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naturgy.cat

Canviem amb tu
per aconseguir
el món que tots
volem.

• Produeix la teva pròpia energia amb les nostres 
   plaques solars. 

• Tarifes compromeses amb el medi ambient per 
   a tots els nostres nous clients. 

• Instal·lació de punt de recàrrega per al teu 
   vehicle elèctric on tu triïs. 

• Facilitats de pagament i assessorament energètic 
   per al teu negoci. 

• Venim en menys de 3h a la teva llar 24/7 
   per a reparacions urgents. 

• Ajudem milers de famílies rehabilitant les seves 
   llars i assessorant-les en eficiència energètica.
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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

La creati vitat, els valors i la música 
s’uneixen en el projecte La Dona del Sac 
El primer àlbum dels bessons Balsach, un nou grup de música familiar

Com defi niries La Dona del Sac?
La Dona del Sac és un projecte de música per 
a famílies i d’animació sociocultural.
En Bombo i en Clap, dos germans bessons 
juganers i trapelles, són els encarregats de 
comparti r i difondre els seus missatges, les 
seves cançons, els seus contes, llegendes i 
jocs.
Si l’Home del Sac venia i t’espantava, la Dona 
del Sac porta un sac ple de cançons, contes 
i jocs, i un bon grapat de colors per pintar el 
món.
Com va sorgir el projecte?
Ha sigut el resultat de molts anys, moltes 
persones, molts instruments, moltes cançons 
i una pandèmia mundial que ens ha dit: Ei, ja 
no teniu cap excusa. Què esteu esperant?
En aquesta pandèmia, en Bombo ha sigut 
pare i en Clap ha tornat d’un viatge al Perú, 
una trobada telemàti ca va originar la primera 
idea en ferm. 
Des de llavors, 15 mesos de creació, 
comunicació, producció i… il·lusió!
La Dona del Sac ha arribat a les acaballes d’una 
pandèmia. Què pot aportar el vostre projecte en 
un moment clau com aquest?
Sinceritat, honestedat, confi ança, paciència, 
organització, senzillesa, feminisme, 
empoderament, serenor, il·lusió i ganes 
de comparti r cap endins i cap enfora. De 
fet, crec que el més important és allò que 
ens ha aportat a nosaltres, espaitemps 
per refl exionar i empoderar-nos per poder 
cantar, tocar, ballar, riure. Com et deia, som 
un projecte musical d’animació sociocultural. 
Què signifi ca això? Que per a nosaltres la 
música és només la meitat, l’altra meitat és la 
dinamització parti cipati va i comunitària.

Per tant, la Dona del Sac no només és un àlbum 
de cançons, sinó tot un univers creati u. Què vol 
dir això?
Em sembla que quan la gent escolti  l’àlbum 
sencer ho podrà entendre molt més bé. És 
un àlbum gravat a 4 llocs diferents, amb 
músics diferents, amb intencions diferents. 
Com també hi ha tot un imaginari de valors 
i símbols. La Dona del Sac és una capsa de 
sorpreses.
Teniu idees per engrandir el projecte en un 
futur?
Oi tant! Sobretot tenim ganes de fer directes. 
Tant de bo ben aviat ens puguem trobar a les 
places i als teatres, als escenaris de poble i a 
les festasses. Joves, peti tes, adultes i grans.
I és que d’idees i ganes no en falten. Anirem 
veient com ens senti m i com respon la gent. 
Els amics i les amigues estan entusiasmats, i 
això és increïble!
On podem veure la Dona del Sac?
Al Youtube, a Spoti fy, a Tidal… i si ets una 
persona més romànti ca pots aconseguir 
l’àlbum en format fí sic. I t’emportaràs una 
cançó de regal que només és en aquest 
format! Només cal que et posis en contacte 
amb nosaltres per la nostra web (www.
ladonadelsac.cat) i a l’IG @ladonadelsac. 
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NOTÍCIES

El projecte Càntut. Cançons de tradició oral segueix treballant 
per preservar i difondre les cançons de tradició oral de les 
comarques gironines, a través de les diferents branques del 
projecte. Pel que fa a l’Hostal Càntut, una de les produccions 
pròpies, ja té dates: ti	ndrà	lloc	del	7	al	16	de	juliol	al	Restaurant	
Can Selvatà de Cornellà del Terri. Així mateix, el projecte ha 
engegat dues noves línies de recerca: una campanya de recollida 
de cançons de transmissió oral als centres d’atenció a persones 

grans de les comarques gironines; i l’acció Càntut a les escoles: cacem i cantem cançons, un 
projecte conjunt amb la comunitat educati va de Cassà de la Selva per tal de recollir les cançons de 
bressol de totes les cultures presents a la població. 
L’Hostal Càntut és una de les pròximes propostes que durà a terme el projecte de recuperació de 
cançons de tradició oral. Després d’una primera edició reeixida, els sopars per cantar tornaran 
al Restaurant Can Selvatà de Cornellà del Terri per explorar el repertori de cançons satí riques, 
políti ques, obscenes i provocati ves que es troben en el cançoner. Una ocasió per recuperar la vella 
pràcti ca de cantar en comunitat en hostals i tavernes, que ti ndrà lloc del 7 al 16 de juliol. 

L’Ajuntament de Banyoles ha fet balanç dels dos primers anys 
d’aquest mandat. Entre els projectes més destacats, el govern 
municipal hi situa l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanísti ca 
Municipal (POUM) i del projecte de reforma del Museu 
Arqueològic, però també la gesti ó de la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19, que ha condicionat la primera part del mandat. 
En roda de premsa, l’alcalde Miquel Noguer ha recordat, entre 
d’altres, que s’han inverti t uns 170.000 euros en ajudes als 

establiments afectats pels diferents tancaments per la gesti ó de la pandèmia.

LA SEGONA EDICIÓ DE L’HOSTAL CÀNTUT JA TÉ DATES: DEL 7 AL 16 DE JULIOL 
AL RESTAURANT CAN SELVATÀ DE CORNELLÀ DEL TERRI

BANYOLES FA BALANÇ DELS DOS PRIMERS ANYS DE MANDAT

APUNTA’T AL TALLER D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

JOVE, COM ESTÀS?

# rebuig # autoestima # tristesa # ràbia # por # aïllament # exigències 

# trastornalimentari # família # vergonya # límits # adiccions # amor  

# amistats # llibertats # convivència # autoritat # retraïment

C/ Bòbila, 20 Bx - Sant Julià de Ramis (Girona) - Tel. 972 170 793 - 675 632 345 - info@ciner.es - www.ciner.es

4 sessions de l’1 al 26 de juliol, dilluns o dijous de 12 a 13,30 h.
CONSULTAR PREUS

@cinergirona

AVUI

Hola! Com estàs? 

Avui m’he discutit amb els meus pares.
No m’entenen…!!!

No em deixen venir a la festa

Inscripcions per WhatsApp 675 632 345

CINER
Salut i educació en moviment

Joder! PQ?

Bé i tu?
Preparada per la festa?

Què ha passat? De què heu discutit? 
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Festival 

VADART

ANDREA MOTIS (jazz i molt més...!)
Amb 24 anys, la seva maduresa musical supera amb escreix 
tota expectativa. Motis toca la trompeta, el  saxo alt i 
també canta. Al VADART interpretarà les cançons de 
l’últim disc a més de bellíssimes versions. L’acompanyarà 
en Josep Traver -com en el ja mític concert de l'Olímpia de 
París- que és un guitarrista excel·lent i expert en swing, 
jazz, bluegrass i folk. 

E. CASASSES & DS Telefunken (poesia i so exp.)
La fusió de la poesia d'Enric Casasses, "52è Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes" i els ritmes siderals i onírics de 
Don Simon i Telefunken, han editat el disc "Orbiten", que 
és màgic, musical i poètic, i que va cap a espais d'idees que 
"a ningú li han passat mai pel cap". Si a la vida vols fer mai 
res de bo, no et perdis el seu espectacle il·luminat i lisèrgic!

