al 27 de juny a la capital del Pla 
de l’Estany. Nascut el 2004, el festi val compta amb actuacions 
i acti vitats paral·leles per a tots els públics, amb la veu com a 
protagonista. El cartell abraça arti stes de reconeguda trajectòria 

amb formacions per descobrir, amb una gran varietat esti lísti ca. Destaquen noms com Albert Pla, 
que presentarà el seu últi m disc a l’Estrella Damm Club Natació Banyoles, un espai emblemàti c al 
costat de l’estany; Tarta Relena, el duet a cappella que presentarà ofi cialment el seu nou àlbum Fiat 
Lux a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles; Nacho Vegas, amb un espectacle a l’Auditori de l’Ateneu 
de Banyoles en què llegirà alguns dels seus textos i interpretarà algunes de les seves cançons 
més emblemàti ques; els concerts binaurals de Marala i Nico Roig al Monesti r de Sant Esteve; la 
primera actuació de Rodrigo Cuevas a les comarques gironines, que ti ndrà lloc al Teatre Municipal 
de Banyoles; l’actuació a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles de Reggae per xics amb el nou disc 
Quadern de bitàcola, per primer cop a les comarques gironines; la presentació ofi cial del nou treball 
de La Ludwig Band, La mateixa sort, a La Muralla; la presentació a les comarques gironines del 
nou àlbum de Rita Payés i Elisabeth Roma, Como la piel, a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles; i la 
presentació del nou disc de Joan Colomo, Disc Trist, també en primícia a Girona, entre molts altres.
Per explorar aquest instrument que tots portem incorporat, la veu, el festi val no només proposa 
actuacions musicals d’esti ls diferents, sinó tot un seguit d’acti vitats paral·leles per acostar-s’hi des 
de diferents perspecti ves. Exposicions, tast de concerts i altres acti vitats complementen el cartell 
d’un festi val que ja és un cita ineludible en l’escena musical del país.
Un any més, Banyoles es converteix en la capital de la veu! 
Més informació i entrades a www.aphonica.banyoles.cat

17è FESTIVAL DE LA VEU DE BANYOLES, (a)phònica



L’Assemblea General de les Nacions Unides, 
va reconèixer el dia 15 de Juny com el Dia 
Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i 
el Maltractament a la Gent Gran. 
El maltractament a la gent gran és un abús 
que es comença a detectar, no obstant per la 
mateixa persona gran i la societat és 
desconegut, poc visible. L’Organització 
Mundial de la Salut el defineix com una de les 
formes de violència més ocultes i més 

desconegudes. Aquest fenomen afecta les persones grans de tot el món, 
veient que els perjudica la salut i dignitat, és una qüestió de drets humans.
L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
impulsa el programa “Bon Tracte a les Persones Grans”, en col·laboració 
amb Obra Social La Caixa, que promou la sensibilització, prevenció, 
detecció i atenció de casos de maltractament. Des d’aquí ens sumem a 
aquesta presa de consciència per poder lluitar contra aquesta 
discriminació, desigualtat i promoure un canvi de paradigma cultural.

Per informació: tel. 972 580 388

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

L’Ajuntament de Banyoles ha presentat el Pla de dinamització del 
comerç local. L’estudi analitza la situació del teixit comercial de 
Banyoles i els factors que condicionen el futur del dinamisme de 
l’acti vitat comercial. Pel que fa a les accions, es proposen accions 
de caràcter comercial, però també relacionades amb l’espai i el 
paisatge urbà, la mobilitat i l’accessibilitat a l’acti vitat comercial, 
així com aspectes de caràcter estructural i organitzati u. En aquest 
senti t, el pla proposta 14 projectes i 64 accions, organitzats en 

tres grans blocs: reacti vació de locals buits, ordenació i embelliment de l’espai urbà i millora de la 
governança i la dinamització de l’acti vitat comercial.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES ELABORA UN PLA PER DINAMITZAR EL COMERÇ 
LOCAL

La propera edició del Festi val presentarà 18 atraccions 
premiades en altres grans competi cions que seran presentades 
per 49 arti stes que representen 15 països. El Festi val, que 
tradicionalment se celebra al febrer sota una carpa a La Devesa, 
se celebrarà en un Pavelló de Fontajau transformat en un càlid 
circ, un espai més adequat que una carpa per acollir espectadors 
amb les actuals normati ves i restriccions.
La cancel·lació de la major part dels grans festi vals internacionals 
de circ d’arreu del món aquest 2020/21 ha donat lloc a una 

gran oportunitat: presentar dins d’una mateixa pista les atraccions guanyadores de les darreres 
edicions dels grans Festi vals internacionals oferint un espectacle d’altí ssima qualitat. D’aquest nou 
concepte neix una edició especial ti tulada “Festi val de Festi vals. Segons les restriccions actuals 
només poden oferir-se 1.000 localitats en cadascuna de les 11 representacions i ja s’han superat 
les 5.000 entrades venudes. Les entrades poden comprar-se al web www.festi valdelcirc.com, a les 
taquilles del Teatre de Girona (dimecres i divendres de 13h a 15h) i a Circusland a Besalú.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC “ELEFANT D’OR” DE GIRONA SE 
CELEBRARÀ DEL 24 AL 28 DE JUNY AMB 49 ARTISTES DE 15 PAÏSOS
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

È BO, È MEL! 

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.

Escanegeu el codi 
QR per consultar 
tota la programació i 
informació del È BO, 
È MEL!

 
Esteu atents també a les nostres xarxes socials 
@turismebanyoles i @ajbanyoles.

PROGRAMACIÓ OFICIAL (a)phònica

DIJOUS 24 DE JUNY
Tarta Relena
20 h. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
10 € / 13 €.

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic
21:45 h. La Muralla.
Gratuït (prèvia retirada d’entrades).



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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DIVENDRES 25 DE JUNY
Nico Roig
19 h i 21 h. Monestir de Sant Esteve.
8 € / 11 €.

Albert Pla
21 h. Estrella Damm Club Natació Banyoles.
20 € / 23 €. 

San Salvador
22:30 h. La Muralla.
Gratuït (prèvia retirada d’entrades).

DISSABTE 26 DE JUNY
Pulmon Beatbox
11 h. Teatre Municipal de Banyoles.
6 € / 9 €.

Sam Berridge
13 h. Fundació Lluís Coromina – Espai Eat Art.
Gratuït (prèvia retirada d’entrades).

Marala
17 h. Monestir de Sant Esteve.
8 € / 11 €. 

Anna Andreu
18:15 h. Claustre del Monestir de Sant Esteve.
8 € / 11 €.

Nacho Vegas
19:30 h.  Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
16 € / 19 €. 

Berywam
19.30 h. La Muralla.
Gratuït (prèvia retirada d’entrades).

Rodrigo Cuevas
21 h. Teatre Municipal de Banyoles.
10 € / 13 €.

DIUMENGE 27 DE JUNY
Reggae per xics
10:30 h i 13 h.  Auditori de l’Ateneu de 
Banyoles.
6 € / 9 €.

Enric Casasses
11:30 h. Teatre Municipal de Banyoles.

Gratuït (prèvia retirada d’entrades).

Cor de Teatre i Vespres d’Arnadí
17 h i 20 h. Monestir de Sant Esteve.
11 € / 14 €.

David Carabén
18:15 h. Claustre del Monestir de Sant Esteve.
10 € / 13 €.

La Ludwig Band
19:15 h. La Muralla.
Gratuït (prèvia retirada d’entrades).

Rita Payés i Elisabeth Roma
20:30 h. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
10 € / 13 €.

Joan Colomo
22 h. La Muralla.
Gratuït (prèvia retirada d’entrades).

ACTIVITATS PARAL·LELES

EXPOSICIÓ
(a) 2021
Del dimarts 1 al dimecres 30 de juny.
Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany.
Gratuït.

EXPOSICIÓ
L’(a)phònica en cartells
Del dimarts 8 de juny al dijous 15 de juliol.
Can Pons.
Gratuït.

EXPOSICIÓ
Dibuix en directe
Del divendres 18 al diumenge 27 de juny.
Fundació Lluís Coromina – Espai Eat Art.
Gratuït.
Inauguració el divendres 18 de juny, a les 20 h.

EXPOSICIÓ
Conserves de músics
Del divendres 18 al diumenge 27 de juny.
Comestibles Brugada (Ca La Brugui).
Gratuït.
Inauguració el divendres 18 de juny, a les 20 h.



ON ANAR
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CONCERT
Presentació del Festi val (a)phònica amb Magalí 
Sare & Manel Forti à
Dissabte 19 de juny. 18 h.
Mercat de La Volta #36 (Girona).
Gratuït

TAST DE CONCERTS
Crisbru
Dilluns 21 de juny. 21 h.
Banys Vells.
Gratuït (inscripció prèvia al 683 30 37 31).

TAST DE CONCERTS
Momi Maiga
Dimarts 22 de juny. 20:30 h.
Ca La Flora.
Gratuït (inscripció prèvia al 619 27 68 66).

INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA
L’(a)phònica al cel
Del dijous 24 al diumenge 27 de juny. 
Claustre del Monesti r de Sant Esteve. 
Oberta durant les acti vitats del festi val.

TAST DE CONCERTS
Eva Verde & Publio Delgado
Dijous 24 de juny. 21 h.
Set Cafè.
Gratuït (inscripció prèvia al 668 57 07 04).

CONCERT
Cor Gran de l’EMMB
Divendres 25 de juny. 18 h.
Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
Gratuït (prèvia reti rada d’entrades).

TAST DE CONCERTS
Genni & Aleks Locksmith
Divendres 25 de juny. 19 h.
Triops.
Gratuït (inscripció prèvia al 972 57 53 52).

TAST DE CONCERTS 
N. Moller
Dissabte 26 de juny. 12 h. 
Ateneu Bar.
Gratuït (inscripció prèvia al 625 44 42 79).

TAST DE CONCERTS 
Pol Pla
Dissabte 26 de juny. 17 h.
Golafreria Janeret.
Gratuït (inscripció prèvia al 660 32 45 44).

TAST DE CONCERTS 
Gracià Pedro
Diumenge 27 de juny. 12:30 h.
Can Pericus.
Gratuït (inscripció prèvia al 676 51 90 44).

Més informació:  
Alda Rodríguez | Alter Sinergies
www.aphonica.banyoles.cat 
comunicacio@altersinergies.com 
671 384 584.

ARTS ESCÈNIQUES

CINEMA DOCUMENTAL
HIGH MAINTENANCE
Barak Heymann. Israel, Polònia (2020) 66 min. 
VO en hebreu i anglès, subti tulada en català.
Dissabte 5 de juny, 20 h. Auditori de l’Ateneu. 
Preu: 3 €.
Per més informació: 
www.eldocumentaldelmes.com

FLAMENC / JAZZ
CHANO DOMÍNGUEZ & MARIOLA MEMBRIVES
Un trobada apassionada entre les mans del 
pianista gadità, referent universal del fl amenc 
jazz, i la veu prodigiosa de l’Arti sta resident de 
l’Ateneu - CMEM. Les històries del tango, del 
bolero i del jazz renaixeran davant nostre com 
si les escoltéssim per primera vegada.
Diumenge 13 de juny, 19 h. Auditori de 
l’Ateneu. Preu: 12 €.

ESPECTACLE FAMILIAR
MY MEXICAN BRETZEL Cicle Gaudí.
Dissabte 19 de juny, 20 h. Auditori de l’Ateneu.  
Preu: 4,5 €.
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BIBLIOTECA COMARCAL

EXPOSICIONS
Del dimarts 1 al dimecres 30 de juny. Biblioteca 
Comarcal. EXPOSICIÓ / Gratuït. (a)phònica 
2021.
Exposició paral·lela l’(a)phònica, Festival de la 
Veu de Banyoles.
Sentiu veus a la Biblioteca? Són les                             
d’(a)phònica! Entre les prestatgeries hi trobareu 
un espai dedicat al festival, amb la discografia, 
les lletres de les cançons i les imatges dels 
grups que hi actuaran.

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
HORA DEL CONTE
Dimecres 16 de juny. 10:30 h. Biblioteca 
Comarcal. BIBLIONADONS / Gratuït amb 
inscripció prèvia.
BiBicontes. A càrrec de David Planas.
Petis sons, historietes, titelles, poesia i música 
per als més petits de la casa. Cançons, objectes 
i titelles serviran per enllaçar petites narracions 
i crear un món màgic i sorprenent.

CLUB DE LECTURA INFANTIL        
Dijous  17  de juny. 17  h. Biblioteca Comarcal.
Manual per combatre dracs mortífers, de 
Cressida Cowel.
En Singlot Sardina entrarà d’amagat a la 
biblioteca i descobrirà un important secret.
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari. 

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.
UN SIMPÀTIC ORELLUT
QUE BRAMA FORT
PERQUÈ ÉS MOLT TOSSUT

ACTIVITATS PER A ADULTS
CLUB DE LECTURA
Dimecres 16 de juny. 20 h. Biblioteca Comarcal.
ENGLISH READING CLUB. All thing Bright and 
Beautiful, de James Herriot. Join us in reading 
a wide variety of authors with the opportunity 
to practise your English Reading in relaxed 
discussions. Moderator: Susan Baker.

Dimarts 22 de juny. 19 h. Museu Darder. CLUB 
DE LECTURA. Gratuït. Canciones, de Federico 
García Lorca. Conductor: Albert Torrescasana.
Llegirem i comentarem poemes i fragments 
d’algunes de les seves obres cabdals. 
Activitat paral·lela als concerts de l’artista 
resident de l’Ateneu-CMEM 2021, la cantaora 
Mariola Membrives.

PRESENTACIÓ 
Dissabte 5 de juny. 12 h. Sala d’actes 
Ajuntament. PRESENTACIÓ DE REVISTA. 
Gratuït. El Ciervo, a càrrec de Jaume Boix.

Plaça Major, 20 1r · BANYOLES 
Tels. 972 57 60 38

CONTACTA’M al tel. 619 271 675    · stuarthaynes62@gmail.com

CLASSES ELS MESOS
JUNY, JULIOL, AGOST i SETEMBRE

CLASSES PARTICULARS  (grups reduïts)
HORARI FLEXIBLE, MATINS I TARDES, TAMBÉ ELS DISSABTES

REFORÇ I PREPARACIÓ PER EXÀMENS D’ESCOLA I DE CAMBRIDGE
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FORMACIÓ DIGITAL
http://atena.biblioteques.cat/
Nou Sistema de Lectura Pública, per consultar 
i accedir a tot el fons de les  biblioteques 
públiques de Catalunya.
Atena unifica els catàlegs de totes les 
biblioteques públiques de Catalunya, des del 
qual ja podeu accedir a través d’internet als  
15 milions de llibres i documents dels fons de 
totes les biblioteques públiques de Catalunya.
Formació pràctica. Durada: 1 hora aproximada
Dies a concretar, cal demanar dia i hora a la 
Biblioteca.

AULA D’ESTUDI  
De l’1 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.

HORARI ESPECIAL DE CAP DE SETMANA
Dissabte 5 de juny i diumenge 6 de juny.
De 10:30 a 14 h. / De 16 a 22 h. 

HORARI ESPECIAL ENTRE SETMANA
Del 1’al 10 de juny.
Matins: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h.
Tardes: de dilluns a divendres, de  16 a 22 h.

NOVETATS JUNY
INFANTIL-FICCIÓ
Estel Fugaç. Ursula Wölfel. Bambú.
El gran llibre dels super tresors importants de 
debò. Susanna Isern. Flamboyant. 
Si vens a la Terra. Sophie Blackall. Barcanova. 

INFANTIL- CONEIXEMENTS
El Libro de los saludos. Arianna Squilloni. A buen 
paso. 
Pífies genials. Soledad Romero. Mosquito. 
Plàstic: passat, present i futur. Eunju Kim. 
Joventut. 

NARRATIVA JUVENIL
Àunia: l’anhel de llibertat d’una noia ibèrica. Ivan 
Vera. Akiara Books. 

El famosíssim catàleg de Walker Dawn. Davide 
Morosinotto. Viena.

ADULTS-FICCIÓ
Benvinguts a Amèrica. Linda Boström 
Knausgard. Les Hores.
Consumits pel foc. Jaume Cabré. Proa. 
Filles d’una nova era. Carmen Korn. Planeta. 

ADULTS – NO FICCIÓ 
L’art de posar límits. Sonia Kliass. Ing. 
Humà, més humà: una antropologia de la ferida 
infinita. Josep Maria Esquirol. Quaderns Crema. 
Males herbes: receptes amb plantes silvestres. 
Jordi Garcia, Beatriz Marcos. Cossetània. 

CÒMIC 
Consulteu la guia Extra! Còmic 2021: bibgirona.
cat/biblioteca/bibliotecadebanyoles

CINEMA
Soul. Disney/Pixar. EEUU 2020. 
Uno para todos. David Ilundain. Espanya 2020. 

MÚSICA
Black music pels més menuts. Infantil.
Perifèria. Clara Peya. 

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

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

Horari d’estiu: (del 21 de juny al 12 de 
setembre inclosos)
Matins de dimarts a divendres, de  10.30 a 14h.
Tardes de dilluns a dijous, de 16 a 22 h.

Dies de tancament especial:
Dimecres 23 tarda  i divendres 25 (Sant Joan). 

Bústies de retorn tancades:
De les 14 h de dimecres 23 a les 16 h de dilluns 
27 de juny.
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CINC CÈNTIMS DE COL·LECCIÓ 
LOCAL

Dissabte 11 de juny. 11 h. Cal Moliner. Plaça 
Major. VISITA GUIADA. Gratuït amb inscripció 
prèvia. Visita arquitectònica. Visita guiada que 
ens aproparà a algunes obres cabdals dels 
quatre arquitectes que han estat protagonistes 
del cicle Cinc cèntims. Un recorregut per 
l’arquitectura i el patrimoni de la ciutat des de 
principis del segle XX fins a l’actualitat.
Inscripció prèvia a: biblioteca@ajbanyoles.org

Del 12 de juny al 4 d’octubre. De dilluns a 
divendres, de 9 a 20 h. Mobles Tarradas.
EXPOSICIÓ. ARQUITECTES I CIUTAT. Del 
pla urbanístic de 1936 a la Banyoles olímpica. 
Gratuït.

MUSEUS DE BANYOLES - JUNY

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. 

CASAL D’ESTIU PER A NENS I NENES
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 www.museusdebanyoles.cat trobareu un 
enllaç 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.