JÚLIA IRVINE (pop, folk, indie)
La jove cantant de sang escocesa i banyolina està 
preparant el llançament del seu debut, un mini LP títulat 
“Replace free”. Amb influències que van des de Billie Eilish 
fins a Abba, Avril Lavigne, Green Day, Ariadna Grande, etc. 
Al VADART farà avançament d’aquest treball creat a 
l’escola de música i estudi de gravació EL BUC de Banyoles. 
No hi faltis!

CONTRA LES CORDES (poesia i música)
Presenten "ADN", un espectacle músico/poètic que 
interpreta Gemma Tona (veu) i Miriam Franch, (guitarra), a 
partir del poemari d’Anna Dodas. Amb música de Bach, Leo 
Brower, Emili Pujol, etc. Tots els versos caminen amb 
passió magmàtica, mentre el mite i l’obra de Dodas 
ressorgeix crua i nua de nou.

Happenings / Concurs / Tallers / etc
En el marc d’activitats; “CONCURS DE 
PINTURA RÀPIDA”, els tallers de dibuix 
“RURAL SKETCHING”, les actuacions 
del Buc Espai Musical i el seu Combo 
(nens fins a 12 anys), el show de música 
i pintura de Pau Morales, les xerrades de 
referència a l’emergència climàtica. I les 
propostes dels Food Trucks, Bar i més!

Descobrir l’obra d’artistes, 
escoltar poesia, gaudir de 
talents musicals i trepitjar i 
respirar paisatge; Això és el 
VADART de Fontcoberta. 
12 h. d’arts multidisciplinars, 
organitzat per Art En Brut 
gallery, dues associacions i 
l’Ajuntament. I també de la 
mà i la implicació de l’ofici i el  
sector artístic. Inaugurem la 
1a edició... Descobreix-la!

CONCERTS: de 20h a 01h. Preu 20 €. VARIS: de 12h a 18h. GRATUÏT!

Programació/Entrades: www.vadartfestival.com
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
BIBLIOESTANY 
Coincidint amb la temporada de bany, la 
Biblioteca es posa el banyador i se’n va a 
la zona de la Caseta de Fusta per oferir als 
banyistes un servei ben relaxant: el préstec 
de diaris, revistes, còmics i  altres lectures 
possibles mentre es pren un bany. 
De l’1 al 30 de juliol (ambdós inclosos).
Dimarts, dimecres, dijous i divendres:  d’11 a 
13:30 h.

ACTIVITATS DINS DEL BIBLIOESTANY
Dijous 1 de juliol. 11 h.
ELS CONTES D´EN JOAN, a càrrec de Joan de 
Boer. Espectacle familiar. Duració aproximada: 
45 minuts. En cas que no sigui possible fer 
l’acti vitat de manera presencial, es farà en línia. 
Espai: zona de bany Caseta de Fusta.

Dijous 8 de juliol. 11 h. UN BILIONDÓ DE 
CONTES, a càrrec de Lídia Clua. Espectacle 
familiar. Duració aproximada: 45 minuts.
Espai: zona de bany Caseta de Fusta.

Dijous 15 de juliol. 11 h. ELS CONTES DE LA 
GRANJA, a càrrec de David Planas. Espectacle 
familiar. Duració aproximada: 45 minuts.
Espai: zona de bany Caseta de Fusta.

Dijous 22 de juliol. 11 h. UNA ALETA BLAU-
VERDA, a càrrec d’Anna Batlle Rico. Espectacle 
familiar. Duració aproximada: 45 minuts.

Dijous 29 de juliol. 11 h. AVENTURES D’AIGUA 
DOLÇA I SALADA, a càrrec de Gra de Sorra. 
Espectacle familiar. Duració aproximada: 45 
minuts. Espai: zona de bany Caseta de Fusta.

CONCURSOS
Mensual. Biblioteca Comarcal. Gratuït.
L’Endevinalla de la Rita: Qui l’encerta l’endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletra proposa una 
endevinalla. Per parti cipar-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 fi ns als 11 anys.
TOT MUGINT, VA PASTURANT,
I MOLTES TIFES VA DEIXANT

ACTIVITATS PER A ADULTS
FORMACIÓ DIGITAL
htt p://atena.biblioteques.cat/
Nou Sistema de Lectura Pública, per consultar 
i accedir a tot el fons de les  biblioteques 
públiques de Catalunya. Atena unifi ca 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 



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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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.

MESURES SANITÀRIES COVID-19
Ús de la mascareta. Neteja de mans amb 
hidrogel. Distància de seguretat. Aforament 
limitat. Quarantena de 48 hores de tots els 
documents retornats a la biblioteca. 

NOVETATS JULIOL
INFANTIL-FICCIÓ
Cadascú és com és. Jaume Copons. Combel. 
L’Elefant. Peter Carnavas. Pagès. 
Googol. Josep L. Badal. Animallibres. 

INFANTIL- CONEIXEMENTS
Aprender a bucear. Stephanie Naglschmid. 
Omega. 
El cos humà per fora. Cristina Junyent. Combel. 
El libro de las grandes ideas de la ciencia. Freya 
Hardy. Astronave. 

NARRATIVA JUVENIL
Robatori al Falcó Escocès. M.G. Leonard i Sam 
Sedgman. Estrella Polar. 
La nena del far. Annet Schaap. Pagès. 

ADULTS-FICCIÓ
Asombro y desencanto. Jorge Bustos. Libros del 
Asteroide. 
Crim i càstig. Fiodor Dostoievski, traducció de 
Miquel Cabal Guarro. Alpha. 
Sira. Maria Dueñas. Planeta. 

ADULTS – CONEIXEMENTS
121 cançons i 1 hotel: històries de la banda 
sonora de la nostra vida. Olga Suanya. Símbol 
Editors. 
Molt a prop del final. Diana Athil. Univers. 
No sóc racista, però... Matthew Tree. Destino. 

CÒMIC 
Catorce de Julio. Bastien Vivès. Diábolo. 
Regreso al Edén. Paco Roca. Astiberri. 

CINEMA
Antidisturbios. Rodrigo Sorogoyen. Espanya 2021. 

La boda de Rosa. Iciar Bollain. Espanya 2021. 

MÚSICA
Descontrol Mparental. Xiula. 
Lorca, Spanish songs. Mariola Membrives

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

HORARIS
Matí de dimarts a divendres, de  10.30 a 14h.
Tarda de dilluns a dijous, de 16 a 22 h.

MUSEUS DE BANYOLES - JULIOL

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! 
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.

EXPOSICIONS
Del 14 de juliol al 10 de setembre. 
Aigua i art; una combinació refrescant! 
Museu Darder: exposició de pintura. 
Museu Arqueològic: Pintura mural.    
Entrada gratuïta.
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ACTIVITATS FAMILIARS
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.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

EXPOSICIONS
Del 3 de juliol al 12 de setembre.
Inauguració divendres 2 de juliol, a 2/4 de 8 
del vespre.
Peret Blanc de Beget. Exposició coproduïda per 
Càntut, Cançons de tradició oral i Ésdansa. 
Considerat l’últim músic sense solfa del país, 
en Pere Sala (1917-93) va ser-ne el més virtuós 
i representatiu. Amb el seu instrument a coll 
i anant a peu per pobles, ermites o masies, 
aquests músics eren els animadors de festes 
majors, festes petites, rosers, aplecs, casaments 
i, fins i tot, matances del porc. 
Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES
Dies 3, 11, 17 i 25 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 10 de juliol. 18 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 
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.

Dijous 15 de juliol. 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.

Dissabte 17 de juliol. 18 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 
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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.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dimecres 28 de juliol. 19 h. DESCOBREIX EL 
MUSEU ARQUEOLÒGIC! T’imagines com eren 
els animals que vivien a l’actual Banyoles fa 
més d’un milió d’anys? O t’has preguntat quins 
estris o eines feien servir les persones de la 
prehistòria que hi vivien fa milers d’anys? 
Vine amb família a descobrir tot això i més, 
tot jugant, observant i investigant al Museu 
Arqueològic!
Edat: activitat familiar per a nens i nenes a 
partir de 6 anys.
Lloc: Museu Arqueològic.
Preu: gratuït. Durada: 1,5 hora.
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 31 de juliol. 17 h. AVUI FEM DE 
NEOLÍTICS. Visita a l’interior de les cabanes 
per tal d’endinsar-nos en la vida quotidiana 
dels homes i les dones del neolític. Tindrem 
la possibilitat de posar en pràctica algunes de 
les activitats dutes a terme pels habitants del 
poblat ara fa uns 7.400 anys en aquell mateix 
indret, així com la mòlta de blat, la ceràmica o 
la cacera.
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 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 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). Entrada gratuïta.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dimecres 7 de juliol i 4 d’agost. 19 h. 
DESCOBREIX EL MUSEU DARDER! Com arriba 
l’aigua fins l’Estany? O com era un Museu fa 
més de 100 anys enrere? Si tens curiositat per 
descobrir la resposta a aquestes preguntes, vine 
amb família al Museu Darder. Investigarem, 
observarem i ens divertirem per descobrir-ho! 
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Edat: a partir de 6 anys acompanyat d’un adult.
Lloc: Museu Darder. Durada: 1,5 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.

Dissabte 10 de juliol. 11 h. DESCOBRIM ELS 
INSECTES. Quan arriba  la primavera i els 
insectes ja surten a visitar-nos... t’atreveixes 
a classificar-los? Vols saber com són, què 
mengen, on viuen, com canvien al llarg de la 
seva vida?... en família i al Museu Darder ho 
descobrireu. Ep! Els hi farem una casa...
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta. 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.

Divendres 23 de juliol. 16:30 h. EXPLORADORS 
DE L’ESTANY. En el Museu Darder ens 
endinsarem en la recerca del fons de l’Estany, 
la seva vegetació i la fauna. Després tots junts, 
caminant, ens dirigirem cap a la vora de l’Estany 
on, amb els materials de recerca, descobrirem i 
aprendrem un munt de coses jugant i divertint-nos. 
Edat: a partir de a 6 anys acompanyat d’un 
adult. Lloc: Museu Darder de Banyoles i Estany 
(zona Banys Vells). 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
Diumenges 4 de juliol i 1 d’agost. 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.

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.
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CURS DE DIRECTOR/A DE LLEURE
El curs es farà al Centre Cívic de Porqueres del 
27 d’agost al 19 de setembre, horari matí i tarda. 
Més informació i inscripcions: 
plaestanyjove.cat / fundacioesplaigirona.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

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.

ETHNO CATALONIA 2021

23 DE JULIOL - 1 D’AGOST / 
BANYOLES - ETHNO FESTIVAL
CONCERTS INDIVIDUALS ETHNO
MÚSIQUES DEL MÓN
Dimarts 27 de juliol, 21:30 h. Gratuït
Banys Vells.

PERET BLANC DE BEGET
EXPOSICIÓ
Del 3 de juliol al 12 de setembre. 
Museu Darder.

COMPANYIA MINIMISSIMA
FOLK D’AUTOR
Dimecres 28 de juliol, 21 h. Gratuït.
Claustre del Monestir.

CAT KLEZMER TRIO
MÚSIQUES DEL MÓN
Dijous 29 de juliol. 21 h. Gratuït.
Escenari Plaça Major de Banyoles.

ASSAIG OBERT ETHNO ORCHESTRA
Dijous 29 de juliol. De 18 a 20 h. Gratuït.
Auditori de l’Ateneu.

FLOR DE CANELA
POP-FOLK
Divendres 30 de juliol. 21 h. Gratuït.
Escenari Plaça Major de Banyoles.

ETHNO TOUR
Divendres 30 de juliol. Moià.

ETHNO ORCHESTRA
MÚSIQUES DEL MÓN
Dissabte 31 de juliol. 21 h. Gratuït.
Escenari Plaça Major de Banyoles.

LAURA EPARZA I CARLOS ESTEBAN
CANÇÓ D’AUTOR
Diumenge 1 d’agost. 19:30 h. Gratuït.
Torre de Rem (Estany de Banyoles).

En cas de pluja les activitats es traslladaran a 
l’Auditori de l’Ateneu.

ATENEU - CMEM

CASAL D’ESTIU D’ARTS ESCÈNIQUES 
QUE COMENCI!
L’Escola Municipal de Música de Banyoles 
i l’Aula de Teatre proposen un casal d’estiu 
diferent. Un espai en el qual nens i nenes 
viuran la creació artística a través de diferents 
disciplines: música, teatre, dansa i lleure.
Del 28 de juny al 30 de juliol. Ateneu – CMEM 
de Banyoles. Alumnes de P5 a 2n d’ESO.
Equip: Ona Bosch, Alba Carretero, Tere Solà, 
Laura Turró.

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



ON ANAR

16 _

PUNT ÒMNIA DE BANYOLES

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE
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 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.

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/

OFICINA DE TURISME DE 
BANYOLES 

VISITES I ACTIVITATS JULIOL
Diumenge 11 de juliol, a les 11 h. 
CAIAC A L’ESTANY
Els  caiacs que utilitzem són embarcacions 
obertes amb molta estabilitat. Després de fer 
una petita explicació i equipar-nos sortirem 
a navegar per l’estany de Banyoles, un 
espai natural molt tranquil i amb un entorn 
meravellós. Es realitzarà una activitat física 

en contacte directe amb l’entorn, veurem què 
amaga la natura i  passarem una bona estona 
divertida i coneixerem nous llocs i altres formes 
de vida.  
Preu: 10€/persona.
Punt de trobada: Club Natació Banyoles
Aforament limitat 
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys

EXPERIÈNCIA
Dissabte 17 i diumenge 18 de juliol.
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 17 de juliol:
GIMCANA D’ORIENTACIÓ DIGITAL, a les 11h.
Amb aquesta experiència descobriràs l’entorn 
del Parc de la Draga i coneixeràs el nostre 
territori,  la cultura local i l’esport de Banyoles. 
Amb l’ajuda de la brúixola, hauràs de descobrir 
on estan amagats els punts d’interès i tot seguit 
resoldre enigmes i reptes amb el mínim temps 
possible.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de 
Banyoles. Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

RUTA GUIADA: ELS RECS DE BANYOLES, a 
les 17 h.
Durant la ruta guiada caminarem pel voltant 
de l’estany per descobrir les pesqueres i la 
seva història. Unes petites construccions que 
trobem dintre l’aigua de l’Estany a la riba est i 
declarades Bé Cultural d’Interès Nacional.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de 
Banyoles. Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

Diumenge 18 de juliol:
BANY DE BOSC, a les 10 h.
Estigues en contacte amb la natura i comparteix 
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les sensacions que l’entorn natural et pot fer 
despertar.
Un bany de bosc és una pràctica de benestar, 
de connexió amb la natura que promou la salut 
però també augmenta la consciència sobre la 
importància de la natura i el perquè val la pena 
preservar els paisatges i l’entorn.
Durant l’experiència d’aproximadament 2 
hores no es recorren més de 3 quilòmetres i 
es fan diverses propostes per despertar els 
sentits, disminuir el ritme i poder connectar 
amb la natura.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de 
Banyoles. Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

Preu de l’experiència:
Preu cap de setmana (inclou les 3 activitats): 
15€ adults / 8€ infants.
Preu per un dia (inclou l’activitat/s d’aquell dia): 
10€ adults / 5€ infants.
Imprescindible fer reserva prèvia. Aforament 
limitat. Preu infants: de 8 a 15 anys.

Dissabte 24 de juliol, a les 10:30 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.
Punt de trobada: plaça Maria Ros i Gussinyé 
(porta d’entrada de l’escola La Draga). 
Aforament limitat. Edat: activitat recomanada 
a famílies amb infants de 4 a 12 anys.