MUSEUMWEEK
Del 7 al 13 de juny. #MuseumWeek 2021.
7 dies, 7 idees, 7 hasthags dedicats a la 
creativitat. La MuseumWeek convida totes les 
institucions culturals i tots els públics a ser 
creatius amb els seus telèfons intel·ligents en 
aquesta vuitena edició. Consulteu i participeu 
a la programació! museum-week.org 
Informació: 
Museus de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.

ACTIVITATS FAMILIARS
4 de juny i 2 de juliol. 19 h. Museu Arqueològic.
El joc #DeBanyoles. Tira el dau, avança les 
caselles, supera els reptes i respon a les 
preguntes. Posa a prova tot el que saps de 
Banyoles! Tu i el teu equip sereu els primers a 
acabar de fer la volta a l’Estany? 
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’un 
adult. Gratuït.
Durada: 1,5 hora.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.

XERRADES
Dijous 10 de juny. 17 h. Sala d’Actes del Museu 
Darder i en directe pel canal YouTube dels 
Museus de Banyoles. DIJOUS CULTURALS. 

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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Deportats i espais de memòria al Pla de 
l’Estany. Una proposta pedagògica. A càrrec de 
Jordi Galofré (historiador) i Gerard Sardeña 
(professor de l’INS Josep Brugulat).
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Tel. 972 574 467.
Activitat gratuïta. places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

EXPOSICIONS
Fins al 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.

JORNADES EUROPEES 
D’ARQUEOLOGIA
Dies 18, 19 i 20 de juny. Jornades Europees 
d’Arqueologia. La celebració de les jornades 
(JEA) són a nivell europeu i tenen l’objectiu 
de posar en valor el patrimoni arqueològic 
mitjançant activitats i portes obertes. Museus, 
jaciments, universitats i diferents institucions 
organitzen activitats per donar a conèixer el 
treball dels arqueòlegs, la recerca, els materials 
que surten de les excavacions i els jaciments, 
entre altres. El Museu Arqueològic de Banyoles 
ofereix una jornada de portes obertes i una 
visita al Parc Neolític de la Draga.  

DIA 19 DE JUNY
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: gratuït
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

DIA 20 DE JUNY
Portes Obertes al Museu Arqueològic de 
Banyoles. En el marc de les Jornades Europees 
d’Arqueologia s’obren les portes del museu per 
a tothom qui vulgui conèixer les col·leccions 
dels diferents jaciments de la comarca del Pla 
de l’Estany.
Horari: obertura del museu
Lloc: Museu Arqueològic de Banyoles
Preu: gratuït
Informació: Museu Arqueològic de Banyoles, 
972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

VISITES GUIADES
Dies 5, 19 i 27 de juny i 3 de juliol.
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 (3 de juliol, a les 10:30 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 57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dissabte 12 de juny. 17 h.
VILAUBA EN 3D. ENTREM A LA VIL·LA 
ROMANA. La Vil·la fou un centre d’explotació 
del territori, que funcionà durant gairebé tot el 
període romà. La seva evolució al llarg de 600 
anys ens ha permès conèixer la zona residencial, 
la rústica i la d’explotació. Ens passejarem per 
la part residencial de la vil·la i amb l’ajuda de 
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la recreació virtual en 3D entendrem com 
funcionava la casa, quin era el seu sistema de 
vida i com s’organitzaven els seus habitants... 
Edat: a partir de 7 anys.
Lloc: Vil·la romana de Vilauba.
Preu: gratuït. 
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Diumenge 13 de juny. 11 h. Banys Vells.
EL REC MAJOR: UN PASSEIG HISTÒRIC 
I NATURAL. Itinerari que ressegueix el 
recorregut del rec Major des de l’Estany 
fins al centre de Banyoles per conèixer el 
desenvolupament industrial de la ciutat, tan 
vinculat a la presència de l’aigua. Inclou la 
visita a edificis patrimonials industrials que ens 
parlen de l’origen de la vila, dels oficis i dels 
gremis, però també de la importància de l’aigua, 
de la presència de l’Estany i del seu ecosistema. 
Preu: gratuït. Durada: 2 hores
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dissabte 19 de juny. 17 h.
BANYOLES MEDIEVAL: DEL CARRER AL 
MONESTIR. Itinerari  per conèixer com es va 
fundar Banyoles i com s’hi vivia durant l’edat 
mitjana. El recorregut  permetrà passejar-nos  
pels carrers actuals on encara podem trobar 
les empremtes d’aquella Banyoles medieval 

i arribarem al monestir de Sant Esteve on 
visitarem dues joies del s. XV, l’Arqueta de 
Sant Martirià i el retaule de Santa Maria de 
l’Escala, considerades dues de les peces més 
remarcables del gòtic català.
Edat: a partir de 7 anys.
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 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dijous 17 de juny. 22 h.
ROBATORI SACRÍLEG AL MONESTIR DE 
BANYOLES. 11 de gener de 1980, de nit, en la 
foscor, quan tothom dorm, un dels tresors més 
preuats de Banyoles descansa tranquil·lament 
fins que desapareix... Seguirem la pista per 
descobrir qui i com va cometre aquest robatori 
sacríleg... Ens hi acompanyes? 
Edat: a partir de 10 anys
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros; 
menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Més informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, tel. 972 572 361, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 26 de juny. 17 h. AVUI FEM DE 
NEOLÍTICS. Visita a l’interior de les cabanes 
per tal d’endinsar-nos en la vida quotidiana 

Ensaladilla russa Truita de patata 
i ceba

Espaguetis al pesto Salpicó de patata 
i marisc

Ctra. de Camós, 73
17820 Banyoles
Tel. 972 570 762

info@boifet.cat · www.boifet.cat

AQUEST ESTIU... 
CUINEM PER TU I ELS TEUS

Fes-nos el teu
encàrrec!
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dels homes i les dones del neolític. Tindrem 
la possibilitat de posar en pràctica algunes de 
les activitats dutes a terme pels habitants del 
poblat ara fa uns 7.400 anys en aquell mateix 
indret, així com la mòlta de blat, la ceràmica o 
la cacera.
Durada: 1,5 hora
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un adult
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 5 €/persona.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

VISITA TEATRALITZADA
Dissabte 5 de juny i 3 de juliol. 19 h. 
NUPTIALIS. Els habitants de Vilauba estan de 
festa! Es casa la filla del propietari. Assistirem, 
com a convidats inesperats, a una cerimònia 
de casament a la romana. Serà un casament 
tradicional seguint els ritus o les coses es 
torçaran? Esperem que al final puguem brindar 
per la salut dels nuvis.
Lloc: Vil·la romana de Vilauba.
Preu: Gratuïta.
Durada: 1 hora.
Informació: Museu Arqueològic de Banyoles, 
972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. 

PRESENTACIONS
Dissabte 3 de juliol. 12 h. EL CAS DE LA 
XINXETA. La bogeria de l’enamorament i la 
cerca d’un sentit a la vida controlen els fils que 
mouen els protagonistes d’El cas de la xinxeta: 
la Daniel·la, metgessa a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, el Josep-Lluís, arqueòleg al jaciment 
de la Draga a Banyoles, i l’Agnès, estudiant 
de literatura a la Universitat de Barcelona. 
Presentació a càrrec del Dr. Antoni Palomo, 
arqueòleg del jaciment neolític de la Draga, i 
Lourdes Corbera, autora. 
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Més informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Cal inscripció prèvia.

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.
Entrada gratuïta.

Del 19 de juny al 12 de setembre. XIX Concurs 
de Fotografia de la natura. Amfibis i rèptils. 
Exposició de les millors fotografies presentades 
en la darrera convocatòria del concurs (2020-
21).
Inauguració i lliurament de premis (sempre que 
ho permetin les restriccions per COVID-19): 
dia 18 de juny, a les 8 del vespre. Després del 
lliurament de premis, s’oferirà un refrigeri als 
assistents.
Entrada gratuïta.

XERRADES
Dissabte 12 de juny. 18.15 h. TARDES DE 
CIÈNCIA. Premi Astrobanyoles de Recerca i 
Divulgació Científica.
Breu exposició oral dels guanyadors de 
l’onzena Edició.  
Lloc: Auditori de l’Ateneu.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

A les 7 del vespre. Què li passa al clima: i a 
nosaltres? A càrrec de Ramon Folch (doctor en 
Biologia). L’atmosfera de la Terra funciona com 
un hivernacle protector de la vida. En abocar-
hi tant CO2 i metà com estem fent, canviem 
el clima i trasbalsem tot el que hem fet els 
humans, però també el nivell dels oceans. Un 
problema enorme que cal mitigar i al qual, 
alhora, ens hem de saber adaptar.
Lloc: Auditori de l’Ateneu.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 12 de juny. 11 h.
Investiguem els mamífers. Vine amb família 
i descobrirem a través de l’observació moltes 
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coses dels mamífers de les nostres contrades. A 
l’Espai Darder, coneixerem mamífers de terres 
molt llunyanes. A més, te n’enduràs una petita 
part...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: 5€/ persona
Durada: 2 hores
Més informació i reserves: Museu 
Darder de Banyoles, Tel. 972 574 467; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

VISITA TEATRALITZADA
Diumenge 6 de juny i 4 de juliol. 11.30 h.  Anem 
al museu amb el Sr. Darder!! Francesc Darder 
acompanya els visitants al museu que acaba de 
crear i els explica com ha portat tot el material 
des de Barcelona, quines històries hi ha darrere 
alguns dels objectes i què espera d’aquesta 
nova aventura.
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’un 
adult.
Lloc: Museu Darder.
Preu: Gratuïta
Durada: 1 hora
Més informació i reserves: Museu Darder de 
Banyoles, comunicaciomuseus@ajbanyoles.
org; Tel. 972 574 467.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

HORARI MUSEUS

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

Dijous 24 de juny (Sant Joan): tancat.

Més informació: www.museusdebanyoles.cat.

OFICINA JOVE CAL DRAC

SERVEIS PER A JOVES I ENTITATS
SI ETS JOVE I VOLS...
• Estudiar:  orientació educativa, beques i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Difondre activitats que organitzeu.
• Un espai per a reunir-vos: a Cal Drac tenim 

sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que 

poden sol·licitar les entitats.

TALLER EL PLAER DE SORTIR DE LA 
NORMA
En el taller El plaer de sortir de la norma 
abordarem la diversitat sexual i de gènere des 
d’una perspectiva positiva i empoderadora. 
Aquest taller va destinat a persones joves entre 

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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14 i 16 anys del col·lectiu LGTBIQ+. 
El taller es farà presencialment el 18 de juny, 
de 17 a 19h, a Cal Drac. És gratuït però cal 
inscripció prèvia (de les 8 h. del 24 de maig a 
les 20 h. de l’11 de juny).
Més informació i inscripcions: 
www.plaestanyjove.cat

GUIA D’ESTIU 2021
Aquesta guia és un recull, en format de 
revista digital, de totes les activitats de lleure 
i d’esports que al llarg d’aquest estiu entitats 
i empreses duran a terme a la comarca del Pla 
de l’Estany.
Podeu consultar la guia a plaestanyjove.cat

AULA D’ESTUDI
L’Oficina Jove i la Biblioteca de Banyoles 
organitzen un any més l’Aula d’estudi. Fins 
al 10 de juny la biblioteca amplia l’horari 
habitual i obre també els caps de setmana, 
per a estudiants de 16 anys o més. Només cal 
presentar el DNI per poder gaudir d’aquest 
servei.
Més informació: plaestanyjove.cat

CAL DRAC CENTRE COL·LABORADOR 
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 JUNY

HIGH MAINTENANCE
DOCS DEL MES.
Dissabte 5 de juny. 20 h. 5 €.

DIÀLEGS SOBRE RACISME AMB MATTEW 
TREE
Dia 11 de juny, a les 19h. A l’Auditori de 
l’Ateneu de Banyoles “Diàlegs sobre el racisme 
amb Matthew Tree (escriptor i autor de l’assaig 

“No soc racista però...”) i el col·lectiu banyolí “La 
de Color té nom”. 

CHANO DOMÍNGUEZ & MARIOLA 
MEMBRIVES
JAZZ I FLAMENC
Diumenge 13 de juny. 19h. 12 €.

MY MEXICAN BRETZEL
CICLE GAUDÍ
Dissabte 19 de juny. 20 h. 4,5 €.

Més informació: www.ateneu.banyoles.cat.
 
ACTIVITATS EMMB – JUNY 2021

PREINSCRIPCIONS A L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
BANYOLES (EMMB) 
Reserva plaça per al curs 2021-22. Des dels 3 
anys fins a adults.
Fins a l’11 de juny.
www.emmb.banyoles.cat.

PORTES OBERTES A L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
BANYOLES (EMMB)
Vine a conèixer l’EMMB del 31 de maig al 4 
de juny.
Inscripció prèvia a emmusica@ajbanyoles.org

PARTICIPACIÓ DE LA JOB BLAMA A 
LA INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
FLORS
Les dues seccions de la Jove Orquestra de 
Banyoles (JOB) Batenvic i el Quartet Ateneu, 
una formació formada per alumnes de corda de 
nivell avançat, oferiran un concert en el marc 
del Festival Simfònic, que ofereix més d’un 
centenar de concerts simultanis i gratuïts a 100 
indrets del país.
Divendres 4 de juny. 18 i 20 h. Claustre del 
Monestir. 

CONCERT DE VEUS A L’ATENEU BAR 
EN EL MARC DE LA INICIATIVA ‘È BO, 
È MEL’
Dimarts 1 de juny. 19 h. Ateneu Bar.
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CONCERT DE LA JOB BATENVIC I 
DEL QUARTET ATENEU AL FESTIVAL 
SIMFÒNIC 
Les dues seccions de la Jove Orquestra de 
Banyoles (JOB) Batenvic i el Quartet Ateneu, 
una formació formada per alumnes de corda de 
nivell avançat, oferiran un concert en el marc 
del Festival Simfònic, que ofereix més d’un 
centenar de concerts simultanis i gratuïts a 100 
indrets del país.
Dissabte 12 de juny. 19 h. Claustre del 
Monestir. 

CONCERTS DE FINAL DE CURS DE 
L’EMMB
Després de més d’un any sense poder realitzar 
concerts, durant aquests set dies les diferents 
formacions instrumentals i vocals de l’EMMB 
oferiran concerts i audicions mostrant el 
repertori treballat al llarg del curs.
Del 15 al 22 de juny.
Espais i horaris per concretar (consultar-ho a 
www.ateneu.banyoles.cat).

CONCERT DEL COR GRAN DE L’EMMB 
A L’(A)PHÒNICA
El Cor Gran de l’Escola Municipal de Música 
de Banyoles està format per una trentena 
de nois i noies de 12 a 16 anys. En aquest 
concert oferiran un repertori molt variat que 
va de la Missa breve de Léo Delibes a temes 
més contemporanis de pop i rock. Serà una 
mostra de tot el treball realitzat al llarg del curs 
i una bona oportunitat per conèixer una de les 
formacions vocals més potents de l’EMMB.
Dia 25 de juny. 18 h. Auditori de l’Ateneu.

PUNT ÒMNIA DE BANYOLES

ACTIVITATS FORMATIVES 
(AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA)
CÀPSULA FORMATIVA: APLICACIONS 
DESCONEGUDES
Descobrirem algunes funcionalitats d’aquelles 
aplicacions que ens venen descarregades 
al nostre mòbil i no utilitzem gaire mai. 
N’aprendrem alguns usos que ens poden servir 
al nostre dia a dia.
Dijous 10 de juny. De 15:30 a 17 h. 

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE
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.

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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19a EDICIÓ NIT DE BOSC
 
DISSABTE 12 JUNY
A les 17 h. SARA TERRAZA & THE BLACK 
SHEEP
A les 19 h. MARIA JAUME.
 
DIUMENGE 13 JUNY
De 16 a 20 h. VESPRE ELECTRÒNIC, amb DJ 
Oníric (ambient/downtempo) i Claudi Komm 
(deep funk & House).
Cal reservar entrades per a tots els concerts a 
través de l’Instagram de Nit de Bosc (https://
www.instagram.com/nitdebosc/).
Les entrades dels concerts de dissabte tindran 
un preu de 5€ per concert.
 
BATUCADA DE LES GÀRGOLES DE 
FOC

DIUMENGE 13 DE JUNY
D’11:30 a 13 h. Plaça Major. Amb la participació 
de la Banda Gran i la Banda Txiqui de les 
Gàrgoles de Foc, els tabalers i tabaleres dels 
Diables de les Corts, i l’espectacle a càrrec de 
La Bateria de Girona. 
Més informació: Instagram i Facebook de les 
Gàrgoles de Foc

REVETLLA DE SANT JOAN A 
BANYOLES

DIA 23 DE JUNY
ACTES DE CELEBRACIÓ DE LA REVETLLA DE 
SANT JOAN Les Gàrgoles de Foc han preparat 
diversos actes repartits per places i barris de 
Banyoles per celebrar l’arribada de la Flama del 
Canigó a la ciutat.
Més informació: Instagram i Facebook de les 
Gàrgoles de Foc.

APLEC DE LA SARDANA DE 
BANYOLES

Dissabte 3 de juliol. De 5 de la tarda a 9 del 
vespre. A l’estany de Banyoles (davant del 
camp de Futbol). Sardanes amb les cobles:
- Cobla Sol de Banyuls

- Cobla Principal de Porqueres
- Cobla Principal de Banyoles
Sardana de Conjunt en finalitzar la ballada
A 2/4 de 10 de la nit. A la plaça de les Rodes. 
CONCERT AMB L’ORQUESTRA SELVATANA.

Més informació: https://www.elfoment.cat/

ASTROBANYOLES

ACTE LLIURAMENT DEL PREMI 
ASTROBANYOLES (11a EDICIÓ)
Dissabte 12 de juny. 18.15 h. Auditori de 
l’Ateneu. Es farà l’acte de lliurament de l’11è 
Premi Astrobanyoles sobre recerca i divulgació 
científica. Breu exposició oral dels guanyadors 
de l’edició.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal treure 
entrada prèviament a cultura.banyoles.cat.

TARDES DE CIÈNCIA
L’atmosfera de la Terra funciona com un 
hivernacle protector de la vida. En abocar-
hi tant CO2 i metà com estem fent, canviem 
el clima i trasbalsem tot el que hem fet els 
humans, però també el nivell dels oceans. Un 
problema enorme que cal mitigar i al qual, 
alhora, ens hem de saber adaptar.
Dissabte 12 de juny. 19 h. Auditori de l’Ateneu.
Tema: “Què li passa al clima: i a nosaltres?”. 
Convidat: Ramon Folch (doctor en Biologia).
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal treure 
entrada prèviament a cultura.banyoles.cat.