EXPERIÈNCIA
Dissabte 31 de juliol i diumenge 1 d’agost
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 31 de juliol:
CAMINADA MINDFULNESS, a les 11 h.
Aquesta activitat té per objectiu desenvolupar 
l’atenció plena i aprendre a entendre la vida 
d’una manera diferent, aprofitant el fantàstic 
entorn natural de Banyoles com a bàlsam 
perquè puguis reconnectar-te amb tu mateix/a 
a través de la natura.
Al començar l’activitat s’explicaran diferents 
tècniques de relaxació, respiració i observació 
i es portaran a la pràctica.
Els participants podran endur-se els beneficis 
de la pràctica a casa seva per conviure 
plenament en el moment present.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de 
Banyoles.
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

CONEIX LES PESQUERES DE BANYOLES, a 
les 17 h.
Les pesqueres són part indissociable del 
paisatge de l’estany de Banyoles. Coneixerem 
quan es van construir, per a què servien i 
reviurem anècdotes a l’interior d’algunes 
d’elles.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de 
Banyoles. Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

Diumenge 1 d’agost:
IOGA MINDFULNESS AL CLAUSTRE DEL 
MONESTIR, a les 10 h.
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.
Punt de trobada: Monestir de Sant Esteve.
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

Preu de l’experiència:
Preu cap de setmana (inclou les 3 activitats): 
15€ adults / 8€ infants.
Preu per un dia (inclou l’activitat/s d’aquell dia): 
10€ adults / 5€ infants.
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Imprescindible fer reserva prèvia. Aforament 
limitat. Preu infants: de 8 a 15 anys.

ACTIVITATS ADAPTADES A LES 
MESURES DICTADES PEL PROCICAT
Les activitats estan subjectes a les restriccions 
del procicat que hi hagi en vigor en el moment 
de la seva realització.
Es reserva el dret a modificar o cancel·lar les 
activitats per falta d’inscrits o per causes 
sobrevingudes.
Totes les activitats tenen aforament limitat.

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

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DE BANYOLES

Dia 1 de juliol, a les 7 de la tarda, als Banys Vells. 
Presentació del Manifest per la Sostenibilitat i 
el Cicle: “Objectiu 2030, per un Pla de l’Estany 
sostenible”.

CLUB NATACIÓ BANYOLES

REM
Del 2 al 4 de juliol. Campionat d’Espanya Aleví-
Infantil-Veterà

WATERPOLO - ABSOLUT
Dia 3 de juliol. 18 h. CN Banyoles – CN Poble 
Nou.
Dia 10 de juliol. 18 h. CN Banyoles – CN 
Minorisa.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

CURS DE FORMACIÓ PER ENTITATS 
ESPORTIVES
6a JORNADA – ECONOMIA I FINANCES I
Data: 12 de juliol.
Horari: 19 a 21h.
Format: Virtual des de la plataforma Zoom.

Destinataris: Entitats Esportives del Pla de 
l’Estany.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

7a JORNADA – ECONOMIA I FINANCES II
Data: 19 de juliol.
Horari: 19 a 21h.
Format: Virtual des de la plataforma Zoom
Destinataris: Entitats Esportives del Pla de 
l’Estany.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

ACTIVITATS DIRIGIDES
AIGUAGIM
Data: Tot el mes de juliol.
Horari: Dimarts, de 12 a 12.45 h.
Lloc: Club Natació Banyoles
Destinataris: Adults.
Inscripcions: al telèfon del Consell Esportiu: 
972 58 13 44.
Més Informació: www.ceplaestany.cat 

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

EXPOSICIÓ
CONSTRUCCIONS IDENTITÀRIES 
De Mar C. Llop sobre persones trans.
Fins al 30 de juliol.
Passeig de la Draga (al costat del Club Natació 
Banyoles)
Organitza: Servei d’Atenció a Persones LGBTI 
del Pla de l’Estany.

MOLÍ DE LA FARGA - SASTRES 
PAPERERS

TALLER DE PINTURA I COLOR EN 
FAMÍLIA AMB GLÒRIA VIVES XIOL 
@Gloriavivesxiol
Dissabte 10 de juliol. Dos torns: 11 a 13 h./ 17 
a 19 h., al Molí de la Farga. Experimentarem a 
partir de colors primaris amb aquarel·la líquida, 
damunt de paper del Molí. Adreçat a famílies 
amb infants a partir de 3 anys.
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Preu: 15 €/família de dos membres (adult - 
infant). 8 € cada membre extra.

Informació i inscripcions: Tel. 653 447 147.
info@sastrespaperers.com
16 places disponibles.

FESTA MAS PALAU 2021

DURANT TOT EL CAP DE SETMANA
Gimcana d’orientació pel barri de Mas Palau. 
Punt d’inici: Casal del Barri (c/ Sant Narcís, 6).

DISSABTE 17 DE JULIOL
A	partir	de	les	21	h.	Pícnic a la fresca (c/ Sant 
Narcís). Reserva de taules i cadires divendres 
16 de juliol, de 19 a 21 h., al local del barri. Hi 
haurà servei de bar. Places limitades.
A les 22:30 h. Concert a la plaça Canigó. Amb 
el grup Removida.

FESTA DEL BARRI DE SANT 
MARTIRIÀ 

DISSABTE 31 de JULIOL 
A les 9 del vespre, SESSIÓ DE CINEMA A LA 
FRESCA a l’espai La Xemeneia, amb la divertida 
pel·lícula familiar i d’animació Una Aventura 
Molt Animal - Angry Birds 2. 
Col·laboració: 2,50 euros/persona (inclou bol 
de crispetes i bossa de caramels). 

DIUMENGE 1 D’AGOST 
A	 les	 11	 del	 matí, CERCAVILA de veïns, 
familiars i amics per acompanyar el Sant i el 
Penó portat enguany per la Sra. Carme Ametller 
i Costabella, amb la participació de la Cobla 
Rossinyolets de Castelló d’Empúries. Punt de 
trobada: c/ Sant Martirià, 90 - Moli del Canyer.
A les 12 del migdia, MISSA a la Parròquia de 
Santa Maria dels Turers.
A la 1 del migdia, SARDANES, a l’espai La 

Xemeneia amb la Cobla Rossinyolets que 
interpretarà:
Gloriós Sant Martirià, de Valentí Miserachs i 
Grau (dedicada al nostre Sant Patró i estrenada 
el 27 de desembre de 2020 a la Festa de la 
Música per a Cobla).
Somni, de Manel Saderra i Puigferrer.
El Barri de Sant Martirià, de Rossend Palmada 
i Teixidor.
A 2/4 de 9 del vespre, CANTADA 
D’HAVANERES i CANÇÓ CATALANA a l’espai 
La Xemeneia, amb el reconegut Grup RETORN. 
Col·laboració: 3 €/persona (inclou xarrup de 
ratafia per majors de 18 anys i participació a 
un lluït sorteig). 
S’aplicaran les mesures de prevenció i seguretat 
vigents per la Covid-19. 
L’Associació Barri Sant Martirià 1918, es reserva 
el dret de modificar, canviar o suspendre els 
actes si les circumstàncies hi obliguen.

ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT 
GRAN DE BANYOLES

Dijous 8 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda. 
Celebració del 47è aniversari del Casal amb 
un berenar a la fresca i, tot seguit, actuació 
musical d’en Josep Farràs amb la tenora i en 
Jesús Frigolé amb el piano.

Dijous 22 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda. 
Berenar a la fresca i cantada d’havaneres amb 
els Cantaires de l’Estany.

Del 29 d’agost al 5 de setembre. VACANCES A 
LLORET, A L’HOTEL SURF-MAR.

Inscripcions	 a	 totes	 les	 activitats: al despatx 
de la junta de l’Associació dilluns, dimarts i 
dimecres, de 10 a 12 del migdia. 
Data límit d’inscripcions: el 20 de juliol (per les 
vacances).

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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CASAL CÍVIC BANYOLES

SERVEIS
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.

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

CAMÓS
APLEC DE SANTA MAGDALENA

Dissabte 17 de juliol. 20 h. Capella de Santa 
Magdalena. Ofi ci solemne a l’exterior, amb 
acompanyament de la Cobla La Principal de 
Porqueres.
A	 conti	nuació,	 concert de sardanes amb la 
mateixa Cobla.