OFICINA DE TURISME DE 
BANYOLES 

VISITES I ACTIVITATS JUNY
Dies 5 i 6 de juny, a les 11 h. i 17 h. LA 
GIMCANA DELS RENTADORS. Us imagineu 
una gimcana que vagi de recs, rentadors, sabó, 
llençols nets, xafarderies arran d’aigua, calces 
i calçotets estesos? Caldrà superar proves 
i resoldre reptes, tot descobrint mil i una 
històries viscudes en els rentadors. No us la 
podeu perdre. Correu a apuntar-vos-hi! 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: plaça Maria Ros i Gussinyé 
(porta d’entrada de l’escola La Draga).
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Aforament limitat. Edat: activitat recomanada a 
famílies amb infants de 4 a 12 anys.

Diumenge 13 de juny, a les 11 h. VIU 
L’EXPERIÈNCIA DEL PAPER ARTESANAL. 
Voleu ser paperaires per un dia a l’únic molí 
paperer de Girona? Aprendreu com es fa el 
paper artesanalment i us en podreu endur 
una mostra feta per vosaltres! També podreu 
conèixer l’ofici de fargaire i experimentar amb 
la força de l’aigua. Descobrireu la importància 
dels recs de l’estany per als oficis i per a la 
ciutat i també perquè el molí i la farga estan 
situats on ho estan.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Molí de la Farga (c/ Concòrdia 
de les Aigües de l’Estany, 1). Aforament limitat.  
Edat: activitat recomanada a partir de 4 anys.

Dissabte 19 i diumenge 20 de juny. 
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 
visqueu uns dies inoblidables a la nostra ciutat.
Dissabte 19 de juny, a les 11 h.: CAIAC A 
L’ESTANY. Al matí, anima’t i apunta’t a fer una 
agradable i divertida excursió en caiac per 
gaudir de la natura i la bellesa de l’Estany de 
Banyoles.
A les 17 h. RUTA GUIADA AL PUIG DE SANT 
MARTIRIÀ. A la tarda sortirem des de La 
Draga i  farem una ruta guiada al Puig de Sant 
Martirià.  A través d’aquesta ruta coneixereu 
les curiositats del lloc amb una interpretació 
del paisatge. Descobrireu el funcionament de 
la conca lacustre, fauna i flora de l’Estany.
El puig de Sant Martirià és un esplèndid 
mirador sobre l’Estany des d’on s’albira bona 
part de la comarca. Des del mirador gaudireu 
de les precioses imatges del nostre territori. En 
dies clars, fins i tot es pot veure l’Empordà i el 
mar, els Pirineus i l’Alta Garrotxa. La baixada 
fins a l’estanyol de Lió és pel bosc i inclou 
interessants observacions sobre flora i fauna. 

Diumenge 20 de juny, a les 10 h. IOGA-
MINDFULNESS AL MONESTIR, Millora 
la teva qualitat de vida. Regala’t una dosi 
de calma i serenitat.  Amb la pràctica del 
ioga i el mindfulness trobaràs l’equilibri i el 
benestar físic, mental i emocional. Al claustre 
del monestir de Sant Esteve treballarem amb 
assanes clàssiques, adaptades al teu nivell, i 
practicarem exercicis de respiració conscient i 
relaxació que et permetran tenir més presència 
de l’aquí i l’ara i despertar l’atenció plena.
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.
Imprescindible fer reserva prèvia. Aforament 
limitat. Preu nens: de 8 a 15 anys.

Dijous 24 de juny, a les 11 h. FEM LA VOLTA 
AMB BARCA I JUGUEM EN FAMÍLIA. 
Descobriu l’estany des de dins fent la volta 
en barca! Jocs, dinàmiques d’observació de 
l’entorn, enigmes i titelles per als més petits de 
la casa que expliquen les principals llegendes 
de l’estany. 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia. 
Punt de trobada: Oficina de Turisme. Aforament 
limitat. Edat: activitat recomanada a famílies 
amb infants de 3 a 8 anys.

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

HORES CONVINGUDES
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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

ANC PLA DE L’ESTANY

Dissabte 5 de juny, de 10 a 1 del migdia. A la 
plaça Major de Banyoles. Parada informativa 
de la campanya de Sobirania fiscal.
Més informació: www.ancplaestany.cat. 
Telegram: @AssembleaPlaEstany

DEBAT CONSTITUENT

Divendres 4 de juny, 20 h. Centre Cívic 
de Porqueres. PRESENTACIÓ del DEBAT 
CONSTITUENT. Com registrar-nos i començar 
a respondre les preguntes. A càrrec de Gabriela 
Serra (membre del Consell assessor) i Albert 
Coll (coordinador tècnic).

Dimecres  9 de juny, 19.30 h. a través de zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87389990592
Debat POT UNA NOVA CONSTITUCIÓ SER UNA 
EINA PER LLUITAR CONTRA L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA? Ponents: Ramon Caralt (enginyer 
i activista ambiental), Carla Güell (membre de 
Fridays For Future)   i  Francesc Pujol (professor 
i regidor d’Energies de Cornellà del Terri).

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DE BANYOLES

Dissabte 12 de juny. A les 12h. Cinc Cèntims 
de Creació Local: Visita arquitectònica. Lloc de 
sortida: Oficina de Turisme de l’Estany. 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia: 
biblioteca@ajbanyoles.org. 

Dissabte 12 de juny. A les 19h. Auditori de 
l’Ateneu. Conferència Què li passa al clima: i a 
nosaltres? A càrrec de Ramon Folch, doctor en 
Biologia i socioecòleg. 
Aforament limitat, caldrà entrada.

CLUB NATACIÓ BANYOLES

JUNY 2021
Del 4 al 6 de juny. REM. Campionat de 
Catalunya.

Del 18 al 20 de juny. NATACIÓ. Campionat 
Espanya Aigües Obertes.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

FORMACIÓ ESPORTIVA
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 

4a JORNADA – EL TRIPLE IMPACTE DE LES 
ENTITATS ESPORTIVES. IDENTIFICACIÓ DE 
L’IMPACTE ESPORTIU, SOCIAL I AMBIENTAL
Data: 14 de juny. Horari: de 19 a 21 h.
 
5a JORNADA – ELS RECURSOS HUMANS 
DE L’ENTITAT. RELACIONS LABORALS I 
VOLUNTARIAT
Data: 28 de juny. Horari: de 19 a 21 h.

ACTIVITATS AMB LES INSCRIPCIONS 
OBERTES
JOCS EMPORION – Rutes interactives 
(activitat per famílies)
Ruta interactiva de Palol de Revardit
Període: fins al 6 de juny. 
Punt d’inici: Castell de Palol de Revardit.
Horari: Lliure, al punt d’inici es trobarà la 
primera fita.
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Ruta interactiva d’Esponellà
Període: del 5 al 6 de juny.
Punt d’inici: Ajuntament d’Esponellà
Horari: Lliure, al punt d’inici es trobarà la 
primera fita.

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 

ACTIVITATS CONTÍNUES 
(AMB POSSIBILITAT D’INSCRIURE’S)
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 de manteniment i millora de la 
condició física.
Inscripcions: Directament el primer dia de 
l’activitat al parc urbà de salut. 
Més informació: www.ceplaestany.cat

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Dates: del 22 de setembre al 22 de juny. 
Lloc: Banyoles, Cornellà del Terri, Esponellà i 
Sant Miquel de Campmajor.
Destinataris: Adults i Gent Gran.
Activitats de manteniment i millora de la 

condició física.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu, 
972 581 344.
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 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.
Ioga Suau.
Inscripcions: Al telèfon del Consell Esportiu, 
972 581 344.
Més Informació: www.ceplaestany.cat

ESCOLA DE NATURA

QUÈ ÉS AIXÒ DEL CANVI CLIMÀTIC?
Dissabte 12 de juny, a les 11h. Experimentarem 
i jugarem per entendre l’emergència 
climàtica actual. Què són els gasos d’efecte 
hivernacle? Què provoquen? Per què canvia 
el clima? Quines conseqüències se’n deriven? 
Aprendrem què podem fer en el nostre dia a 
dia per cuidar el planeta.
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PROGRAMA MATINS VERDS
Acti vitats gratuïtes d’animació ambiental 
adreçades a famílies amb infants a parti r 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
Horari: Dijous, de 9:15 a 10:15 h. 
Lloc: Pavelló de la Farga.
Període: fi ns al 17 de juny. Preu: 20 €.
Inscripcions a l’Àrea de Benestar Social.

MOLÍ DE LA FARGA - SASTRES 
PAPERERS

CICLE DE TALLERS AMB DELPHINE 
LABEDAN, PINTORA I DIBUIXANT 
@delphinelabedan
AQUAREL·LA
Dia 26 de juny, de 10 a 13.30h., al Molí de la 
Farga.

GRAFIT + AQUAREL·LA
Dia 24 de juliol, de 10 a 13.30 h., al Molí de 
la Farga.

Informació i inscripcions: Tel. 872 729 944.
@sastrespaperers - info@sastrespaperers.com
Una sessió 65€ (llapis, pinzells, paper i pintures 
inclosos).

ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT 
GRAN DE BANYOLES

Dijous 10 de juny. 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. DEPORTATS I
ESPAIS DE MEMÒRIA AL PLA DE L’ESTANY.  
UNA PROPOSTA PEDAGÒGICA. A càrrec de 
Jordi Galofré (historiador) i Gerard Sardeña 
(professor de l’INS Josep Brugulat).

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 parti r 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.

ACTIVITATS
Conti nuen els tallers programats en format 
telemàti c.

Més informació:
Telèfons: 972 57 11 62 - 677 260 703.
cc.banyoles@gencat.cat.

ESPONELLÀ
CAMINADA ESPORTNELLÀ 2021

Dissabte 5 de juny. Trobada i inscripcions on-
line a les 10 h, a la plaça 1 d’Octubre. Gimcana 
interacti va. Acti vitat per a totes les edats.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

27 _

Més informació a la web del Consell Esporti u 
del Pla de l’Estany i de l’Ajuntament d’Esponellà.

VISITA GUIADA A LES COVES DE 
MARTÍS

Diumenge 13 de juny. Trobada a les 11 h., a la 
Casa dels Enginyers.  A càrrec d’arqueòlegs de 
la comarca.

PALOL DE 
REVARDIT

EXPOSICIÓ AL CASTELL DE PALOL 
DE REVARDIT

EXPOSICIÓ DE PINTURA - ESCULTURA
Fins al 27 de juny. Títol de l’exposició: 40 anys 
pujant a la mina i Cariàti des.
Nom de l’arti sta: Barraca - Jordi Bosch Lleó.
HORARI:
Dissabtes, de 10  a 12  i de 18  a 20 h.
Diumenges, de 10 a 14 h.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ 
JUNY

TALLER FAMILIAR SOBRE INSECTES 
POL·LINITZADORS
Divendres 4, a 2/4 de 6 de la tarda.  
CONSTRUCCIÓ D’HOTEL D’INSECTES. A 
càrrec d’Associació Gesti ó Natural. Acti vitat 
emmarcada en el Dia Mundial del Medi 
Ambient. Adreçada a famílies amb nens i 
nenes a parti r de 6 anys. Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia: mitjançant formulari.

L’HORA DELS MÉS PETITS 
Dimecres 9, a 2/4 de 6 de la tarda. LENTAMENT. 

A càrrec de Cacauet teatre. Acti vitat adreçada 
a famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: 
mitjançant formulari.

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 12, a les 7 de la tarda. S’ofereix 
visita guiada a l’estudi taller del polifacèti c 
arti sta Carles Fontserè. Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia: mitjançant formulari.

CLUB DE CINEMA              
Divendres 11, a  les 7 de la tarda. Projectarem 
la pel·lícula CAROL, dirigida per Todd Haynes. 
Adaptació cinematogràfi ca de la novel·la  
homònima de Patricia Highsmith.

Divendres 18, a  les 7 de la tarda. Ens visitarà 
Imma Merino Professora d’Història del cinema 
i d’Anàlisi dels mitjans de comunicació a la 
Facultat de Lletres de la UdG. Tertúlia oberta 
a tothom. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia: biblioteca@porqueres.cat.

HORA DEL CONTE 
Dimarts 15, a 2/4 de 6 de la tarda. CANVIA 
EL XIP. RECICLA’LS! A càrrec de Sol Galatro. 
Acti vitat adreçada a nens i nenes a parti r de 4 
anys. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: 
mitjançant formulari.

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

SANDRA XARGAY TORRENT
Fisioterapeuta col. 11452 i Tècnica Superior en Estètica
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TALLER PER ADULTS DE REPARACIÓ 
D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 
Dimecres 16, a les 6 de la tarda. (Durada 2 h.).
Us proposem un taller per adults Els petits 
electrodomèstics: com cuidar-los i fer reparacions 
senzilles. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia mitjançant formulari.

CLUB DE LECTURA
Dimecres 30, a les 7 de la tarda. Comentarem 
el llibre El fill de l’italià, amb el seu autor Rafel 
Nadal. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
mitjançant formulari.

SALA D’ESTUDI
De l’1 fins al 22 de juny (ambdós inclosos). 
De dilluns a divendres fins a les 20.30 h., per 
estudiants universitaris i de batxillerat. Sala 
amb WiFi.

EXPOSICIONS
Del 7 al 19 de juny. Exposició PETITS 
RECORREGUTS DES DEL FRIGOLET. Exposició 
que té per objectiu conèixer els diferents 
indrets del municipi de Porqueres agafant com 
a punt d’inici l’escola El Frigolet.

Del 15 al 21 de juny. Exposició CANVIA EL 
XIP: RECICLA’LS! Exposició sobre els residus 
d’aparells elèctrics i electrònics.

A PARTIR DEL 26 DE JUNY I FINS AL 
10 DE SETEMBRE (ambdós inclosos) 
LA BIBLIOTECA OBRIRÀ EN HORARI 
D’ESTIU
Dilluns, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h.
Dimarts, de 9.30 a 13.30 h.
Dimecres, de 16 a 20 h.
Dijous, de 9.30 a 13.30 h.
Divendres, de 9.30 a 13.30 h.

3r APLEC DE MERLANT

Dissabte 19 de juny. A les 12 h. Espectacle La 
Pubilla Còsmica, amb el concert “Cançons de la 
Terra”. Tot seguit, cantada de goigs i, després, 
dinar de germanor amb carmanyola.

Més informació www.porqueres.cat

FESTA DE SANT JOAN DE LES 
PEDRERES

DIJOUS 24 DE JUNY 
A les 12 h. Ofici solemne a l’església de Sant 
Joan de les Pedreres i amb concert de la Cobla 
Principal de Porqueres.
A les 19 h. Al Centre Cívic. Presentació del llibre 
PARADA I FONDA. Història de la restauració al 
Pla de l’Estany, de l’autor Joan Anton Abellán. 
El presentarà l’escriptor i crític gastronòmic 
Jaume Fàbrega amb l’assistència de l’autor.
A les 20 h. A la plaça del Centre Cívic. Concert 
amb el Grup Retorn.

DISSABTE 26 DE JUNY
A les 20 h. Al Centre Cívic. Grup Teatròlic 
presenta MAMAAAA! De mare només n’hi ha 
una, però quan aquesta passa dels 100 anys i 
no té cap intenció de morir-se la cosa canvia. I 
si a més té un patrimoni que pot resoldre la vida 
dels fills... l’espera es fa eterna, “Mamaaaaa”.
Preu 8 €. Venda d’entrades anticipades al 
Centre Cívic de Porqueres.

Més informació www.porqueres.cat

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

Dissabte 5 de juny. 19 h. Estudi Taller Carles 
Fontserè. Música. Paul Fuster. “El retorn de 
Paul Fuster al seu hàbitat natural”. Espectacle 
de comiat de la 6a edició de Rerelteló. 
Preu: 10 €. Venda d’entrades a rereltelo.cat.

ACTIVITAT DE TURISME - JUNY

VISITA ESTUDI TALLER CARLES 
FONTSERÈ
Dissabte 12 de juny, a les 19 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.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

29 _

L’ENIGMA DE LES GOGES 
Diumenge 20 de juny, a les 11 h., al pàrquing 
de les Estunes. Les goges us proposen un 
joc de pistes per descobrir les Estunes d’una 
manera molt diverti da. Preu: Gratuïta. Durada: 
2 hores. Edat: acti vitat per a famílies amb 
infants a parti r de 4 anys; els menors han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta.

Reserves i més informació: Ofi cina de Turisme 
de l’Estany. Telèfon 972 58 34 70.
WhatsApp: 690 853 395. 
turisme@ajbanyoles.org.

CAIAC PER LES RIBES DE L’ESTANY
Diumenge 27 de juny, a les 11 h., al Club 
Natació Banyoles. Gaudiu de l’esport i la natura 
amb una fantàsti ca passejada amb caiac en 
un entorn natural únic. Preu: 10 €/persona 
(lloguer caiac i ús de les instal·lacions del CNB)
Durada: 2 hores. Edat: A parti r de 8 anys.

Reserves i més informació: Ofi cina de Turisme 
de l’Estany. Telèfon 972 58 34 70.
WhatsApp: 690 853 395.
turisme@ajbanyoles.org.

DONACIONS DE SANG AL PLA DE 
L’ESTANY - JUNY

05/06/2021 Banyoles. Pavelló de Can Puig. 
De 10 a 14 i de 16 a 20:30 h.
29/06/2021 Porqueres. Centre Cívic. 
De 16 a 21 h.

CITA PRÈVIA A donarsang.gencat.catQUÈ? LA QUARTA BAUAMA: DELS 
MARGES A LA CUINA 
QUAN? DIUMENGE 6 DE JUNY 
ON? A LA PORTA DEL MÓN DE 
BANYOLES

Dedicada a explicar les qualitats de les herbes 
remeieres del nostre entorn, descobrirem els 
sabors, els gustos i les possibles combinacions 
culinàries.

Diumenge 6 de juny, a les 11 h. a la Porta 
del Món de Banyoles, xerrada-tastet 
gastronòmic amb Mica Gassiot, la Meritxell 
Palmada, autores del llibre Manual per fer 
ratafi a i altres casolans, i amb Jaume Fàbrega, 
críti c gastronòmic. Consumició mínima pels 
assistents.