CORNELLÀ 
DEL TERRI

ACTIVITATS JULIOL A CORNELLÀ 
DEL TERRI

Dia 6 de juliol. 22 h. Dim-Arts, Meritxell 
Neddermann.

Dia 11 de juliol. D’11 a 20 h. A la Piscina. 

Mulla’t per l’Esclerosi Múlti ple.

Dia 13 de juliol. 22 h. Dim-Arts, Marc i Laia.

Dia 20 de juliol. 22 h. Dim-Arts, Joan Garriga.

Dia 25 de juliol. 12 h. Festa de Rabós del Terri: 
Missa Solemne.

Dia 27 de juliol. 22 h. Dim-Arts, Ferran Palau.

A+A+
Dia 1 d’agost. A les 20 h. A la plaça de l’Església 
de Cornellà del Terri. Cant Coral amb les corals:
Coral Veus de l’Estany, de Banyoles.
Grup de Caramelles, de Sant Miquel de 
Campmajor.
Coral la Vall del Terri, de Cornellà del Terri.

FESTA PETITA DE SORDS

Dia 7 d’agost. 20 h. Missa a la Plaça en honor 
al nostre Beat i Màrti r Francesc Roura i Farró, 
acompanyada per la Coral Vall del Terri.

ESPONELLÀ
ACTIVITATS JULIOL

AIGUAGIM AL CÀMPING
Cada dilluns i dijous de juliol, d’11 a 12 h, 
es faran sessions d’aiguagim al càmping 
d’Esponellà.
Aquesta acti vitat és possible gràcies a “Fem 
companyia”, de l’Àrea de Benestar Social del 
Pla de l’Estany.

EXPOSICIÓ 
ARTISTES  AMB TRACTOR
Del 13 al 27 de juliol, a Cal Baró (Ajuntament 
d’Esponellà). L’arti sta Sara Boldú, amb les 
seves fotografi es, ret un homenatge a la terra 
i la pagesia. Es tracta d’una exposició iti nerant 
que es podrà visitar a diferents micropobles de 
Catalunya.
Oberta al públic en horari de l’Ajuntament: 
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dilluns, dijous i divendres, de 9 a 14 h., i 
dimecres, de 9 a 14 h. i de 16 a 19 h.

FESTA DEL CASTELL
El dissabte 24 de juliol, al castell d’Esponellà, 
es realitzaran acti vitats diverses desti nades a 
gent de totes les edats: visita guiada al castell, 
animació infanti l, concert...

Més informació al web de l’Ajuntament: 
ajuntament@esponella.cat

FONTCOBERTA
LA LLOCA

Dia 2 de juliol. 21 h. Obrim cuina.
A les 22 h. Carlitos humorista.
A les 23 h. Oxigen.

Dia 9 de juliol. 21 h. Obrim cuina.
A les 22 h. La veïna del costat.
A les 23 h. Cyan.

Dia 16 de juliol. 21 h. Obrim cuina.
A les 22 h. Multi ple choice.
A les 23 h. Perifèria.

Dia 23 de juliol. 21 h. Obrim cuina.
A les 22 h. Màgic Pol.
A les 23 h. Eli Rodríguez.

ACTIVITATS A LA PISCINA

Dia	 3	 de	 juliol.	 A	 parti	r	 de	 les	 9	 del	 vespre, 
sopar, banyada nocturna i vetllada Chill Out.

Dia	17	de	 juliol.	A	parti	r	de	 les	9	del	vespre, 
sopar i Karaoke.

FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA

DIES 24, 25, 28, 30, 31 DE JULIOL I
1 D’AGOST

Dissabte 24 de juliol. A l’escenari espai Buc. 

FESTIVAL VADART. Programa planes 8-9.

Diumenge	 25	 de	 juliol.	 A	 les	 8	 del	 matí	,	 al 
pavelló. Parti t de futbol i Caminada popular.
A	parti	r	de	les	18	h.	Jornada de portes obertes 
a l’Ajuntament. Després del lliurament de 
premis del concurs de fotografi a: Inauguració 
ofi cial de l’Ajuntament a Can Jan.
A 2/4 de 7 de la tarda, al pavelló. PREGÓ DE 
FESTA MAJOR. A càrrec de Jaume Colomer.
En acabat, entrega de premis del concurs de 
fotografi a “Fontcoberta i l’aigua” (bases a la 
web de l’Ajuntament), i seguidament actuació 
de Marti na i Guillem.

Dimecres 28 de juliol. A les 10 del vespre, 
davant el pavelló. Cinema a la fresca. Projecció 
de la pel·lícula Un Italiano en Noruega (comèdia). 

Divendres 30 de juliol. A les 10 de la nit, 
davant el pavelló. Teatre. Representació de 
l’obra Ni tu, Ni ta ti a!, a càrrec d’El Traster Teatre 
de Fontcoberta. Una comèdia de riure amb 3 
actes. Obra original de Rafael Calvo Cardona i 
adaptació de Vicens Viñas. Cosme (Luís Freixa), 
Pepi (Olga Jordà), Germana Miquela (Agnès 
Ramos), Enric (Arnau Soler), Lluïsa (Clàudia 
Gratacós / Iona Vicens), Mossèn Andreu (Marc 
Sanchez). Direcció: Maria Teresa Colprim. Llum 
i so: Josep Serra i Marga Muñoz. Vestuari: 
Angelina Noguer. Decorats i muntatge: Traster 
Teatre de Fontcoberta.

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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Dissabte	 31	 de	 juliol.	 A	 les	 10	 del	 matí	, al 
pavelló. Gimcana Popular de Fontcoberta. 
Inscripcions mitja hora abans. L’acti vitat 
consisteix a realitzar proves fí siques i d’habilitat 
per equips de 4 o 5 membres. Hi poden 
parti cipar infants a parti r de 5 anys i adults.
A 2/4 de 5 de la tarda, al pavelló. Campionat 
de Boti farra Local. Inscripcions, seguidament 
Campionat.
A les 6 de la tarda, al pavelló. Festa infanti l. 
L’aventura de sommiar, a càrrec d’Els 
Atrapasomnis.
A les 6 de la tarda, a l’església de Melianta. 
Missa pels difunts.
A	 parti	r	 de	 2/4	 de	 8	 de	 la	 tarda, davant el 
pavelló. Country, per en Joan i la Montse.
A les 9 del vespre, a l’esplanada Trem al 
costat del camp de futbol. Sopar de germanor 
(amanida amb patates d’Olot, pollastre, postre, 
aigua, vi, pa, cava, cafè). Col·laboració: 14 
euros, data límit 29 de juliol.
Menú infanti l (pollastre, gelat, pa, refresc i 
aigua). Col·laboració: 6 euros, data límit 29 de 
juliol. Tiquets a Ca l’Estrella i a Supermercat-
Carnisseria Lídia. Cal portar plats, coberts i gots. 
En acabar el sopar. Fi de vetllada amenitzat per 
Remember Music Show.

Diumenge 1 d’agost. A les 12 del migdia, a la 
parròquia de Fontcoberta. Ofi ci solemne amb 
acompanyament de la cobla Baix Empordà.
A	la	sorti	da, mitja audició de sardanes.
A 2/4 de 9 del vespre. Davant del pavelló. 
Concert de música catalana a càrrec del grup 
Millenium.
Seguidament, música a càrrec de Millenium.

Servei de bar i entrepans cada dia.
Infl ables el dissabte 31 i diumenge 1.
A tots els actes hi haurà el recinte delimitat i els 
seients preassignats, per garanti r la seguretat i 
la traçabilitat. L’aforament serà limitat.  
Cal reservar seient trucant a l’Ajuntament 
i s’assignaran cadires numerades per ordre 
d’inscripció. S’hauran de respectar les distàncies 
de seguretat i portar mascareta. Sempre que 
no hi hagi canvis de mesures Covid. En cas de 
mal temps els actes es faran dins el pavelló si 
l’aforament ho permet. La comissió es reserva 
el dret de modifi car el programa.

PORQUERES
ACTIVITATS D’ESTIU A 
PORQUERES!

FEMTARD
Dijous	1	de	juliol,	a	parti	r	de	les	18.30	h.,	
al bosc de Can Ginebreda. Música màgia i 
humor.

BICICLETADA: VIA VERDA DEL PLA 
DE L’ESTANY I CONCERT AMB MARC I 
LAIA  
Dijous 8 de juliol, a les 20 h., a l’Ajuntament 
de Porqueres (sorti da i arribada). Bicicletada 
popular pel Pla de l’Estany de 15 km de 
recorregut oberta a tothom. Obligatori l’ús del 
casc. 
Inscripcions: gratuïtes a htt ps://forms.gle/
DeZTtcJ6HxCdFqxQA
Al	fi	nalitzar,	concert amb Marc i Laia.

NIT DE MÚSICA
Dijous 15 de juliol, a les 20.30 h.,  a Can Tista
Eduard Iniesta, músic, compositor, guitarrista 
i cantant, presenta el seu àlbum de blues-rock 
Trajecte animal.

AUTOCINEMA
Dijous 22 de juliol, a les 22 h., a la zona 
esporti va. Pel·lícula: Un Italià a Noruega (2017).

CINEMA A LA FRESCA
Dijous 29 de juliol, a les 22 h., a la plaça Major 
Pel·lícula: Aladdín (2019).

FESTA MAJOR D’USALL – SANT 
CRISTÒFOL

Dissabte 24 de juliol. A les 8 del vespre. 
A l’església de Sant Cristòfol d’Usall. Ofi ci 
solemne i concert a càrrec de la cobla la 
Principal de Porqueres.
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BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ 
JULIOL

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ LECTORA
BIBLIOESTIU, A L’ESTIU TOTA BIBLIO VIU!
Quadern d’activitats i propostes de lectura 
adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys. 
Places limitades. 
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari.

ALLIBEREM LLIBRES, ELS ACOLLIU?
Activitat adreçada a tothom. 
Trobareu una prestatgeria amb llibres a la 
piscina i a la biblioteca que podreu alliberar per 
llegir-los i, un cop acabat els podeu retornar o 
quedar-vos-els. 
També us agrairem una foto amb el llibre i un 
comentari per saber si us ha agradat o no la 
lectura.

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 10 de juliol, a les 7 de la tarda. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: 
mitjançant formulari.

HORA DEL CONTE 
Dimecres 14, a 2/4 de 6 de la tarda. PEDALADA 
DE CONTES. A càrrec de Jeep Gasulla. Itinerari 
amb tres punts:
17.30 h. a la biblioteca.
18 h. a Font de Salt Dalmau.
18.30 h. a la piscina (qui vulgui gaudir de 
l’ultima parada amb bany caldrà abonar 2€/
persona a la piscina).
Que tothom porti la bicicleta i el casc per a 
la pedalada de contes! Activitat adreçada a 
famílies. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari.

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.

ACTIVITAT DE TURISME

LES CARES DE L’AIGUA - NOVA!
Diumenge 4 de juliol, a les 10.30 h.,  a l’església 
de Santa Maria de Porqueres. Brollador, estanys 
i llacunes de Porqueres. Una ruta per la banda 
més rural i tranquil·la de l’Estany ens portarà a 
descobrir diverses cares de l’aigua: rieres, fonts, 
estanyols, brolladors, llacunes... Coneixerem 
les singularitats dels estanyols de la Riera del 
Castellar (Brollador i Estanyols Nou i Vermell) i 
les llacunes de can Morgat, on un projecte de 
recuperació ha fet possible el retorn de certes 
espècies de fauna i flora.   
Preu: gratuïta. Durada: 2,5 hores.
Punt de trobada: Església de Santa Maria de 
Porqueres.
Màx. 25 persones. Edat: A partir de 8 anys. Els 
menors han d’anar acompanyats d’un adult.

Per més informació i reserves: 
Oficina de Turisme de l’Estany. Telèfon 972 58 
34 70 turisme@ajbanyoles.org.

VISITA ESTUDI TALLER CARLES 
FONTSERÈ
Dissabte 10 de juliol, 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

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

- Dissenys
- Construcció
- Manteniment

Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com

696 088 056
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Reserves i més informació: 
Biblioteca Carles Fontserè i Ofi cina de Turisme 
de l’Estany – Telèfon 972 58 34 70 – WhatsApp: 
690 853 395 turisme@ajbanyoles.org.

LA LLEGENDA DE LES GOGES. TITELLES 
I TALLERS
Diumenge 11 de juliol, a les 10.30 h. Al 
Pàrquing de les Estunes. Un matí  de descobertes 
de mà de les fades del bosc. Descobrirem el bosc, 
explicarem la llegenda de les goges amb ti telles 
i farem un taller per confeccionar el nostre 
ti tella. Preu: gratuïta. Durada: 1,5 hores. Màxim 
25 persones. Edat: acti vitat per a famílies amb 
infants a parti r de 4 anys; els menors han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta.
Per més informació i reserves: 
Ofi cina de Turisme de l’Estany. Telèfon 972 58 
34 70 turisme@ajbanyoles.org.
 
CAIAC PER LES RIBES DE L’ESTANY
Diumenge 25 de juliol, 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.

CASAL DE LA GENT GRAN

VIATGE “RUTES PER EL BIERZO, 
PONTFERRADA I LLEÓ”
Del 5 al 10 de setembre. Circuit de 6 dies. 
Preu: 595 €.

ACTIVITATS ESPORTIVES

BICICLETADA PER LA VIA VERDA DEL 
PLA DE L’ESTANY
Dijous 8 de juliol, a les 20 h. Sorti da i arribada: 
Ajuntament de Porqueres.
Inscripcions: 
Gratuïtes a www.esportsporqueres.com.  
Bicicletada popular de 15 km que recorrerà part 
de la Via Verda del Pla de l’Estany. Obligatori 

l’ús del casc. Al fi nalitzar concert amb Marc i 
Laia als jardins de l’Ajuntament. 
Més informació: www.esportsporqueres.com i 
www.porqueres.cat

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE  
Diumenge 11 de juliol. De 10 a 14 h. Piscina 
municipal.
A les 11:30 h. sessió dirigida d’aiguagim. 
Donati u voluntari per la Fundació Esclerosi 
Múlti ple. Durant tot el matí  es podrà adquirir 
marxandatge de la Fundació. 
Més informació: www.piscinaporqueres.cat

FESTA AQUÀTICA NOCTURNA
Divendres 30 de juliol. De 21 a 22:30 h.  
Piscina municipal. Preu: Abonats a la piscina 
gratuït. No abonats 2 €. Festa aquàti ca amb 
infl ables i música.
Més informació: www.piscinaporqueres.cat

SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

MÚSICA I CELEBRACIÓ DELS 25 DE 
LA REVISTA GOLANY

Dissabte 10 de juliol, a les 19 h., a la plaça 
de les Escoles. Concert gratuït “Cleanhead 
brothers”, emmarcat en el festi val de música 
dels micropobles de Catalunya. Festi val Iti nera. 
I tot seguit, acte del 25è aniversari de la revista 
Golany.

CONCERT POSTCONFINAMENT

La coral Veus de l’Estany, la coral La Vall del 
Terri i el Grup de caramelles de Sant Miquel de 
Campmajor volen retornar als directes després 
de més d’un any de confi nament.
Dia 25 de juliol. 20 h. Sant Miquel de 
Campmajor (plaça de les Escoles).
Dia 1 d’agost. 20 h. Cornellà del Terri (plaça de 
l’Església).
Dia 8 d’agost. 20 h. Banyoles (parc de la 
Muralla).