PRESENTACIÓ 
LLIBRE
 
Dilluns 14 de juny, a les 
19.30 h., a l’Espai Eat 
Art (plaça Major, 33 – 
Banyoles) 

PER QUÈ DELS COLORS EN DIEM COM EN 
DIEM? EL MÓN CROMÀTIC DES D’UNA 
ÒPTICA LINGÜÍSTICA
Dels autors Hajar el Housaini i Xavier Rull, de 
la Universitat Rovira i Virgili. Presentarà David 
Pagès i Cassú, professor i escriptor.

VOLTA PER 
LES PERSONES 
REFUGIADES

Dia 20 juny. A les 10 del matí . Plaça Major.
Recorregut: Plaça Major- entorns recs i riera 
Canaleta - Plaça Major.

Lectura del Manifest 2021
Denunciem les grans potències econòmiques 
i militars i els governs totalitaris creadores i 
mantenidores dels confl ictes que pateixen els 
països.
Denunciem la situació de milers de persones 
refugiades expulsades dels seus països. 
Denunciem els governs que menystenen 
els drets de les persones refugiades i són 
còmplices del seu pati ment.
Denunciem la hipocresia de les insti tucions 
europees per no respectar els drets humans 
de les persones refugiades.



ARQUITECTES I CIUTAT
Del pla urbanístic de 1936 a la Banyoles olímpica

Exposició emmarcada en el cicle 
Cinc cèntims de creació local

Del 12 de juny al 4 d’octubre de 2021 

De dilluns a dissabte de 9 h a 20 h

Espai expositiu Can Tarradas

Entrada lliure

La darrera edició del cicle de col·loquis Cinc cèntims de creació local es va 

centrar en la vida i obra d’alguns dels principals arquitectes que han configurat 

la ciutat de Banyoles. A partir dels continguts i debats que va suscitar, els 

comissaris del cicle, els també arquitectes Marc Riera i Pau Sarquella, junta-

ment amb l’estudi Oliver Gràfic i la regidoria d’Urbanisme, han concebut aques-

ta exposició que convida a reflexionar sobre la construcció de la ciutat del 

segle XX. La mostra, significarà la reobertura del passatge de Mobles Tarradas, 

com a espai públic i d’exposició, després de que l’Ajuntament l'adquirís l’octubre 

del 2020.

Organitzen: Col·laboren:

CNL DE GIRONA
SCC del Pla de l’Estany
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(+34) 620 200 235 | jnjuanola@gmail.com
facebook.com/jnjuanola 
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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Sam Atencia, director de l’Escola Muncipal 
de Música de Banyoles
Esteu acomiadant un curs que ha estat molt 
atí pic. Us imaginàveu que seria així?
Ningú es podia imaginar l’últi m any que hem 
viscut en cap de les facetes de la vida. L’esforç 
i la voluntat de tota la comunitat educati va 
de l’escola de música han fet possible que 
l’escola hagi conti nuat amb la seva acti vitat 
en aquestes condicions tan diferents i 
extraordinàries.

Com us heu adaptat al model mixt presencial-
virtual? 
El confi nament i les condicions de seguretat 
ens han forçat a accelerar el procés de 
virtualització de l’escola 
que ja estava projectada 
fa temps. A l’escola 
vam reaccionar amb 
molta velocitat i vam 
aconseguir no parar les 
classes. Durant aquest 
curs hem simultaniejat 
la presencialitat i les classes en línia. 

La vostra campanya de preinscripcions anima 
la gent a tocar (consulteu la campanya a 
emmb.banyoles.cat). Després d’aquest any de 
restriccions, és més important que mai tocar?
La cultura i la música en parti cular han estat 
veritables salvavides durant els mesos que 
vam estar tancats a casa. Tothom escolta 
música, bàsicament perquè és una necessitat. 
Totes les coses negati ves que ha portat la 
pandèmia s’han digerit millor amb l’oci i la 
cultura. Tocar un instrument o cantar és de les 
acti vitats més completes i més enriquidores 
que pot fer una persona.

Les preinscripcions estan obertes per a totes les 
edats i perfi ls?
Sí, ens agrada dir que som una escola de 
0 a 99 anys. La nostra oferta educati va 

s’adapta a totes les 
edats i necessitats. 
Som sensibles a les 
diferències i intentem 
que tothom que 
s’apropa a l’escola 
pugui trobar el 
seu espai i se senti  
còmode per aprendre 
música dins de les 
seves necessitats.

La principal novetat 
del curs que ve 

seran els nous estudis 
d’instruments de cobla. 
Un pas endavant?
Era un deute històric 
que tenia l’escola. Ens 
encanta poder dir que 
a parti r d’ara l’escola de 
música es construeix 

sobre tres estèti ques: música clàssica, música 
moderna i música tradicional. Quanta més 
diversitat puguem abraçar, més completa serà 
la formació musical. A més, Banyoles ha estat 
capital de la sardana al llarg de la història i no 
tenia senti t que a l’escola no hi fossin presents 
els instruments fonamentals de la cobla.

Si haguessis d’animar algú a apuntar-se a 
l’EMMB, quin moti u li donaries?
Hi ha infi nitat d’estudis i investi gacions que 
descriuen els benefi cis que produeix a les 
persones el fet d’estudiar música. La música 
és una acti vitat complexa i exigent que aporta 
plaer intel·lectual i que toca el cor. A l’EMMB 
comptem amb professionals de primer ordre 
apassionats de la seva feina que busquem 
constantment la moti vació dels nostres 
alumnes, on tocar i gaudir han d’anar de la mà.

«Tocar un instrument o cantar 
és de les acti vitats més 

completes i més enriquidores 
que pot fer una persona»

Preinscripcions a l’Escola
Municipal de Música de Banyoles
Del 17 de maig a l’11 de juny de 2021
Des dels 3 anys fins a adults 

Vine a conèixer l’EMMB!
Portes obertes del 31 de maig
al 4 de juny

Més informació i inscripcions 
a emmb.banyoles.cat

Ateneu – CMEM de Banyoles
Plaça Major, 40 - 17820 Banyoles
972 57 60 49 - ateneu@ajbanyoles.org
www.ateneu.banyoles.cat
@emmbanyoles
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Una fugiti va i una raptada
A vegades hi ha fets que sobten, tot i que són 
coherents dins de les lògiques d’una època 
passada.
A fi nals del segle XIX i començament del XX 
es varen produir dues notí cies referents a 
dues noies menors d’edat però ja adolescents. 
Tanmateix, van ser uns esdeveniments amb 
poc més d’una vintena d’anys de diferència. La 
primera informació tracta d’una fugiti va i l’altra 
d’un rapte.
El primer cas va passar a fi nals del segle XIX, 
a l’octubre o començament de novembre de 
l’any 1889. La ressenya ens la donen dues 
publicacions gironines La Nueva Lucha (el 7 de 
novembre) i La Lucha (el 10 de novembre), ja 
que la premsa banyolina d’aquell moment era 
molt escadussera.
Segons sembla, el comerciant (abans paperer), 
habitant del carrer de Girona, número, 34, Pere 
Masoller i Pla, de seixanta anys, i la seva dona 
Antònia Masmitjà i Serrats, de la mateixa edat, 
ja grans, s’havien afi llat una nena de l’Hospici 
de Girona de nom Alfonsina. L’Alfonsina, de 
setze anys, per alguna raó que desconeixem va 
decidir fugir de la seva casa d’adopció. Amb tota 
probabilitat, no es va adaptar a la vida familiar 
de la seva nova llar d’acollida, on havia arribat 
feia poc. La premsa gironina, com per exemple 
La Nueva Lucha, ho relatava (i publicitava) de 
la següent manera: “De la casa de D. Pedro 
Masoller, vecino de Bañolas, se ha fugado la 
joven expósita procedente del Hospicio de esta 
ciudad llamada Alfonsina, Margarita y Carlota, á 
quien aquel habia prohijado”. Es tractava de fer 
córrer la veu (o en aquest cas “la lletra”) per a 

poder-la localitzar i recuperar. No sabem com 
va acabar tot plegat, però no va ser el primer ni 
l’últi m cas d’una fugida d’una nena adoptada o 
d’un nen adoptat a Banyoles. En tot cas, tot fa 
pensar que l’Alfonsina no va tornar a casa de la 
família Masoller Masmitjà.
L’altre cas ens l’esmenta una altra publicació 
gironina Diario de Gerona uns anys més tard, el 
8 de desembre de 1912. Ens explica la detenció 
d’un empleat municipal pel rapte d’una noia de 
divuit anys veïna de Sant Vicenç de Camós: 
“En Bañolas y por hallarse reclamado por el 
Sr. Juez de instrucción de esta capital, por 
supuesto rapto de la joven Rosa Noguer, de 
18 años, natural de San Vicente de Camós, ha 
sido detenido el empleado de consumos de 
aquella villa Enrique Dalmau (a) Mostrenco”. 
El raptor Enric Dalmau, àlies Mostrenco, era 
un empleat de consums municipal, o sigui, 
un encarregat de cobrar als burots situats a 
l’entrada de la població els impostos sobre els 
productes de consum més habituals. Va exercir 
durant anys sobretot al burot de la carretera 
de Girona, situat a l’alçada de la plaça d’en 
Perpinyà. Segurament, a hores d’ara encara no 
en coneixem els detalls exactes, la noia, Rosa 
Noguer, llavors menor d’edat, va fugir de casa 
seva amb Enric Dalmau sense que els seus 
pares li donessin el consenti ment.
Els dos casos, els dos successos, mostren com 
en aquella època, en aquella societat reculada 
de fi nals del segle XIX i començament del 
XX, l’opinió (i els senti ments) de les noies 
adolescents “valia de poca cosa”.

T’acompanyem
a fer el canvi!

T’acompanyemT’acompanyem

NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES

Bassols Energia Comercial. SL,| Av. Girona, 2 - 17800 - OLOT | Carrer de la Llibertat, 143 - 17820 BANYOLES
972 260 150 | comercial@bassolsenergia.com | www.bassolsenergia.com
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La teva història...?
El 4 de gener de l’any 2013 aterrava a l’aeroport 
internacional de Los Angeles per començar un 
semestre d’intercanvi universitari a la UCLA. El 
que no sabia llavors és que la vida donaria mil 
voltes i ja no tornaria a viure a Banyoles. A Los 
Angeles vaig conèixer la meva parella, l’Erik, un 
noi suec molt alt. Aquell semestre d’intercanvi 
era l’últi m pas per acabar la meva carrera de 
Comunicació Audiovisual i, sense massa pla-
nifi cació, vaig decidir arriscar-me i anar-me’n a 
viure a Estocolm.
Estocolm és una ciutat molt bonica, construïda 
sobre un arxipèlag, sempre envoltada d’aigua i 
verd. Els hiverns són tan durs com un s’espera; 
les nits són llargues, interminables, i les tem-
peratures solen arribar als 15 graus sota zero. 
Però no hi ha esti u com el que es viu aquí, amb 
el sol de mitjanit i una natura que s’afanya a 
germinar abans del proper hivern. És, en part, 
aquest desequilibri desconcertant de les esta-
cions el que em va fer quedar aquí. L’altra part 
és la meva vocació: els videojocs. Es fa estrany 
pensar que Estocolm és la capital europea de 
la indústria dels videojocs, però és per aquesta 
raó que la ciutat està plena d’empreses que s’hi 
dediquen, i escoles que ensenyen com fer-ne.
El 2014 vaig entrar en un programa de Disseny 
de Videojocs que m’acabaria portant a la meva 
primera feina: dissenyadora a l’equip d’Angry 

Birds 2, a Rovio Entertainment Ltd. Vaig apren-
dre moltí ssimes coses durant els 4 anys que 
vaig treballar per Rovio, però el 2019 em va 
arribar una oportunitat única i em vaig unir a 
l’equip de Minecraft  Dungeons, com a dissen-
yadora sènior.
Minecraft  és un gegant dels videojocs, essent 
el joc més venut de la història, ti nc l’oportuni-
tat d’escoltar cada dia els relats de milions de 
jugadors i jugadores d’arreu del món. M’agrada 
la meva feina :)

Ambició o vocació?
Ambició i vocació. Crec que ambdues coses 
poden ser igualment importants. Tenir 
l’empenta d’anar darrere les coses que et 
generen interès i curiositat. Alhora senti r orgull 
d’haver arribat tan lluny, i emoció pel que 
encara ha de venir.

Viure per treballar o treballar per viure?
Aquí també em quedo al mig. El més important 
és trobar allò que t’ompli tot i haver de fer-
ho durant moltí ssimes hores i a través de 
moltí ssims esforços.

LAURA DE LLORENS GARCIA (Dissenyadora de videojocs)

Copa de cava de benvinguda
 

APERITIUS

Gaspatxo de fruits vermells amb terra d’ibèrics

Bao de papada i maionesa de teriyaki

Perla de mozzarella sobre pesto d’herbes del nostre hort i alfàbrega

ENTRANT
Ceviche de peix del dia amb els seus matisos

PRINCIPAL
Secret ibèric amb el seu suc, sobre llit de parmentier trufada

PRE-POSTRES

Còctel de la casa 

POSTRES
Coca de llardons amb formatge cremós i fruits de bosc

 El menú inclou: Aigua, vi de la casa negre, rosat i blanc

REVETLLA DE SANT JOAN
23 de juny de 2021

60€ 
IVA incl

PACK ALLOTJAMENT + SOPAR 2 PERSONES: 295€

Reserves a frontdesk@hotelcasaanamaria.com / +34 872 59 17 21
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Macarrons a la catalana
Els macarrons, de probable origen italià, són 
coneguts a Catalunya des d’anti c, i hi han 
pres carta de naturalesa amb receptes molt 
populars, que tenen la parti cularitat que es 
poden guisar a la cassola.

INGREDIENTS
400 g de macarrons
300 g de carn picada (pot incloure porc, 
vedella i carn, o menuts de pollastre)
Pernil o cansalada (opcional, una llenca)
Una ceba
Tres tomàquets 
Llard o oli
Formatge de Maó ratllat
Espècies o herbes: nou moscada, pebre, 
canyella, julivert
Sal 
Aigua

ELABORACIÓ
Feu bullir els macarrons en aigua i sal durant 
uns dotze minuts, aproximadament, fent que 
quedin una mica grenyals. Els feu escórrer i els 
guardeu.
En una cassola al foc haureu posat el llard o l’oli 
i haureu començat a sofregir la ceba capolada, 
afegint-hi la carn i els menuts ja nets i picats.

Quan la ceba, la carn i els menuts siguin rossos, 
afegiu-hi el pernil (si n’hi poseu) tallat a daus 
peti ts i, un minut després, hi ti reu el tomàquet 
pelat i capolat. Ho feu sofregir tot, mullant-ho 
amb alguna llossada d’aigua, o de la que heu 
fet servir per bullir els macarrons. Deixeu-ho 
ben unit i confi tat, d’un color més marronós 
que vermell, és a dir, no ha de dominar-hi el 
tomàquet. Al fi nal hi afegiu el fetge, també 
tallat a peti ts daus, i ho acabeu de sofregir. Ho 
barregeu amb els macarrons; si queden massa 
secs hi afegiu una llossada d’aigua de bullir-los; 
hi poseu les espècies corresponents i els tasteu 
de sal.
Col·loqueu els macarrons en una plata que 
pugui anar al forn, hi empolseu el formatge 
ratllat i els feu grati nar.

UN ANY MÉS, A CAL NINO,
LES MILLORS COQUES 

DE SANT JOAN!

BANYOLES · Plaça dels Turers, 2 · Tel. 626 302 151
SERINYÀ · C/ Nou, 67 (Ctra. Girona a Olot) ·  Tel. 638 223 614

SEGUEIX-NOS A

FES-NOS EL TEU ENCÀRREC!
DIJOUS 24 ‘SANT JOAN’, OBERT DE 8 A 13h
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HORARI D’ATENCIÓ CLÍNICA I BOTIGA
Cal demanar cita prèvia

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

Perruqueria a hores convingudes
Urgències / Servei a domicili

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

ANIMALS PROPERS

“Corre o amaga’t, i aviam si em “pilles”!
Estic preparada per ser més llesta i més trapella del que mai diries.

Em coneixes?”

NOM
 Català: Guineu, Guilla, Rabosa (antigament 

Renard, Volp o Guinarda)
Castellà: Zorro

Anglès: Fox
Llatí: Vulpes vulpes

CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
70 a 90 cm de llarg
30-50 cm de cua
Potes del davant 5 dits i del darrere 4 dits

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
La guilla és un animal mamífer de la mida d'un gos. Té el pelatge rogenc i suau.

La cua és llarga, grossa i molt peluda. És de color marró barrejat amb gris i negre. La punta, a 
vegades, és blanca.

La guilla és una gran caçadora d'animalets més petits com ara les llebres i els conills. És temuda 
pels pagesos perquè entra als galliners i mata les gallines. 

Si hi ha menjar abundant viu en grups socials on predominen les femelles.
Entre els mesos de gener i febrer les guineus estan en zel. Al cap de 50 dies de gestació neixen 

de 3 a 7 cadells de guilla que obren els ulls a les dues setmanes de vida.
El mascle borda i la femella xiscla. Es mou al vespre i de nit. 

De dia es queda amagada entre els arbustos o als caus.

Per Clínica 1001
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JUNY 2021

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

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

CAMÓS
Dies 1, 2, 3, 4
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 7, 8, 9, 10, 11
JOSEP Ma TORRES

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 14, 15, 16, 17, 18 
M. CARME BUSQUETS

SERINYÀ
Dies  21, 22, 23, 25
ANNA M. PAGÈS

FONTCOBERTA
Dies 28, 29, 30
NATÀLIA RUHÍ

ADRECES I TELÈFONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Enguany el Cornamusam, el 
festival internacional de la 
cornamusa d’Olot, celebra la 
seva trentena edició i ho fa de 
novetats i activitats i 
recuperant l’escena internacio-
nal. L’eufòria d’aquest trentè 
aniversari es respira al 
programa del festival: per 
primer cop, s’estén durant una 
setmana sencera, del 29 de 
maig al 5 de juny.
Després de la programació 
excepcional dels dies 29 i 30 
de maig per celebrar 
l’aniversari del festival, el 4 i 5 
de juny es recupera 
l’estructura habitual. La tocada 
d’inici del dia 4 serà un 
homenatge a Felip Gironès i 
anirà acompanyada del ja típic 
ball de la Cabreta a la Plaça de 
Braus i l’escenari obert, on 
tothom que vulgui podrà 
tocar-hi (amb inscripció 

prèvia). Finalment, la nit del dia 
4 hi ha programat un dels plats 
forts del festival: l’actuació de 
la gaitera gallega Susana 
Seivane.
El dissabte 5 al matí, el festival 
continuarà a la Plaça del Puig 
del Roser. L’espai estarà 
precintat, amb entrades 
controlades, i hi hauran jocs 
tradicionals de fusta, lutiers i 
parades d’artesania relaciona-

des amb la música i la cultura 
popular.
El mateix dissabte es farà el 
concert-vermut, protagonitzat 
pel duet Pau Puig i Cati Plana. 
La tarda començarà amb la 
presentació d’Escola de 
Ministrers 2, el llibre de Xavier 
Pallàs editat per El Tecler, 
seguit d’una actuació dels 
Ministrers de l’Escola de 
Música d’Olot i dels 

Ministrers d’El Tecler que 
servirà per fer ballar la Cabreta 
una vegada més.
A continuació, hi haurà els tres 
grans concerts de la jornada. 
En primer lloc, el músic de balls 
Francesc Sans presentarà en 
primícia el seu nou disc Infinit. 
En segon lloc, Riu, un grup de 
músics del Baix Llobregat, 
celebrarà el seu desè 
aniversari en un concert amb 
col·laboracions i un format que 
sorprendrà. Finalment, el 
Cornamusam s’acabarà amb 
una aposta atrevida: l’actuació 
de Super Parquet, un grup 
provinent de l’Alvèrnia 
(Occitània, França), que 
fusiona la música electrònica 
amb la música tradicional de la 
zona. La 30a edició del festival 
recupera així la presència 
d’artistes internacionals 
després de cinc anys.

© Festival Cornamusam

El Cornamusam està d’aniversari: 30a edició del festival
Per Núria Surrell

PREINSCRIPCIONS DEL 21 AL 29 DE JUNY DE 2021
A la web https://agora.xtec.cat/cfaplaestany/ o presencialment.

Per més informació: cfaplaestany@xtec.cat o al telèfon 972 57 10 80

@CfaPla cfapladelestany

form ció
Pla de l’Estany

adults

@cfaplaestany

TREU-TE L’ESO!

CURS PRE-GES 
(PREPARACIÓ GES)

GES (EQUIVAL A L’ESO)
- PRESENCIAL
- A DISTÀNCIA (IOC)

TORNA A 
L’ESCOLA!

FORMACIÓ 
INSTRUMENTAL 

(PRIMÀRIA)

NIVELLS;
- FI 1 (1R I 2N)
- FI 2 (3R I 4T)
- FI 3 (5È I 6È)

APRÈN
IDIOMES!

CATALÀ A1, A2 i B1
CASTELLÀ A1

ANGLÈS A1 I A2

APRÈN
INFORMÀTICA!

CURS COMPETIC 2
(EQUIVAL A L’ÀCTIC 

mitjà)



PAU VELA
FISIOTERÀPIA I  OSTEOPATIA

6 8 6  8 9 5  2 8 1
B a n y o l e s  -  To r t o s a

practiquen com a únic exercici durant llargs 
períodes de temps, pot disminuir els valors de la 
densitat mineral òssia (DMO). Valors baixos de 
DMO poden portar a situacions d’osteopènia o 
osteoporosi, i augmentar el risc de fractura 
vertebral per fragilitat òssia. És recomanable 
que les persones que ja tinguin uns valors baixos 
de DMO no practiquin el ciclisme com a única 
activitat esportiva.
D’altra banda, les persones adultes que 
pateixen de lumbàlgia i claudicació de la marxa 
per una estenosi de canal lumbar, es poden 
beneficiar de l’exercici sobre una bicicleta, ja 
que minimitza el dolor de les cames i el lumbar, i 
els permet realitzar un exercici físic amb tots els 
avantatges que això comporta. 
El ciclisme, en qualsevol de les seves formes, és 
una bona opció de  fer salut sempre que es 
practiqui de forma adequada.
A la Clínica Salus tenim una consulta d’Esquena 
destinada a l’atenció de les persones que 
pateixen lumbàlgia, en la qual  podem ajudar-lo 
a millorar els símptomes.

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

La bicicleta i el dolor lumbar
El  ciclisme és una bona associació entre lleure i 
activitat esportiva. Es tracta d’una pràctica, que 
en diferents modalitats i intensitats, és portada a 
terme per molta gent. Les dades obtingudes per 
la National Sporting Goods Association ens 
confirmen que a EEUU més de 44 milions de 
persones fan servir la bicicleta més de 6 dies a 
l’any. La majoria de practicants són adults de 
més de 18 anys. En el nostre entorn, se suposa 
que n’hi ha un percentatge de població similar o 
més important.
El dolor lumbar és un símptoma que pot estar 
present entre els que practiquen el ciclisme, tant 
a nivell recreacional com d’alta intensitat. La 
posició que adopta el ciclista és amb certa flexió 
la columna lumbar. La força constant sobre els 
pedals estimula l’activació de la musculatura 
paraespinal. L’augment de força en flexió de la 
columna lumbar incrementa la pressió en els 
discos intervertebrals. Aquesta combinació de 
factors, durant llargs períodes o en posicions no 
adequades, poden ser els responsables dels 
episodis de lumbàlgia.
Hi ha molta documentació científica que 
confirma que aquests símptomes lumbars, 
vinculats en moltes ocasions a lesions per 
sobreutilització, es poden evitar amb un bon 
programa d’entrenament i una correcta 
adaptació de la bicicleta a la persona.
Una àrea de recerca actual estudia l’impacte que 
té l’entrenament perllongat  en bicicleta sobre la 
densitat mineral dels  ossos. El ciclisme és un 
exercici de baix impacte, i en persones que el 

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

CONSULTES EXTERNES:  972 573 018
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practiquen com a únic exercici durant llargs 
períodes de temps, pot disminuir els valors de la 
densitat mineral òssia (DMO). Valors baixos de 
DMO poden portar a situacions d’osteopènia o 
osteoporosi, i augmentar el risc de fractura 
vertebral per fragilitat òssia. És recomanable 
que les persones que ja tinguin uns valors baixos 
de DMO no practiquin el ciclisme com a única 
activitat esportiva.
D’altra banda, les persones adultes que 
pateixen de lumbàlgia i claudicació de la marxa 
per una estenosi de canal lumbar, es poden 
beneficiar de l’exercici sobre una bicicleta, ja 
que minimitza el dolor de les cames i el lumbar, i 
els permet realitzar un exercici físic amb tots els 
avantatges que això comporta. 
El ciclisme, en qualsevol de les seves formes, és 
una bona opció de  fer salut sempre que es 
practiqui de forma adequada.
A la Clínica Salus tenim una consulta d’Esquena 
destinada a l’atenció de les persones que 
pateixen lumbàlgia, en la qual  podem ajudar-lo 
a millorar els símptomes.

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

La bicicleta i el dolor lumbar
El  ciclisme és una bona associació entre lleure i 
activitat esportiva. Es tracta d’una pràctica, que 
en diferents modalitats i intensitats, és portada a 
terme per molta gent. Les dades obtingudes per 
la National Sporting Goods Association ens 
confirmen que a EEUU més de 44 milions de 
persones fan servir la bicicleta més de 6 dies a 
l’any. La majoria de practicants són adults de 
més de 18 anys. En el nostre entorn, se suposa 
que n’hi ha un percentatge de població similar o 
més important.
El dolor lumbar és un símptoma que pot estar 
present entre els que practiquen el ciclisme, tant 
a nivell recreacional com d’alta intensitat. La 
posició que adopta el ciclista és amb certa flexió 
la columna lumbar. La força constant sobre els 
pedals estimula l’activació de la musculatura 
paraespinal. L’augment de força en flexió de la 
columna lumbar incrementa la pressió en els 
discos intervertebrals. Aquesta combinació de 
factors, durant llargs períodes o en posicions no 
adequades, poden ser els responsables dels 
episodis de lumbàlgia.
Hi ha molta documentació científica que 
confirma que aquests símptomes lumbars, 
vinculats en moltes ocasions a lesions per 
sobreutilització, es poden evitar amb un bon 
programa d’entrenament i una correcta 
adaptació de la bicicleta a la persona.
Una àrea de recerca actual estudia l’impacte que 
té l’entrenament perllongat  en bicicleta sobre la 
densitat mineral dels  ossos. El ciclisme és un 
exercici de baix impacte, i en persones que el 
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SALUT I EDUCACIÓ en moviment Per Paula Caterberg  
(Psicoterapeuta CINER)

Ser jove durant la pandèmia… 
Al llarg d’aquest últi m temps de pandèmia, un 
dels símptomes que ha ti ngut major incidència 
en els joves (de 15 a 30 anys) ha estat l’ansietat, 
que, en molts casos, té el seu origen en la por a 
la situació social actual (desconeguda fi ns ara) i 
la sensació d’incertesa que l’acompanya; el fet 
de no poder, o no saber com conti nuar amb 
el mateix l’esti l de vida, o amb el que s’havia 
somiat i desitjat ha fet que els joves ti nguin 
més ansietat.
Al costat de l’angoixa per la incertesa, s’hi 
afegeix la tristesa. Els joves necessiten sorti r 
de casa, trobar noves relacions, nous espais 
de vinculació... i la pandèmia ha provocat 
justament el contrari; d’altra banda els 
amics/amigues en aquest moment vital són 
fonamentals per potenciar la separació dels 
pares i guanyar independència emocional; 
al no poder trobar-se i vincular-se es genera 
un senti ment de solitud, que els porta a 
qüesti onar-se sobre si mateixos i el seu entorn 
més immediat (pares, germans, família en 
general). Aquest retraïment també afavoreix 
trobar-se amb un mateix, però en moltes 
ocasions no ha ti ngut un resultat positi u, sinó 
que s’ha traduït en exigència, qüesti onaments 
i críti ques a la pròpia persona.
La falta de contacte ha generat  també que 
la capacitat de conèixer noves persones des 

del punt de vista amorós quedi minvada, 
fent-se un ús important de les plataformes 
en línia, generant en moltes situacions amb 
desenllaços frustrants 
L’avorriment ha fet molta presència, cosa que 
ha provocat una desgana generalitzada. La 
falta d’entreteniments de caràcter creati u ha 
potenciat aquests estats.
A la mateixa incertesa lligada al creixement, 
s’hi ha sumat la incertesa i desconcert social, 
relacionada amb el futur dels estudis, el 
treball i l’emancipació. La por a no poder tenir 
un futur o a no poder-s’hi enfrontar.
Les difi cultats econòmiques, la poca oferta 
laboral i la pèrdua d’ocupació, han fet que 
molts joves en procés d’independència s’hagin 
trobat davant els dubtes respecte de la futura 
situació vital, el fet de no poder emancipar-
se condueix inevitablement a una sensació de 
desànim i afavoreix estats ansiosos.
A banda de l’ansietat i la tristesa s’hi 
afegeixen conductes autolesives, problemes 
amb l’alimentació o augment en el consum 
d’alcohol, noves tecnologies o pornografi a…
Si et sents en aquesta situació o coneixes algú 
que s’hi pugui trobar, a CINER comptem amb  
un equip de professionals especialitzats per 
donar-vos l’ajudar necessària…
                                                                                     …T’AJUDEM?

@cinergirona

ENS MOUEN LES PERSONES

C/ Bòbila, 20 Bx - 17481 Sant Julià de Ramis (Girona) - Tel. 972 170 793 - www.ciner.es
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CONSULTORI OBERT
Per Marta Expósito

Tinc restrenyiment? Què puc fer?
Molt molest, molt!  Voler evacuar i no poder, fa 
estar de mal humor. I és que l’intestí  i el cervell 
van ínti mament relacionats... Us ho explicaré més 
endavant. 
Però el que volem saber, és: Tinc restrenyiment? 
Com ho sé? 
Doncs per saber si estàs dins la part de la població 
que pateix restrenyiment, NO és saber amb 
quina freqüència vas al lavabo, sinó quant costa 
anar-hi. Evidentment hi ha diferents nivells de 
restrenyiment: el temporal (en un viatge, malalti a, 
fases d’estrès) o bé restrenyiment que podria 
esdevenir un problema crònic. El tema dels 
viatges és molt freqüent, de fet, una de cada dues 
persones té restrenyiment quan va de viatge, i és 
que una de les causes d’aquest restrenyiment és 
que som éssers de costums, encara que conti nuïs 
menjant més o menys igual, segur que alguna 
cosa canvia, l’aigua, els horaris, organització que 
a vegades genera una mica d’estrès, etc. Podem 
ajudar a millorar el problema menjant prunes (des 
d’un dia abans del viatge), que no només contenen 
fi bres sinó que també ajuden a atraure més aigua 
a l’intestí  i per tant ajuda que hi hagi textura 
més tova, sempre i quan procurem beure aigua 
sufi cient al llarg del dia. 

En el cas que ti nguis un problema que s’esti gui 
cronifi cant en el temps, hi haurà molts factors 
que hi poden intervenir, però... et donaré alguns 
consells i pots provar si millores: 
• Revisa l’alimentació. Hi ha verdura cuita per 

sopar? Hi ha més amanida que verdura cuita? 
Hauria d’haver-hi cada dia verdura o amanida a 
tots els àpats principals. Però per sopar, millor 
que sigui verdura cuita per millorar la digesti ó i el 
restrenyiment. 
Com comences el dia? Amb un cafè i un entrepà? 
Pot ser que no sigui la millor opció. Prova de 
començar el dia amb una infusió relaxant (melisa, 
fonoll...) + 1 bol amb pinya natural, alvocat, nous, 
avellanes crues i tot amanit amb oli d’oliva. Sí, 
sembla estrany, però segur que quan ho tastes 
és més agradable del que et pots imaginar i 
l’energia que et proporciona és increïble, a mi 
també em va sorprendre. 

Beus aigua? Procura tenir una ingesta constant 
d’aigua. Mantenir-te ben hidratat/da.

• Has pres anti biòti cs recentment? Has estat 
malalt sovint? Estàs en situació d’estrès? 
Acabes de passar un refredat o grip de panxa? 
Recorda que els probiòti cs ajuden a millorar el 
funcionament de l’intestí  sigui en restrenyiment 
o diarrea, per tant, fan la funció de regulació. 

• Et permets temps per evacuar? És important 
que no hagis de fer esforços, que milloris la 
postura (amb els peus una mica aixecats amb 
un tamboret, si pot ser), que et moguis una mica 
endavant i endarrere un parell de vegades i que 
et relaxis. 

• Tens una vida extremadament sedentària? No 
et mous o et passes moltes hores dret/a? El 
moviment és important. Ara, si ja realitzes exercici 
fí sic, fer-ne més no millorarà extremadament. 
Només s’ha vist que realment té un impacte en 
esports de competi ció on hi ha un entrenament 
molt intens. 

• Pots provar a fer una decocció de la grana de 
lli. Bullir 2 cullerades de lli en ½ litre d’aigua 
durant 10 minuts. Colar i guardar només el líquid 
gelati nós. Prendre abans d’esmorzar cada dia 
(ti pus “xupito”), no és el més agradable, però 
lubrica l’intestí . 

Si tot i així no hi ha èxit. I en un moment de 
desesperació recorres als laxants, t’haig d’adverti r 
que l’intestí  té tres trams importants que s’omplen 
un cada dia que passa. Quan evacuem normalment, 
es buida el darrer tram, que no es torna a omplir 
fi ns al següent dia i el cicle conti nua així. Si prenem 
laxants potents, segurament aconseguirem buidar 
l’intestí  complet i per tant, tardarem mínim tres 
dies a tornar a evacuar perquè s’haurà de tornar 
a omplir. 

Segur que m’he deixat moltes coses per dir-vos... 
espero que us sigui d’uti litat.

Si teniu algun dubte o suggeriment podeu escriure 
un correu a martadieti sta@gmail.com o bé consultar 
a www.martaexposito.cat 
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Cronobiologia. El rellotge biològic
La cronobiologia estudia les variacions 
temporals predicti bles que es produeixen en 
totes les formes de vida: humana, animal i 
plantes.
Estudia els ritmes biològics que estan ajustats 
a cicles cosmoclimàti cs, geofí sics. Els ritmes 
biològics estan programats genèti cament. 
La cronobiologia té aplicacions en la millora 
de la qualitat de vida. Tots aquests ritmes 
biològics estan regulats pel rellotge biològic, 
situat sobre el cervell, la hipòfi si, és el Centre 
supraquiasmàti c.
En l’anti guitat grega ja Aristòti l, Galeno, 
Herodot, Hipòcrates, i més tard Darwin, Claude 
Bernard, Aschof insisti ren en la interacció entre 
funcions biològiques i el temps. Finalment tres 
nord-americans estudiaren l’autènti c rellotge 
biològic i varen ser reconeguts amb el Premi 
Nobel el 2017, els seus noms són Hall, Rosbash 
i Young.
Els ritmes més importants són el ritme 
circadiari, com temperatura corporal, ritme 
vigília/nit, insulina, glucosa, corti sol. També 
els problemes patològics com infart agut 
de miocardi, isquèmia de miocardi, accident 
vascular, mort sobtada.
Un altre ritme molt important amb un període 
de 30 dies és el cicle menstrual. Finalment 
un ritme circaanual és el pes. Dintre la 
cronobiologia podem també diferenciar 
entre Cronopatologia, cronotoxicologia, 
cronofarmacologia, crononutrició, cronodieta 
cronoesport.
En la medicina és molt important la 
determinació 3 vegades de pressió arterial, 

temperatura corporal (matí  i vespre) i 
administració de medicaments 3 vegades al 
dia. Ha estat fonamental descriure el JET LAG 
(desincronosi), deprivació sensorial (de càmeres 
aïllades, pel tractament de la leucèmia), horaris 
d’entrenaments.
El temps factor metafí sic es por dividir en 
temps geològic, temps humà, temps biològic, 
temps cronològic (Cronos), temps psíquic 
(Kairos), temps social.
Estem regulats pel rellotge biològic. Hora de 
viure, de néixer. Hora de morir.
El temps condiciona l’edat de les persones: 
edat cronològica, edat biològica, edat psíquica 
i edat social. La primera és la del DNI, la 
segona és la de les artèries i la tercera és 
l’edat del comportament. L’edat social és 
l’edat que representes. Interessa que les edats 
coincideixin. Hi ha vells joves i també joves 
vells. Una malalti a (rara) que es diu progeria que 
provoca que nens de pocs anys representen 
vells de 60-70 anys, és terrible, perquè es 
moren abans de 20 anys. N’hi ha uns 20 casos 
en tot el món.
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ENTREVISTEM A...
Redacció d’Els Colors

Ona Anglada Pujol, presidenta d’Amnisti a 
Internacional Catalunya (AIC)
D’on ve la teva vinculació amb l’AIC?
Amnisti a Internacional és una organització 
que sempre he respectat i admirat. Però no 
va ser fi ns el 2013, quan estava estudiant a la 
UPF, que em vaig involucrar com a acti vista 
amb el grup universitari. L’any 2016 vaig 
incorporar-me al Comitè Executi u d’AIC, que 
s’encarrega de les qüesti ons de governança 
de l’organització. Des d’aleshores que he estat 
al Comitè Executi u, i aquest mes d’abril passat 
vaig presentar-me com a presidenta i ocuparé 
el càrrec durant un any, ja que tenim limitació 
de mandats i jo ja els hauré esgotat!