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS
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PROGRAMACIÓ HOSTAL CÀNTUT 
2021

El projecte Càntut. Cançons de tradició oral 
segueix treballant per preservar i difondre 
les cançons de tradició oral de les comarques 
gironines, a través de les diferents branques 
del projecte. Pel que fa l’Hostal Càntut, 
una de les produccions pròpies, ja té dates: 
tindrà	lloc	del	7	al	16	de	juliol	al	Restaurant	
Can Selvatà de Cornellà del Terri. Després 
d’una primera edició reeixida, els sopars per 
cantar tornaran a explorar el repertori de 
cançons satíriques, polítiques, obscenes i 
provocatives que es troben en el cançoner. 
Una ocasió per recuperar la vella pràctica de 
cantar en comunitat en hostals i tavernes.

Dimecres 7 de juliol. Anxovetes
Dijous 8 de juliol. Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries.
Divendres 9 de juliol. Germà Negre.
Dimecres 14 de juliol. El Pony Pisador.
Dijous 15 de juliol. Sopar de cantadors i 
cantadores.
Divendres 16 de juliol. Germà Negre.

Per a més informació: www.cantut.cat.

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA
CONTRASTOS, DE JOAN COMALAT 
A LA FUNDACIÓ VALVI
Gran Via Jaume I, 42 de Girona.

Durant tot el juliol. 
Inauguració el 2 de juliol, a les 6 de la tarda.
Joan Comalat, arquitecte tècnic de 
professió, ha combinat al llarg de la seva 
trajectòria, la tasca com a fotoperiodista 
amb els experiments fotogràfics. 

CRIDA DE VOLUNTARIAT 

Assoc. Canaan Pla Estany
Busca voluntariat per fer sessions de 
relaxació 1 cop a la setmana durant els 
mesos d’estiu.
Contacte: Anna Mullera, 678 776 641.
direccio@associaciocanaan.org
www.associaciocanaan.org

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



Restaurant Bar

Especialitat en plats casolans

Tel. 972 59 40 80 ·  www.canselvata.cat
Ctra. Girona - Banyoles, km. 14,8 · Cornellà del Terri

SOPARS A LA FRESCA 
ELS DIVENDRES I DISSABTES 

Esmorzars i menú migdia cada dia
També menjars per emportar

Cra. C-66 km, 41,8 · CORNELLÀ DEL TERRI (Girona)
Telèfon 972 59 40 23

reservas.masferrer@gmail.com · www.hostalmasferrer.es
Horari: 

De dilluns a divendres, de 6 a 23:30h. Dissabte i diumenge, de 7 a 23:30h.

NOVETAT! SANGRIA GRANITZADA!

SOPARS A LA FRESCA / MENÚ DIARI

HABITACIONS 24h HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

ON ANAR
a menjar aquest esti u

És temps de gaudir de l’esti u i menjar fora de casa...
Us oferim un recull dels millors llocs per esmorzar, 
dinar o sopar, amb el millor ambient d’esti u.



MENÚ DE DILLUNS A DIVENDRES
CARTA I TAPES

OBERT DINAR CADA DIA.
SOPAR DIJOUS, DIVENDRES, DISSABTES.

Plaça del Carme, 24-27 · 17820 Banyoles
Tel. 972 570 252

www.canxabanet.cat · canxabanet@hotmail.com

C/ LLIBERTAT, 67 - BANYOLES
TEL. 972 746 040 - 627 149 104

DE DILLUNS A DIVENDRES:
MENÚ, a 10,95€ (menú diferent cada dia)

Menú caps de setmana, a 19,95€

PROMOCIONS ESMORZAR:
A 2,5 euros, a 3 euros i a 5 euros.

Entrepans - Sandvitx - Coques - Tapes

Plats combinats

Dilluns, tancat

Les Coves
BAR RESTAURANT

ESMORZARS DE FORQUILLA
MENÚ DIARI

SOPARS A LA FRESCA

Cra. Banyoles - Besalú · Tel. 972 593 136 PÀRQUING

Vine a degustar les nostres carns a la brasa!

Si vols anunciar el teu bar-restaurant en aquesta secció truca’ns al 636 133 433.



Telèfon 972 173 563
Carrer Xuncla (dins el Centre Cívic) SARRIÀ DE TER

MENÚ DIARI MIGDIA
DE DILLUNS A DIVENDRES

MENÚ FESTIU
DISSABTE I DIUMENGE

CARTA
DE DILLUNS A DIUMENGE NIT

CUINA TRADICIONAL, MEDITERRÀNIA 
I DE TEMPORADA!

SOPARS A LA TERRASSA

Oberts des del 2012RESTAURANT DE BRASA

Segueix-nos a 

Restaurant
Can Garriga

Tel. 972 570 948 - 972 581 057
Ctra. de Camós, 271 BANYOLES

DINARS: 
Plats combinats, entre setmana

Carn a la brasa, caps de setmana i festius
ESMORZARS DE FORQUILLA

ON ANAR
a menjar aquest esti u

És temps de gaudir de l’esti u i menjar fora de casa...
Us oferim un recull dels millors llocs per esmorzar, 
dinar o sopar, amb el millor ambient d’esti u.



La Trobada
Bar - Restaurant

CUINA CATALANA I MARROQUINA 
Menú diari

Sopars per grups i per encàrrec
Menjar per emportar

Plaça U d’Octubre - CRESPIÀ
Tel. 972 59 70 07 - 633 978 322

C/ Àngel Guimerà, 14
BANYOLES

Tel. 972 981 708
 620 970 149

HORARI cuina + menjar per emportar
Divendres, dissabte i diumenge, de 13 a 15:30h.
Dijous, divendres i dissabte, de 20 a 22:30h.

La resta dels dies, comandes 
alBornacasa amb antelació 24h.

La primera quinzena d’agost tindrem tancat.
Estarem treballant al Festival Portalblau

HABITACIONS AMB BANY I TV

 

 

MENÚ DIARI, 
a 13,50€

MENÚ ESPECIAL, 
a 30€ (IVA inclòs)

MENÚ 
CAP DE SETMANA, 

a 20€ (IVA inclòs)

MENJARS PER 
EMPORTAR

www.fondalapaz.es

c/ del Ponent, 18 · BANYOLES (Girona)
Tel. 972 57 04 32  · Mòb. 662 273 883 

fondalapaz@gmail.com

restaurantfondalapaz

Si vols anunciar el teu bar-restaurant en aquesta secció truca’ns al 636 133 433.
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La teva història...?
Em dic Marta i ti nc 35 anys, no és que ti ngui 
una llarga història, més aviat al contrari... Sóc 
de Banyoles de tota la vida i de totes les gene-
racions que recordo. 
La meva sort o la meva condemna va ser eman-
cipar-me i hipotecar-me de molt jove, fet que 
em va obligar a buscar una feina a la desespe-
rada, com evidentment moltí ssima altra gent... 
Havia estudiat moda i confecció a Olot, però 
vaig agafar les feines que vaig trobar i vaig po-
der, i no va ser fi ns que vaig començar en una 
cuina que, sense voler, m’hi vaig senti r en la 
meva salsa, i mai tan ben dit, m’encantava... 
l’estrès, la pressió, crear coses i gustos nous, 
fer un plat bonic. No ho sé, tot va encaixar, de 
per tot arreu on vaig treballar, vaig aprendre 
coses bones i coses dolentes, el que volia i el 
que no, i al cap de 10 anys, als 27, vaig decidir 
provar-ho amb un restaurant propi. Ara ja fa 8 
anys, 8 anys d’alegries, disgustos, però sobretot 
de molt d’orgull.

Ambició o vocació?
Realment tot va començar com una vocació, 
vaig voler fer un restaurant com els que 
m’agraden anar a mi, realment era ti rar un dau, 
un restaurant tot de tapes podria funcionar 
o no, però sí que sóc fi del als meus valors... 
comparti r, tastar, atrevir-se a provar alguna 
cosa diferent i sobretot poder adaptar el plat 
a tothom! És clar, l’ambició és bona... No pels 
diners, sinó per aprendre, per millorar. Hem 
fet sopars a cegues, menús, casaments... I ara 
anirem a fer el càtering al Portal Blau, festi val 
de música a l’Escala.