Fes-nos cinc cènti ms de qui sou, del que feu i 
esteu fent com a organització?
Amnisti a Internacional és una organització 
que vetlla i lluita pel respecte dels drets 
humans arreu del món. Una de les coses 
que m’agrada destacar és que no rebem 
subvencions ni diners de cap govern, parti t 
políti c o organització, només dels socis i les 
sòcies. Això garanteix que la nostra tasca 
és completament independent i imparcial. 
Malauradament, hi ha moltes vulneracions 
de drets humans que es comenten cada dia, 
i per això hem de prioritzar alguns temes. Per 
exemple, ara ens hem hagut de centrar en 
atendre les conseqüències de la pandèmia, 
com ara en la defensa de l’atenció primària, 
les residències o l’accés a les vacunes a nivell 
global. Però tampoc ens oblidem d’alguns 
temes que han estat pilars fonamentals de la 
tasca d’Amnisti a Internacional, com l’abolició 
de la pena de mort, la protecció de defensors 
i defensores de drets humans, el control del 
comerç d’armes...  

Objecti us personals versus professionals?
Afortunadament, ara mateix esti c fent la 

tesi doctoral a la universitat amb una beca, 
la qual cosa em permet poder-m’hi dedicar 
de forma exclusiva. A més a més, em dona 
prou fl exibilitat per poder dedicar el temps 
necessari a l’acti visme i presidència d’AIC. 
Així doncs, ti nc la sort de poder alinear els 
meus interessos personals amb la meva feina, 
i tant de bo pugui seguir així, malgrat que la 
recerca i docència universitària està molt 
precaritzada...

Alguna cosa més?
La pandèmia de la Covid19 ha deixat i deixarà 
un gran impacte a nivell de drets humans arreu 
del món. Ho estem veient amb les vacunes i 
la desigualtat entre països. Mentre que molts 
governs han fet servir l’excusa de la pandèmia 
per endurir restriccions i vulneracions de 
drets humans, moltes persones han fet 
esforços extraordinaris per ajudar-nos els uns 
als altres, el cas més clar seria el del col·lecti u 
sanitari. Crec que no podem permetre’ns que 
aquesta epidèmia ens torni menys solidaris 
i més egoistes, sinó tot el contrari, ja que 
haurem de lluitar per protegir els col·lecti us 
més vulnerables i no permetre cap retrocés 
en matèria de drets humans.
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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

L’hoquei sobre pati ns  
L’any 1940, l’arquitecte municipal, Francesc 
Figueras, ja preveia en un avantprojecte del 
Club Natació Banyoles la construcció d’una 
pista d’hoquei. Anys més tard, el 1954, en el 
butlletí  d’aquesta enti tat es tornava a esmentar 
la possibilitat de construir una pista d’hoquei 
sobre pati ns. L’any següent, un nou rumor 
recollit per la revista Horizontes parlava que 
en la construcció del nou camp de futbol hi 
aniria associada una pista d’hoquei. I encara 
un darrer rumor, aquest del 1960, a les portes 
de la fi nalització de les obres del nou edifi ci del 
Club Natació Banyoles, la revista Horizontes 
assegura que hi haurà diverses pistes, entre 
les quals una on «podra practi carse el hockey 
sobre ruedas».
Però tot i els diferents intents, no serà fi ns l’any 
1961 que comenci a agafar forma una iniciati va 
sorgida de la mà de l’Associació de Pares de 
Família, de la qual era president Celso Costa. 
En una entrevista concedida a Horizontes, 
Celso assegurava que un dels futurs projectes 
de l’associació era la construcció d’una pista de 
pati natge al costat del nou parc infanti l i que 
en aquesta pista, a qualsevol hora del dia, es 
podria també jugar a bàsquet i voleibol. 
Finalment el setembre de 1962 es va inaugurar 
la primera pista d’hoquei. Ara el següent pas 
era aconseguir formar un equip, i això va ser 
possible gràcies al Centre Excursionista de 
Banyoles, que en data 19 de març de l’any 
1963 creava la secció d’hoquei pati ns, el «Club 
de Hockey de Bañolas». L’equip estava format 
per joves entre 8 i 14 anys i el camp estava més 
o menys on ara hi ha el pati  del col·legi Baldiri 
Reixac, darrere l’edifi ci de correus. 
Ràpidament la secció va créixer i varen 

començar els entrenaments, fi ns que fi nalment 
va sorti r un grup amb el qual es pretenia 
començar a fer com una mena de campionats 
extraescolars, però malauradament se’ls va 
incloure dins d’un campionat de tercera Divisió 
Provincial, i disputaren el primer parti t ofi cial el 
12 de maig contra el Tordera.
Els començaments varen ser força durs i la 
manca de veterania els va passar factura, 
encadenant derrota rere derrota. Possiblement, 
si en lloc de jugar a la lliga provincial, s’haguessin 
forjat primer en les lligues escolars, el desencís 
no hagués fet acte de presència entre els 
jugadors, però aquest, juntament amb la manca 
de recursos econòmics i les difi cultats sorgides 
per a l’ús de l’espai on jugar, va fer que en poc 
més de dos anys d’existència desaparegués 
l’equip.
Gairebé hauria de passar mig segle perquè es 
tornés a parlar d’aquest esport a Banyoles, en 
concret seria al llarg de l’any 2012 quan una 
recent creada plataforma Hoquei Banyoles va 
decidir instaurar l’hoquei pati ns com a acti vitat 
extraescolar a les escoles banyolines i rodalies, 
amb la idea de crear un club a curt termini, cosa 
que varen aconseguir l’any següent. 

Equip d’hoquei dels anys 60

Activitats subjectes a les condicions meteorològiques

DONA UN PAS PER L’ESPORT

Ho organitza: Hi col·labora:

Dijous 10, divendres 11 
i dissabte 12 de juny 

De 18 a 20.30 h
Plaça de Salvador Espriu
Plaça de Calvet i Rubalcaba
Riu Onyar

Diumenge 13 de juny 
 

De 10.30 a 13 h Auditori Josep Irla, Edifici 
Generalitat a Girona

Projecció del documental 
“Hijas de Cynisca” i col·loqui posterior

www.jornadaesportfemeni.cat
#EsportFemeníGi
#ThoEstàsPerdent /DonaiEsport

GIRONA 2021

NOU FORMAT! 
Exhibicions, tornejos i entrenaments
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

El senyor esti u
De la mateixa manera que l’any passat, quan 

arriben el bon temps i la calor, i els dies 

s’allarguen, el caos mundial s’empeti teix durant 

unes setmanes. De cop, podem tornar a voltar, 

a reunir-nos, a anar a fer el toc... Per segon 

any consecuti u, em sento com un d’aquests 

animals que hivernen i que tornen a renéixer 

quan s’acaba el mal temps (sent conscient 

que quan els dies es tornin a escurçar, tenim 

tots els números perquè ens facin entrar a la 

nostra cova una altra vegada). Però hi ha una 

cosa dels meus esti us a Banyoles que sembla 

resisti r-se als canvis. Els meus banys a l’estany. 

Tan bon punt obren la temporada, acudeixo a 

la meva cita diària a la Caseta de Fusta. Aquells 

primers dies són dies de retrobament amb els 

meus companys de bany, des del socorrista fi ns 

als assidus com jo. Amb alguns ens hem anat 

trobant per Banyoles durant l’hivern, amb uns 

altres no ens hem vist la cara des de mitjan 

setembre. Però les mirades de complicitat o 

els “Què tal? Ja hi som, un any més” esborren 

qualsevol marca del pas del temps. Ja compto 

els dies que falten per poder tornar a la Caseta 

a prendre el sol, a nedar, a repassar amb la 

mirada un paisatge que sembla tret d’una 

pel·lícula, i a comentar la jugada amb els de 

sempre. I és que si alguna cosa hem après 

és que amb pandèmies o sense, hi ha coses 

immutables. L’esti u sembla resisti r-se al canvi. 

Potser s’ha hagut d’adaptar, de reinventar, 

però no sembla disposat a abaixar la persiana. 

Aquest esti u ens tornarem a banyar, ens 

tornarem a posar morenos, els nens dels casals 

tornaran a esquitxar-nos, tornarem a riure’ns 

de les besti eses que surten de la boca d’alguns 

foranis que tenen por dels cocodrils de l’estany, 

tornarem a queixar-nos de la calor, tornarem 

a menjar gelats... I la gran pregunta és: ens 

tornarem a enganxar els dits? Benvingut senyor 

esti u!



SI TENS UN COTXE DIFERENT,
PER QUÈ QUEDAR-TE

AMB L’ASSEGURANÇA DE
SEMPRE?

 

ASSEGURANCES PER COTXES ELÈCTRICS I HÍBRIDS ENDOLLABLES

c /  L l i ber tat ,  9 8  -  17820  Ba nyole s - Tel. 972  574  437
w w w. mapf r e. com / o f ici nas / 1724

ASSEFONT 1977 S.L. / Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre / CD0058B17824566

M E D I A D O R S  D ’ A S S E G U R A N C E S  D E S  D E L  1 9 7 7
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

Una nova estafa, el vishing
Es tracta d’un mètode que s’inicia  amb una 
trucada telefònica per aconseguir guanyar-se 
la confi ança de la persona i així fer-se amb la 
seva informació bancària, tant de les targetes 
de crèdit com de la banca digital. Les vícti mes 
principals solen ser gent de més edat.
Tot comença amb una trucada a casa de 
la vícti ma. L’interlocutor/a (estafador/a) 
s’identi fi ca com a membre d’una enti tat 
bancària o alguna altra enti tat anàloga 
(gestora dels mètodes de pagament o una 
empresa similar), i avisa la persona en qüesti ó 
que han detectat una compra per internet 
d’un import elevat mitjançant la seva targeta 
de crèdit.
Aquesta trucada provoca  que la vícti ma 
ràpidament s’angoixi i s’espanti  davant d’una 
operació bancària que no havia realitzat i sol 
pensar que li han robat la targeta.
L’estafador/a inicia en aquest moment una 
conversa tranquil·litzadora i li proposa 
anul·lar la compra. Per fer-ho li demana la 
numeració de la targeta bancària i el codi 
de verifi cació d’aquesta. La vícti ma li acaba 

donant amb la intenció d’anul·lar el moviment 
i  poder recuperar els diners. Mentre dura 
la trucada, l’estafador/a uti litza les dades 
subministrades per realitzar compres reals 
per internet, mentre conti nua parlant per 
telèfon amb la vícti ma. A vegades fi ns i tot, 
per poder formalitzar les compres, sol·licita a 
la vícti ma els codis de confi rmació de compra 
que va rebent via SMS fent-li creure que són 
codis que es generen en el procés d’anul·lació 
de l’operació falsa.

Com evitar ser vícti mes de l’estafa
• No doneu per telèfon les vostres dades 

bancàries, els números de targeta de 
crèdit, ni el codi de seguretat de tres xifres.

• Si rebeu una trucada o noti fi cació 
d’alerta, poseu-vos en contacte amb la 
vostra enti tat fi nancera per verifi car-ne 
l’autenti citat.

Alerteu d’aquesta estafa les persones més 
vulnerables del vostre entorn perquè esti guin 
previngudes.
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Av. Països Catalans, 123 · Banyoles (Girona)
Tel. 972 570 063 · Fax 972 574 375

www.amsa.es · amsa@amsa.es

PINTURES

Av. Països Catalans, 221-223 - BANYOLES
Tel. 972 580 008

Ctra. Santa Coloma, 115 - GIRONA
Tels. 972 296 364 - 608 333 215

www.tomasteixidor.com

DEL TERRI

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

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



Festa de Sant Antoni, 
Patró dels Paletes
Per segon any consecutiu, a causa de la 
pandèmia, La Festa de Sant Antoni, Patró 
dels Paletes, no es podrà celebrar, veient-
nos obligats a suspendre tots els seus 
actes i activitats.
Malgrat això, volem mantenir viva la flama 
de la Festa encarant la recta final d’aquests 
complicats moments fent pinya entre tots.
Esperem, si Déu vol, l’any vinent, amb 
l’ajuda de tots, reprendre totes les nostres 
activitats per recuperar els actes de la 
Festa i poder-la celebrar i compartir amb 
tots vosaltres.
Mentrestant, cuideu-vos molt i que Sant 
Antoni de Pàdua us guardi en la salut i en 
la feina.

Gràcies

Especial Construcció i Reformes 

RESTAURACIÓ 
I CONSTRUCCIÓ, SL

C/ Riera i Bertran, 30
17834 Porqueres (Girona)

Mòbil 660 034 448
toni.luque@hotmail.com

Tota mena de treballs en ferro

Especialitat en llars de foc 
metàl·liques a mida

Veïnat “Mas Ferran”, s/n (Sords)
17844 CORNELLÀ DEL TERRI

Tel. 972 594 863
terrimetall@hotmail.com
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La bioconstrucció, el passat és el futur
A poc a poc les tècniques tradicionals i els materials naturals prenen 
protagonisme en la forma de construir i rehabilitar els habitatges antics 
a casa nostra.
Els nostres avis aprenien les tècniques tradicionals 
en construcció a través dels seus mestres, però 
aquesta cadena de transmissió de coneixements 
s’està trencant. Gran part de l’obra nova actual 
aplica tècniques industrialitzades i materials poc 
sostenibles amb el medi ambient. La demanda 
d’obra nova no para de créixer mentre el nostre 
entorn s’omple de cases antigues buides o 
abandonades. Un fet que ha anat fent rebrotar 
a poc a poc els constructors que aposten per la 
bioconstrucció en la restauració d’aquests parcs.
La bioconstrucció es pot definir des de moltes 
mirades, dues de les quals són: els materials i la 
sostenibilitat de l’habitatge. Els materials, el seu 
pilar fonamental, han de ser naturals, de la zona i 
aplicats amb tècniques tradicionals conegudes per 
tots. Natural és igual a sa, tant per a la persona que 
hi viurà com per al medi ambient, ecològic, sense 
compostos orgànics volàtils ni grans quantitats 
d’energia incorporada, és a dir, poc processats i 
pocs quilòmetres de transport. Un material pot ser 
natural, però si es troba a l’altra punta del món perd 
la seva essència bio, ja que la petjada de CO₂ que 
deixa és molt perjudicial. La construcció tradicional 
és la que respecta els materials que ja hi havia a 
la casa. 
Els habitatges sostenibles són els que tenen una 
energia incorporada en els seus materials, que 

no contribueixen a un escalfament global produït 
per l’emissió de CO₂, ja sigui per la forma de ser 
processats com transportats. La sostenibilitat 
s’estudia en totes les fases de la casa, començant 
pel disseny, l’obtenció dels materials, les tècniques 
de construcció, el manteniment durant la vida 
útil de l’obra, i fins a la seva mort, en comprovar 
la petjada que deixa. Una masia antiga difícilment 
serà una font de contaminació per al bosc, ja que 
ha estat construïda amb materials com pedra, terra 
i fusta. 
Els constructor poden incidir en sensibilitzar 
els clients per restaurar o construir de manera 
sostenible. Hi ha qui està convençut que en un 
futur gens llunyà no podrem triar, sinó que serà 
una obligació, per necessitat haurem de modificar 
els hàbits de construcció actuals a favor de 
materials i tècniques més sostenibles. Per la manca 
directament d’alguns materials o per l’elevat preu, 
per esgotament mundial d’alguns productes. 

Text: Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona

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

ESPECIALISTA EN 
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

Polígon Industrial UP-6
Can Famada

17820 Banyoles (Girona)

Telèfon 972 581 322
info@masdevall.es
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Com decorar un petit lloc a l’aire lliure
Si tens un petit lloc a l’aire lliure que desitges 

transformar, sigui un pati, un balcó o una terrassa, 

pren nota d’aquestes senzilles idees. Amb poc 

podràs causar un gran impacte.

PLANTA EN TESTS GRANS

Pot semblar una miqueta contradictori, perquè els 

tests grans ocupen espai, però amb pocs podràs 

fer que l’espai es vegi increïble. L’ús de jardineres 

en un pati petit a l’aire lliure ajuda a crear un punt 

focal.

UTILITZA L’ESPAI VERTICAL

Si els metres quadrats en el sòl són petits, pots 

fer ús de l’espai vertical. Planta plantes altes i 

columnars i col·loca altres plantes en prestatges. 

També pots agregar un enreixat per a conrear 

plantes enfiladisses.

CONNECTA ELS ESPAIS

Utilitza pedretes per a connectar els espais en el 

sòl i en l’aire i crear així una continuïtat visual. Una 

forma seria crear un test vessat de flors, les flors 

de les quals surtin del test i arribin fins a una altra.

CREA UN ESQUEMA DE DISSENY

Un espai petit se sentirà més útil si crees un 

esquema de disseny i empres un tema per a unir-lo 

tot. Per exemple, si estimes les papallones, afegeix 

plantes amb flors que elles puguin visitar, i agrega 

abeuradors. També pots triar un tema de color com 

una paleta vermella, blanca, etcètera, per a unir 

l’espai visualment.

LLUMS

Amplifica la il·luminació del petit jardí a l’aire lliure 

amb llanternes o llums de cadena. També pots 

optar per LED.

Col·laboració
Text: AMIC Foto: istock.com

Espai a l’aire lliure
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C/ Agraris, 47 · BANYOLES

660 258 087 - Marc
 650 357 224 - David

OLIVER & SOLER

Construccions

Poda, construcció 
i manteniment de jardins

Instal·lació de gespa
artificial

C/ Sant Pere de Roda, 4
17834 PORQUERES

Jordi 627 484 754
Lluís 661 648 881

TENDALS

www.cobertex.com
Tel.     972 596 840

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

Av. França 173
 17840 Sarrià de Ter (Girona)

especialistes en tot tipus de pèrgoles
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Pol. Ind. La Farga · c/ dels Menuts, 25 · 17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 573 614 · samialuminis@gmail.com 

@samialuminis

VIDRE, METALL 
I PORTES MECANITZADES
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Què cal saber per a dissenyar un armari?
El primer que cal tenir en compte és l’espai on 

l’ubicarem dins l’estància i l’ús principal a què 

el destinarem, ja sigui des d’un simple moble 

d’entrada per deixar-hi les claus a l’entrar, fins al 

vestidor més elaborat.

Una vegada tinguem la ubicació del moble, 

prendrem les mesures corresponents com l’altura, 

l’amplada i la profunditat. Anotarem també els 

punts de llum i endolls així com connexions 

telefòniques i de televisió.

A continuació farem un esbós sobre paper dels 

objectes que hi posarem a l’interior, anotant les 

mesures de les nostres jaquetes més llargues o 

vestits així com sabates, botes, etc., d’aquesta 

manera aconseguirem una distribució adequada 

optimitzant tot l’espai possible. La distribució 

interior de l’armari és determinant perquè sigui útil 

i còmode .

Seguidament escollirem l’estil, la qualitat i el color 

de la fusta. S’ha de tenir en compte que les portes 

són la part més visible del moble, és per això que 

ho escollirem d’acord amb l’estètica de la resta 

de l’habitació. També, és el moment de valorar 

qui tipus de portes són les més apropiades, si les 

d’obertura abatible o bé les corredisses.

És indispensable que ens quedi l’espai suficient 

davant l’armari per a poder moure’ns amb facilitat i 

així accedir als petits raconets.

Si escollim la porta d’estil abatible, l’espai que 

deixarem de la resta dels elements de l’habitació 

serà d’entre 55 i 60 cm. Si al contrari no disposem 

d’aquest espai, optarem per les portes corredisses; 

això ens permetrà col·locar el moble en un espai 

reduït traient-li el màxim rendiment.

Dit això, salut i decoració!

EXPOSICIÓ I VENDA
FUSTERIA EN GENERAL

ARMARIS ENCASTATS SENSE OBRA
VENDA MOBILIARI A COL·LECTIUS

PARQUET
CUINES

Pol. Ind. de Fontcoberta - Ctra. de Banyoles a Figueres, 2 - 17833 FONTCOBERTA (Girona)
moblesjosmir7878@gmail.com -      fusteriajosmir

Mòbils:  627 57 05 23 Josep
 699 860 140 Francesc

Text: Francesc Puertas - Fusteria Jos-Mir 

Col·laboració
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Informació i venda:
Passeig de la Indústria, 48 - 17820 Banyoles

Tels. 972 572 016 - 620 228 174

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

c/ Rubió d’Ors, nau 18 
(al costat de l’Ajuntament)

PORQUERES
Tel. 972 58 30 39

Pg. Olot, 97-97A 
GIRONA

Tel. 972 24 57 58 www.botiguesbonanit.com

Llistes de naixement

TORNEM A RENOVAR 
L'EXPOSICIÓ...

 
VOLS ALGUN 

D'AQUEST 
MATALASSOS A 
UN PREU MOLT 
INTERESSANT?
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REFORMES - REHABILITACIONS

Pla de la Coromina, 2 - 17820 BANYOLES
639 34 12 65 - 610 28 43 03

construccions.m.sague@gmail.com
www.reformasmalagonsague.es

F E R R E T E R I A I S U B M I N I S T R E S I N D U S T R I A L S

ABERN U

972 58 0715
c/ Teixidors, 1 · 17820 - Banyoles

www.ferreteriabernau.com

LLUÍS TORRES - PINTOR

636 099 828
lluis.pinturaidecoracio@hotmail.com

C/ Sant Andreu, 90 bx-1
17834 Porqueres

Tel. 972 497 035 / 629 305 428

GAS · ELECTRICITAT · IL·LUMINACIÓ
ENERGIES RENOVABLES · AIGUA · AIRE CONDICIONAT

CALEFACCIÓ

FORMEM PART DEL GRUP COMERCIALITZADORA

rma
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PINTURES QUIM
972 572 025

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

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

Tel. 972 576 704
Fax 972 574 023

E-mail: porqueres@mafonsa.cat

-
-

Les Preses - Quart - Figueres - La Cellera
www.oliveras.org

Ctra. Banyoles - Girona, km 12,8
17844 CORNELLÀ DEL TERRI

Tel. 972 59 4131

FUSTERIA i DECORACIÓ
SERRALLERIA D’ALUMINI

EQUIPAMENTS COMERCIALS

Ctra. de Mieres, s/n · 17820 BANYOLES

Telèfon 972 57 05 64
info@fusteriajjpey.cat

www.fusteriajjpey.cat
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Una llar confortable
Les llargues setmanes de confinament ens han 
fet adonar de la importància de tenir una llar 
confortable, ben il·luminada, ventilada i amb totes 
les comoditats que hi puguem incloure    
Mai havia estat tan rellevant el confort a casa. 
Durant el confinament per l’emergència sanitària de 
la COVID19, moltes persones s’han penedit de no 
haver emprès abans tasques de reforma i reparació 
d’aquells petits o no tan petits desperfectes de la 
llar.    
També ens hem adonat d’aquelles millores que 
podrien fer més confortable casa nostra, des de 
simples canvis de mobiliari fins a reformes que 
ens ajudin a maximitzar l’entrada i aprofitament de 
l’aire i de la llum natural i a fer més confortable casa 
nostra.
Totes aquelles millores que, en el nostre anterior 
dia a dia, no semblaven tan urgents s’han convertit 
en una prioritat, ara que és tan evident que la 
nostra llar és l’espai del qual més cura hauríem de 
tenir. 
Alguns habitatges disposen d’espais exteriors més 
o menys amplis: des de petits balcons o terrasses 
fins a amplis terrats o jardins extensos.  
En qualsevol dels casos, el confinament també ens 
ha mostrat que no sempre condicionàvem aquests 
espais com cal. Una cosa tan senzilla com instal·lar 

una petita lluminària al balcó per allargar les nits 
a l’aire lliure o canviar el paviment per fer l’estada 
més agradable, poden convertir el balcó o el pati o 
el jardí en el racó preferit de la casa.
Els nostres estils de vida han canviat i ens 
condueixen a disposar d’espais més versàtils 
i flexibles, capaços d’actuar com a espais de 
descans, de teletreball, zona de joc infantil, àrea 
per a l’estudi, lloc per a la pràctica de l’esport, etc. 
En definitiva, d’ara en endavant, li demanarem a 
les nostres llars molt més del que havíem fet fins 
ara i, per això, hem d’adaptar-les i convertir-les en 
espais elàstics que donin resposta a les creixents 
necessitats de tots els membres de la família.  
Moltes persones han tingut l’oportunitat de seguir 
amb la seva activitat laboral a casa durant l’estat 
d’alarma per COVID19. Això ha estat un avantatge 
que ha deixat al descobert, però, algunes dificultats, 
si no teníem previst prèviament un espai dedicat a 
la feina. 
Durant el confinament, la cuina s’ha convertit en 
el cor de la casa. És per això que s’han convertit 
ara més que mai en el nucli sobre el qual gira la 
resta de les estances. Per això és fonamental que 
la dotem dels últims avenços i els dissenys més 
estudiats per complir amb la seva comesa, des de 
l’alimentació familiar fins a les reunions amb amics.

Re s -Q u a t r e
@Resquatreresquatre@gmail.com

RESTAURACIÓ
D’HABITATGES I FAÇANES

REFORMES
I PALETERIA GENERAL

659 436 061
Pere Vidal / Joan i Jordi Ylla

Text: Res-Quatre

Col·laboració
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El perquè del PVC
Tots tenim a casa nostra elements que estan 
fabricats amb alumini, que és un material conductor 
de la temperatura, tal com són els radiadors de 
calefacció i algunes paelles i olles, perquè se’ls 
demana que condueixin lliurement la temperatura.
Resulta incongurent fer servir com a aïllant un 
material que és precisament el contrari, és a dir 
un conductor de temperatura. I això sol suposa un 
malbaratament i una major despesa d’energia per 
la calefacció d’un habitatge.

Els fabricants han intentat compensar parcialment 
la propietat conductora de l’alumini, inserint una 
zona que fa d’aïllant al centre del perfil. És el que 
es coneix com a Trencament de Pont Tèrmic.

La Ruptura de Pont Tèrmic té un gruix entre 2 mm 
i 3 cm, segons la qualitat del perfil. Però ¿per què 
tenir només entre 2 mm i 3 cm d’aïllant, podent 
tenir tot un perfil de 70 mm de PVC completament 
aïllant? Els perfils de PVC, amb doble o triple 
vidre, aconsegueixen reduir un 70% el consum 
d’electricitat destinat a climatització.

Les finestres de PVC es fan servir cada vegada 
més a la construcció, a causa de l’alta eficiència 
energètica que generen i l’aïllament termoacústic 
que aconsegueixen. Generen un considerable 
estalvi energètic a les cases. A més, conjuguen 
comoditat, elegància i disseny amb aquest 

excel·lent aïllament tèrmic i acústic.

La soldadura que porten els marcs i les fulles de 

les finestres de PVC, fa que siguin hermètiques, 

ja que no hi ha pèrdues ni infiltracions d’aire per 

la presència de petites obertures, enfront de 

les d’alumini que són només unions reblades o 

cargolades. 

Durant la seva fabricació  es fan servir materials que 

promouen una major consciència mediambiental. 

Amb el PVC hi ha una emissió molt més baixa de 

diòxid de carboni, durant el procés de producció i a 

la fabricació de fusteria. Avui dia el que li demanem 

a una finestra és que ens doni el major confort a 

l’habitatge, amb el menor consum d’electricitat. I 

això només ho pot oferir una finestra SUMUM de 

PVC. 

www.tancamentsalbert.com
T. 661 279 397

Segueix-nos a 

ALUMINI, PVC, VIDRE

Text: Albert Tarrats Badosa - Tancaments Albert

Col·laboració
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Proconstruc Quintanas, SL

T 972 580 505
M 669 666 113

info@insttec.com
www.insttec.com

c/ Paper, 21 baix
BANYOLES

JARDINS ANDREU
Tot tipus de treballs de jardineria 
amb qualitat i experiència

- Dissenys
- Construcció
- Manteniment

Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com

696 088 056

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

680 336 757
972 574 769

Navata, 10 baixos - 17820 BANYOLES
Esteve Paluzie Mayola, 10 baixos - 17800 OLOT

FUSTERIA D’OBRA
FUSTERIA DECORATIVA

TREBALLS AMB CNC
Av. Carles Fortuny, 4

17832 ESPONELLÀ (Girona)
Tel. 972 597 004 Fax 972 597 227

Mòbil 606 299 630
estevegifreu@gmail.com
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Trucs per tenir una casa sostenible
L’arquitectura sostenible és un concepte cada 

vegada més present en els nostres habitatges. 

Gaudir d’una llar més sostenible requereix prendre 

consciència de la cura al medi ambient. Aquestes 

són les claus per a fer la teva casa més sostenible.

La primera és la regla de les “3 erres”: reduir, 

reutilitzar i reciclar. Mitjançant aquest senzill 

procediment reduiràs la petjada de carboni en 

rebutjar menys escombraries i estalviar diners sent 

un consumidor responsable.

Un bon aïllament és clau. Afegir un major gruix 

a les parets suposa un gran estalvi energètic i la 

minimització de l’energia necessària per a aclimatar 

una llar. Igualment, cristall, el just.

Les energies renovables poden aportar a la teva 

casa l’autosuficiència energètica que necessita 

prescindint de combustibles fòssils perjudicials per 

al medi ambient.

Crea espais multifuncionals. Una bona manera 

és amb parets corredisses, que permeten separar 

estances grans i estalviar consum de calor.

Controlar el fred i la calor també és clau. Una 

bomba de calor permet un estalvi considerable 

en detriment dels sistemes tradicionals. També els 

sostres verds i els jardins verticals són una solució 

sostenible que ajuda a reduir la calor i filtrar l’aire, 

augmentant l’estalvi energètic.

Finalment, la tecnologia pot ser una gran aliada 

del moviment eco-friendly, ja que gràcies 

al monitoratge de la llar és possible evitar 

malbarataments innecessaris.

Col·laboració
Text: AMIC Foto: istock.com

Casa sostenible

C/ Remei, 33 - 17820 BANYOLES (Girona) · Tel. 972 57 14 34
info@micaloramio.com · www.micaloramio.com
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Tractament fusta d’exterior
La fusta és símbol de noblesa, qualitat, disseny 
i confort. És un material viu i per tant, la seva 
extraordinària bellesa i resistència es veuen 
afectades pel pas del temps i l’efecte dels agents 
externs. Per gaudir d’una fusta en perfectes 
condicions, l’hem de cuidar prevenint, protegint 
i recuperant-la amb productes específics d’alta 
qualitat i eficàcia, que milloraran el seu aspecte i 
funcionalitat. Els raigs UV del sol, la humitat, els 
insectes i fongs en són els enemics. Identificar 
les necessitats de la nostra fusta, segons la seva 
exposició, és vital per mantenir-la en excel·lents 
condicions.
Ara que estem immersos de ple en la primavera, 
és un bon moment per preparar les nostres fustes 
d’exterior. I per fer-ho trobem al mercat diferents 
productes adequats a les necessitats de cada una.

Oli: nodreix la fusta donant un acabat molt natural 
i respectant la seva bellesa. Ideal per mobiliari 
exterior i especialment per tarimes i terres de fusta 
tropical, on s’aconsella donar l’oli amb color per 
obtenir una millor protecció.

Lasur o protector: també conegut com a vernís a 
porus obert. Aquest producte tracta la fusta des 
de l’interior. És un recobriment d’acció impregnant 
que deixa un acabat porus obert i per tant, no 
crea cap capa. Permet que la fusta pugui respirar, 
regular la humitat i facilitar-ne la sortida. Ofereix 
protecció en profunditat i un aspecte natural. El 
seu manteniment és molt senzill, únicament s’ha de 
netejar o polir superficialment abans de repintar. 

Recomanat per fustes amb exposició vertical.
Vernís: el vernís tapa el porus de la fusta, ja que 
forma una pel·lícula que ofereix un acabat molt 
resistent. Aquesta resistència dura en el temps, 
però s’ha de tenir en compte que un cop aquesta 
pel·lícula es comença a deteriorar, si no fem el 
manteniment corresponent, el vernís començarà 
a esclovellar-se. Haurem de polir tot el vernís en 
mal estat abans de tornar a envernissar. Cal dir que 
una fusta envernissada no pot tractar-se amb oli ni 
lasur a no ser que primer es retiri tot el vernís que 
té. Recomanat per fustes amb exposició vertical.

Independentment del producte utilitzat, és molt 
important preparar bé la superfície quan fa temps 
que no s’ha tractat. Ja sigui utilitzant una màquina 
polidora o fent-ho a mà. Sempre hem de polir en 
el sentit de les vetes, mai del revés. Per fer-ho 
utilitzarem un paper de vidre de gra gruixut per 
eliminar els defectes i obrir el porus, imprescindible 
en les fustes tropicals (teka, jatoba, iroko), ja que 
són fustes molt dures i el producte no aconseguiria 
penetrar. En fustes més toves (pi, avet, roure, etc.) 
hem d’acabar el polit amb un gra més fi. 

Pintures Bramon, S.L.

Av. de la Farga, 19 · BANYOLES · Tel. 972 574 343 · info@pinturesbramon.com

OLI DE TECA
750 ML - 8,95 €
2,5 LT - 29,10 €
5 LT - 57,90 €

Pot de 750 ML 

14,75 €

LASUR MATE Pot de 750 ML 8,95 €
Pot de 2,5 LT 29,10 €

Pot de 5 LT 57,90 €

OLI DE TECA

Text: Pintures Bramon

Col·laboració
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Uns anells a les façanes del nucli antic
Al nucli antic de la nostra ciutat podem observar 
que en algunes façanes hi ha uns anells col·locats 
paral·lels entre si i que sobresurten del pla de la 
façana formant mitja circumferència. Acostumen 
a anar en grups de 4 o 5 i formaven una barrera 
de protecció pel pas dels cables d’electricitat nus. 
Aquests cables es varen començar a col·locar a 
Banyoles entre els anys 1900 i 1910, en un primer 
moment es va introduir l’electricitat per dotar 
el municipi d’enllumenat públic. Aquest cablejat 
subministrava corrent altern a 125 v, motiu pel 
qual oferia una certa inestabilitat pel que fa a 
la provisió elèctrica que garantia l’enllumenat 
exterior del municipi.

Va ser una bona solució, en què uns simples perfils 
rodons metàl·lics de forma circular evitessin que 
en pujar els sacs de gra, les bales de palla i altres 
coses a la planta de les golfes a través de la corria 
no freguessin els cables i no provoquessin talls en 
el circuit elèctric ni enrampades. 

Es considera que aquests anells que solen anar en 
grups de 4 o 5 elements i a vegades en dos grups 
a dalt i a baix de la façana estaven col·locats en 
funció per on passava el cablejat elèctric. Aquests 
anells són uns perfils de ferro dolç de 12 mm de 
diàmetre i tenen una forma de semicircumferència 
d’uns 30 cm de diàmetre i cada un dels anells 
separats uns 20 cm entre si.

Als extrems d’algunes de les agrupacions d’anells 

es poden observar les xicres (a la imatge es poden 
apreciar com una espècie de tasses de cap per 
avall de color blanc), unes peces de porcellana on 
se subjectaven els cables i alhora feien d’aïllant 
dels fils elèctrics. El nom de xicra prové per a la 
similitud física amb unes tasses petites, més aviat 
altes i estretes, emprades majoritàriament per 
prendre xocolata desfeta o cafè i que alhora van 
ser utilitzades com a unitat de mesura de volum 
per a líquids (la mesura equivalia a 1/8 de porró 
tot i que variava segons els municipis) que es feia 
servir a Catalunya que s’anomenava xicra.

Es pot considerar que aquests anells són un element 
singular de Banyoles, ja que no he pogut observar 
aquest “estri” col·locat a les façanes de cap altre 
municipi. Està bé preservar-ne la conservació per 
la singularitat que representen.

Text: Antoni Bramon Serra - Arquitecte Tècnic

Col·laboració

Anells protectors dels fils al carrer del Puig amb cantonada a la plaça del Teatre.
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Pressupostos sense compromís

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

AQUEST ESTIU 
GAUDEIX

DEL CONFORT
I LA COMODITAT
AMB LA NOSTRA 

ÀMPLIA GAMMA DE 
COIXINS 

I AMB LES ÚLTIMES 
TENDÈNCIES

DE ROBA
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Càndida Pérez Martí nez? 

Quants de vosaltres heu cantat més d’una 
vegada les cançons de La Marieta de l’Ull 
Viu, més coneguda com La Font del Gat, Ball 
de Rams, El noi de la mare, L’enterrament de la 
sardina i moltes altres. I potser no sabíeu que 
la seva compositora i autora de la música era 
una cupleti sta nascuda a Olot?
Va néixer a Olot, el 28 de juliol de 1893. De 
família molt humil, el pare era carrabiner, i 
en morir va deixar una família de 8 fi lls. Ja de 
ben peti ta va demostrar una gran afi ció per la 
música i el cant.
En la seva joventut actuà a l’Ateneu Obrer, 
on havia après música. Com a cançoneti sta 
debutà al mes de setembre del 1914 al Cinema 
Teatre Ideal Park, d’Olot, on va obtenir molt 
d’èxit. Al mes següent deixà la seva ciutat 
natal, contractada per la companyia italiana 
de varietats D’Onnini, que havia actuat al 
mateix local.
S’instal·là a Barcelona, on va estudiar 
música i composició durant cinc anys, i creà, 
juntament amb el músic napolità Melquíadez 
Lucarelli Ferri, una acadèmia d’interpretació 
de cant i dansa, especialitzada en espectacles 
de music-hall. En aquella època va gravar 
diversos discos i va compondre espectacles 
musicals que es van representar al Teatre 
Romea i al Tívoli.
La seva amiga, la també cupleti sta Raquel 
Meller, cantà alguns dels seus cuplets en català 
i en castellà, i estrenà la seva versió d’El noi de 
la mare a l’Olympia de París el 1919. El 1922 
es va casar amb Lucarelli i féu una gira per 
Itàlia, on cantà les seves pròpies composicions 
en català i en castellà, acompanyada per una 
orquestra que dirigia el seu marit, amb unes 
críti ques totalment sati sfactòries. L’any 1926 
la productora nord-americana Paramount 
li organitzà una gira per Europa, i debutà a 
París amb molt d’èxit. El 1928 inicià una gira 
artí sti ca per Amèrica del Sud amb el nom 

artí sti c d’Alba.

El 1932 se separà del 
seu marit Lucarelli i 
s’uní senti mentalment 
a l’industrial i arti sta 
brasiler Luiz Fossati  
Ferri, que esdevindria 
el seu segon marit. 
Van anar a viure al 
Brasil, temps després 
va haver de deixar 
la vida artí sti ca a 
causa d’una infecció 
que l’obligà a deixar el cant, però no així el 
ball, i actuà com a ballarina espanyola amb 
castanyoles amb molt d’èxit. Cada dos anys 
realitzaven viatges per Europa, i el destí  era 
sovint Catalunya.
L’any 1968 el matrimoni tornà a Catalunya, 
i s’instal·laren a l’Hospitalet de Llobregat. 
Després de la mort del seu marit l’any 1979, 
tornà a Olot i va anar a viure a casa d’una 
neboda.
Va morir el 15 de novembre de 1989, als 96 
anys, la seva mort va passar desapercebuda 
per tothom, ningú no sabia qui era aquella 
dona que un dia havia estat l’autora de 
cuplets i cançons populars catalanes tan 
famoses com Les caramelles, La Marieta de l’ull 
viu, Ball de Rams, El noi de la mare, La muller 
d’en Manelic, La fornera de la Ronda, Pasqua 
Florida, L’orfeonista, L’emperadriu, Revetlla 
d’amor, a més de La barreti naire, La rambla, La 
batedora, Foxtrotmania, La cupleti sta, La cançó 
de la dida (amb lletra de Ventura Gassol), 
La contrabandista (amb lletra de J. Carner i 
Ribalta), El cuplet català, L’enterrament de la 
sardina i d’altres.

Dedicat a l’Anna M. Pi, coneguda com l’Anna de 
cal Leru o la Tia Anna.
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

El fenomen Fata Morgana
Aquest mes de juny parlarem d’un fenomen 
òpti c que rarament es pot produir a la comarca 
del Pla de l’Estany; jo personalment no recordo 
haver-ne vist mai a Banyoles, però sí a l’Escala.
El fenomen es coneix com a Fata Morgana: un 
miratge segons el qual, objectes que es troben 
en l’horitzó, com per exemple illes, penya-segats, 
vaixells o torricons, adquireixen una aparença 
allargada, fantasmal i elevada, similar a “castells 
de contes de fades”. El fenomen és habitual i 
pràcti cament diari a la costa meridional de 
Sicília, més concretament a l’estret de Messina. 
En aquell lloc, els espectadors i turistes atrets 
pel fenomen, que no són pocs i situats a les 
vores del mar, observen com els vaixells fl oten 
per sobre de l’aigua. Llàsti ma que a l’estany no 
es doni aquest espectacle.
Un vaixell volador a les costes Anglaterra? 
Gràcies a aquest fenomen meteorològic Fata 
Morgana, el fotògraf David Morris va capturar 
l’espectacular imatge d’un vaixell que sembla 
que voli a prop de Falmouth, a l’extrem sud de 
Cornwall, a les costes d’Anglaterra. En realitat, 
com tothom ja sap, el vaixell és a l’aigua, però es 
veu així fruit d’aquesta il·lusió òpti ca, que es va 
produir a causa de “condicions atmosfèriques 
especials”, que rarament es donen al Regne 
Unit.
Però quina és la raó i el moti u dels “miratges”? 

Amb el temps en calma, la separació regular 
entre l’aire calent i l’aire fred (més dens) a prop 
de la superfí cie terrestre pot actuar com una 
lent refractant, produint una imatge inverti da, 
sobre la qual la imatge distant sembla surar. Els 
efectes Fata Morgana solen ser visibles al matí , 
després d’una nit freda.
A l’anti guitat i davant la falta d’una cultura 
cientí fi ca que expliqués aquests fenòmens, 
aquests miratges sempre estaven lligats a 
històries màgiques de castells encantats, de 
fades o de vaixells fantasma, etc.
Conclusió: Si a l’estany observem la barca 
Tirona amb el passatge inclòs navegant per 
sobre l’aigua, ja ti ndrem una altra anècdota per 
explicar.

Per a més informació www.meteobanyoles.com

609 284 872

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

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

609 284 872 21 anys al vostre servei

SERVEI 24 HORES
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

Cada mes de juny, des de fa uns quants anys, 
se celebra el festival (a)phònica a Banyoles. 
Els concerts estan descentralitzats i es fan a 
diferents espais.  En aquesta imatge del 30 de 

juny de 2006 s’hi veu un instant de l’assaig del 
cantant Lluís Llach al Club Natació Banyoles. Es 
conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
(Fons de Joan Comalat i Vilà). 

La foto notícia d’ara fa 15 anys

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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LA GUIA SERVEIS PROFESSIONALS I COMERCIALS

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

DRA. ANTÒNIA JOVÉ 
ESTÈTICA I SALUT

estètica i salut
WWW.CEMES.ES

MENÚ 
DIARI

Ctra. Camós, 73 · BANYOLES

Tel. 972 57 07 62
www.boifet.com

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

www.mapfre.com/oficinas/1724

ASSEFONT 1977 SL
Agència d’assegurances exclusiva de Mapfre

CD0058B17824566

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

Urbanització Can Puig, S/N - Banyoles
Pg. Mn. Constans, 265 · BANYOLES 

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

@calanor1965

URGÈNCIES · PERRUQUERIA CANINA
COMPLEMENTS PER ANIMALS

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

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

Tel. 872 260 081

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

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

17820 BANYOLES

www.cuinatslafarga.cat

Rda. Monestir, 80
BANYOLES
Tel. 972 574 056

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

Diumenges i festius, 
tancat

ANNABEL NAVIO - AINA MONCUNILL 
MIMI BUSQUETS

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

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS
SISTEMES DE REG - GESPA ARTIFICIAL

VENDA DE PLANTES

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

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
RECONEIXEMENTS MÈDICS

especialitats 
mèdiques
WWW.CEMES.ES

A AGÈNCIA DE VIATGES E ESTÈTICA M MENJARS

ASSEGURANCES J JARDINERIA Q QUEVIURES

B BARS R REVISIONS MÈDIQUES

ANIMALS DOMÈSTICS F FISIOTERÀPIA



ANUNCIS PER PARAULES
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a parti culars 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 desti ns al seu 
abast.
DONA s’ofereix per fer 
tasques de neteja, ajudant de 
cuina i cuidar gent gran. Tinc 
cotxe propi. Tel. 631 466 233.
CADAQUÉS lloguer casa per 
caps de setmana i setmanes 
completes. 8 places. HUTG-
26765.  Tel. 636 911 480.
VENC! Sella de muntar a 
cavall de la marca Zaldi 
Country de 17,5 polzades, 
de pell de color marró. Inclou 
els estreps. Poc uti litzada i en 
bon estat. Preu: 500 euros. 
Tel. 659 424 784 (Sònia).

DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. 
Tel. 616 451 021 (Jordi).
MESTRA d’Educació Primària 
amb experiència s’ofereix 
per donar classes de repàs, 
suport educati u i/o cangurs 
a domicili. Tel. 659 424 784 
(Sònia).
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis 
i en color. Tel. 629 601 747 
(Peipeti t). 
ES LLOGA magatzem/garatge 
de 50 m2 a peu de carrer. 
250€/mes. Tel. 655 576 664.
PALETA per a parti culars. 
Obra nova i reforma. A hores 
o pressupost. Telèfon de 
contacte 669 363 329. 
PRACTICA amb l’scooter: 
Tailwhip, barspin, hellwhip, 
board feble... A Porqueres i/o 
Banyoles. Més informació: 
www.scooterpuji.webnode.es 
o WhatsApp 633 411 381.
PER NO PODER ATENDRE, 
TRASPASSO EMPRESA 
de Serveis per gent gran a 
domicili, en funcionament. 
Només per a persones 
coneixedores del sector. 
Tel. 620 394 962.

VINE a enamorar-te dels 
peluts de la gossera de 
Puigpalter (costat deixalleria). 
Acull o adopta. Telèfon de 
contacte 639 970 004.
DONA de Banyoles busca 
feina als mati ns o tardes, 
per cuidar gent gran, 
acompanyament, passejos, 
etc., amb experiència. Tel.: 
652 135 687 - 972 581 399.
VENC fi nca rústi ca, 1 Ha, 
a Masarac, amb casa i deu 
d’aigua termal. Telèfon de 
contacte 934 067 628.
L’AULA D’ANGLÈS a la Carta. 
Esti u English. Acabes 6è? 
Pont Primària i Secundària. 
B2Universitaris, Exàmens 
Cambridge. Tria lloc: cafè, 
domicili, aula, natura. Tria 
horari, modalitat, temps a 
inverti r i reserva al telèfon 
616 431 328. 
aulangles@hotmail.com
BUSCO cambrer/a disposat/
da a treballar els caps de 
setmana, esmorzar o dinar. 
Enviar currículum a emma.
brufon@gmail.com
COMPREM anti guitats, 
ceràmiques, joies anti gues, 
licors, plata... Telèfon de 
contacte 609 174 156.

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

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

ANUNCIS PER PARAULES 
Podeu adreçar-vos a: 

TOT EN PINTURA
EMPRESA DE PINTURA 
EN GENERAL, SERIOSA, 

PROFESSIONAL I 
RESPONSABLE.

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

homologada).
Lluís Massegú. 

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

ANUNCIS PER PARAULES GRATUÏTS PER A PARTICULARS
MÀXIM 15 PARAULES EN CORRECTE CATALÀ (ABANS DEL DIA 20 DE CADA MES) 

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

ES LLOGA pàrquing a av. 
Països Catalans, 44 de 
Banyoles. Tel. 636 429 935.
VENC pedres precioses 
del Brasil, tallades. Ideal 
per joies o col·leccionistes. 
Aiguamarines, maragdes, 
turmalines, topazi. Contacte: 
guesheh@gmail.com.
GUARDEM caravanes, 
autocaravanes i... A 
Borgonyà, amb dret a aigua i 
llum. Tel. 629 513 654.
MANICURISTA jove fa 
ungles a domicili. Més 
informació a l’Instagram 
_omyx.spirit_. Telèfon de 
contacte 653 689 263.
DECORFUSTA BANYOLES, 
S.L., busca oficial de 
fusteria. Tel. 972 525 209 o 
envieu currículum a info@
decorfustabanyoles.com.
LLOGUEM terreny de 5.000 
m2 tot o parcialment. A 
Borgonyà, amb dret a aigua i 
llum. Tel. 629 513 654.
TRANSPORTS personalitzats. 
Bons preus i serietat. Furgó 
Nissan Interstar. Telèfon   
609 174 156 (Francesc).
CLASSES de flamenc, 
sevillanes i dansa del ventre a 
Banyoles. Tel. 645 090 777.

LLOGO local/garatge cèntric 
d’uns 60m2, més pati d’uns 
30 m2. Tel. 650 046 803.
VENC porta interior 
200x70x4cm, maniquins 
perruqueria, persianes 
alumini, mosquitera 
62x62cm, maleta viatge, 
moble bar. Tel. 677 732 266.
ES LLOGA i/o ES VEN 
garatge al c/ Tarragona, 13. 
Tel. 972 572 527 (Mercè i 
Xavi).
VENC tamborets fusta, 
boles nadal, maleta viatge 
i necesser, sofà Futton, 
persiana, moble rebedor, 
llit bebè per viatge, alçador 
cotxe. Tel. 660 475 195.
HABITACIÓ centre de 
Banyoles exterior amb 
calefacció i wifi. Telèfon de 
contacte 606 390 247.
VENC matalàs, barra 
cortina, WC, ràdio antiga, 
cintes cassette, tocadiscos, 
làmpada, cadires, joguines, 
pastiller setmanal. Telèfon 
618 547 607.
COMPRO discos rock, pop, 
jazz, etc., revistes musicals, 
tebeos antics i àlbums de 
cromos. Ho recullo a domicili. 
Tel. 626 016 641.

NOIA de 22 anys amb 
experiència com a netejadora 
s’ofereix per netejar domicilis, 
oficines, etc. També com a 
cuidadora d’infants, disposo 
de referències. Telèfon de 
contacte 632 451 035.
SESSIONS particulars 
de teràpia: autoestima, 
conflictes, gestió de 
canvis, parelles, famílies i 
adolescents. 38€/sessió. Tel. 
695 063 589.
VENC violí 1/2 stendor 
student II, violí student I, 
motxilla, patinet de línia, 
trencaclosques, Nancy amb 
moto, matalàs inflable, catifa. 
Tel. 972 584 055.
VINE a enamorar-te dels 
peluts de la gossera de 
Puigpalter (costat deixalleria). 
Acull o adopta. Telèfon de 
contacte 639 970 004.
SENYORA s’ofereix per 
cuidar persones grans o de 
cangur. Tel. 671 264 736.
NOIA de 20 anys s’ofereix 
per tenir cura d’infants i 
realitzar tasques de neteja a 
domicilis. Telèfon de contacte 
612 296 340.
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Errors sobre la Lluna
1- La lluna sempre té un costat fosc.
Una gran part de la gent sap que la lluna només 
ens mostra una cara. Però el que no és cert és 
que el Sol només il·lumini una part de la lluna. 
Ho fa de forma conti nuada durant 14 dies 
terrestres. Aquesta és la durada d’un dia lunar, 
14 dies de nit i 14 de dia.
Si miréssim la lluna des de la posició del 
Sol sempre veuríem la fase de lluna plena, 
totalment il·luminada.

2 – Només veiem el 50% de la lluna.
Com acabem de dir, la lluna només ens mostra 
una cara, semblaria que només en podem 
veure la meitat. Això no és cert, en podem 
veure fi ns el 59% de la superfí cie. Aquest 
fet és conseqüència que la lluna té un segon 
moviment, a més del de rotació, el de libració, 
com una baldufa girant, que fa cops de cap 
a dreta i esquerra. O sigui que només ens 
n’amaga un 41%.

3 - La lluna és perfectament rodona.
A cop d’ull ho sembla però és una mica xata 
dels pols. El seu eix a l’equador és més llarg 
que el verti cal. Aquest fet està originat pel seu 
propi gir, que la fa tornar un esferoide oblat.
Però igualment, per l’atracció de la Terra, el 
costat que sempre ens mira és una mica més 
llarg que l’altre. Per tant també té, una mica, 
forma d’ou.

4 - La lluna és brillant i blanca.
Realment ho sembla però no és així. La lluna 
plena és tan brillant com una bombeta de fi l 
incandescent a 50 metres de distància brillant 
en una nit fosca del tot. Ara, ens sembla més 
brillant perquè el cel, al seu voltant, és ben 
negre.
Quant al color, també és molt subjecti u. La 
lluna no emet llum pròpia, només refl ecteix 
la que rep del Sol. Realment el seu color seria 
gris com un asfalt gastat dels carrers en lloc de 
blanc com ens sembla.

5 - No hi ha gravetat a la lluna.
Sí que en té, però és només una sisena part 
(16%) de la que tenim a la Terra. Una persona 
que al nostre planeta pesa 100 kg, a la lluna 
pesa només 16 kg. Poca, però existeix. Si no 
n’hi hagués, un astronauta saltant sobre la seva 
superfí cie es posaria en òrbita només amb una 
peti ta empenta.
Totes les partí cules de l’univers que tenen 
massa es veuen afectades per la força de la 
gravetat i les que no en tenen, com els fotons, 
també es veuen afectats per la curvatura de 
l’espai. Coses de la relati vitat d’Einstein.

6 – La lluna mou fl uxos signifi cati us dintre de 
les persones.
No hi ha dubte que la gravetat de la lluna és 
la principal causa de les marees dels oceans. El 
Sol també hi col·labora, però molt menys. Ara, 
aquesta força de gravetat no afecta per res les 
persones, cal massa i distància entre els cossos. 
La lluna ens desplaça una deu milionèsima de 
metre. Ens afecta més un camió o una persona 
passant pel nostre costat que no pas la lluna.

7 – La lluna controla la ferti litat.
L’única cosa certa és que la longitud dels cicles 
lunar i menstrual són semblants. A parti r d’aquí 
no hi ha cap relació demostrada. No hi ha més 
parts en una fase lunar que en una altra.

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





C/ Major,  30
Telèfon 972 570 676 
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Pg. Mn. L lu ís  Constans,  157
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Segueix-nos a

PER SANT JOAN,
res millor que una coca de...