Viure per treballar o treballar per viure?
Home, evidentment que si es pot s’ha de 
treballar per viure, hi ha gent que no pot triar, 
en el meu cas tot s’ha de dir que m’agrada molt 
treballar i la meva feina, i que després de 5 
anys treballant de dilluns a dissabte unes 60, 
70 hores setmanals, he après a concentrar 
les 40 hores al cap de setmana i tenir 3 dies 
de festa, i sembla estrany com al treballar t’hi 
acostumes, perquè és el que toca, i disfrutar de 
la vida crea una mica de remordiments, i més 
essent autònoma, i més amb l’any que ens ha 
tocat viure.

MARTA REVERTER VILA (Cuinera d’Al Born)



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

Segueix-nos a 

CARNISSERIA · XARCUTERIA

Passeig Mossèn Constans, 259 - BANYOLES  Tels. 972 573 502 · 661 770 552 · carnisseriatotbo@gmail.com
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 20h. Dissabtes, de 9 a 13:30h. 

Fes-nos el teu encàrrec! 

Deixa’t sorprendre amb els 
nostres productes de 

qualitat, assortits 
d’embotits, de formatges...
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Cimitomba
El cimitomba és un plat dels pescadors i els 
tapers de Tossa de Mar; el seu nom es refereix 
als moviments de sacseig de l’olla -més que no 
pas una cassola-, cal escriure’l, per tant, de la 
forma que proposo, més que no pas, com es fa 
a vegades, “simitomba”. 
El cimitomba tradicional es feia amb rajada 
(basti na, clavellada, escrita), però ara es fa amb 
altres peixos, com rap.

INGREDIENTS
Vuit rodelles de peix de carn ferma o “fort” 
(rajada, gateta o gat, lluerna, déntol, nero, rata, 
aranya, rap, o 1 kg)
Dos tomàquets mitjans
Quatre grans d’all
Oli
Un quilo de patates (Desirée, Kennebec)
Aigua
Sal 
Allioli (un morter; alls, oli d’oliva, sal)

ELABORACIÓ
Tingueu el peix tallat a rodanxes, ben net 
d’escates i tripes.
Saleu els talls molt bé. Tingueu també les 
patates pelades i tallades a trossos, millor 

esqueixades.

En una cassola o bé una olla posada al foc amb 

un cul d’oli hi feu un sofregit amb els alls pelats  

i picats i la tomata picada, millor sense la pela. 

Al cap d’uns deu minuts hi ti reu les patates i 

al damunt el peix, així com sal; ho cobriu amb 

aigua i ho porteu a ebullició, a foc força alt, i 

ho aneu tombant. Al cap d’uns quinze minuts hi 

ti reu l’allioli i ho aneu sacsejant amb moviments 

sobtats i enèrgics, mirant que el que hi ha al fons 

del recipient pugi al damunt, “cim i tomba”, fi ns 

que tot quedi lligat. Serviu-ho desprésd’haver-

ho tapat un parell de minuts.

Hi havia variants en què el peix s’enfarina i 

es fregeix, i també es fregeixen les patates 

lleugerament.
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

La mort del “matarife”
L’esti u de 1924, als inicis de la dictadura del 
general Miguel Primo de Rivera, tres diaris 
varen publicar una tràgica notí cia: s’havia trobat 
el cadàver d’un treballador de l’escorxador 
municipal (“un matarife”) a prop del cementi ri. 
D’aquests tres periòdics, dos eren de Girona 
(Diario de Gerona, del 5 d’agost i El Eco de 
Gerona, del 9 d’agost) i un de Barcelona (El 
Diluvio, del 7 d’agost).
A la dècada dels vint del segle passat 
l’escorxador municipal era al carrer dels Valls. 
L’escorxador municipal era imprescindible per 
controlar la qualitat de les carns desti nades al 
consum. L’any 1848 es va vendre el que estava 
situat a la plaça de la Vila Vella (l’actual plaça 
del Teatre) per basti r-hi el Teatre Principal. I 
se’n va construir un de nou al carrer dels Valls 
(davant de la porta de la Cooperati va Agrícola, 
on avui dia hi ha un magatzem municipal), però 
era peti t (d’uns cent trenta metres quadrats) i 
no tenia aigua corrent ni clavegueres. Era una 
edifi cació d’una sola planta, amb una porta i 
dues fi nestres, una galeria a la part de dalt, una 
quadra, un despatx, rentadors, un «banco para 
matar cerdos» i estava dividit en una zona per 
a matar porcs i una altra per a bous i vedelles.
La notí cia divulgada és escadussera i, fi ns ara, 
no hem pogut esbrinar gaire més detalls sobre 
aquest succés. El Eco de Gerona, el dissabte 9 
d’agost de 1924, a la pàgina 3, ens ho relata: 
“En el ‘canyet’ de Bañolas, situado a 20 metros 
de aquel cementerio ha sido hallado cádaver el 
matarife Sebasti án Fontaner Durán, de 39 años 
de edad, el cual falleció de muerte violenta.”

Sebasti à Funtané i Duran era un descendent de 
can Ratera, esparters de la plaça Major. El seu 
pare era l’esparter i blanquer Francesc Funtané 
i Buti nyà i la seva mare Rita Duran i Mañach. 
Era una família molt coneguda a Banyoles, 
sobretot entre les classes populars banyolines, 
ja que eren uns republicans federals de tota la 
vida.
Sebasti à Funtané i Duran va ser un treballador 
assalariat, primer com a blanquer, després com 
a jornaler i, fi nalment, com a “matarife”. Estava 
casat, des de 1913, amb la sastressa Margarida 
Pigem i Vila. La família vivia al carrer de Sant 
Marti rià, número 57, amb la sogra (Mati lde 
Vila i Nogué) i dues fi lles peti tes (Mati lde i 
Concepció). 
Sebasti à Funtané i Duran va ser enterrat al 
cementi ri municipal, molt a prop d’on el varen 
trobar mort, el 31 de juliol de 1924. Havia 
nascut a Banyoles el 2 de setembre de 1883. 
L’havien trobat en un indret anomenat el 
Canyet, que era al puig de Sant Marti rià, molt 
a prop d’on actualment hi ha el Mirador de 
l’Estany i la carretera de Figueres. Era un indret 
pudent i vinculat als carnissers i “matarifes”. En 
aquella època el Canyet era on es llençaven 
els animals (les bèsti es) morts o moribunds 
(malalts i que es portaven a morir), ja que les 
seves carns no eren considerades aptes per 
al consum humà. A Sebasti à Funtané, doncs, 
l’havien mort al “cementi ri de les bèsti es”.
Sigui com sigui, la seva família (dona i dues 
fi lles) va haver de guanyar-se la “vida com va 
poder”.





Lletres al claustre
Les nits blanques: Dostoievksi i la literatura russa. 

Organitzen:

Dimarts 6 de juliol / 19 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït
Xalàmov i la literatura del Gulag
A càrrec de Pau Freixa (Banyoles, 1976. Doctor en Filologia Eslava i traductor)
Potser els Relats de Kolimà de Varlam Xalàmov són el testimoni literari més 
impressionant del Gulag i d’aquesta experiència carcerària que travessa i influencia 
tota la literatura russa, començant per les Memòries de la casa morta de Dostoievski.

Dimarts 13  de juliol / 19 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït
Crim i càstig: Dostoievski i la Rússia del segle XIX 
A càrrec de Miquel Cabal Guarro (Barcelona, 1977. Lingüista i traductor del rus)
Pocs llibres han tingut tanta influència en la literatura moderna com Crim i càstig. En 
català en teníem una versió llegendària d’Andreu Nin, i ara s’ha atrevit a oferir-ne una 
de nova –esplèndida- el protagonista d’aquesta conferència, Miquel Cabal Guarro.

Dimarts 20 de juliol / 19 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït
El Mestre i Margarita de Bulgàkov, una novel·la de culte 
A càrrec de Xènia Dyakonova (Sant Petersburg, 1985. Poeta i traductora)
Si hi ha un llibre que es pot considerar de culte en la literatura russa, aquest és sens 
dubte El Mestre i Margarita. Sàtira, tragèdia, misticisme i crítica social es fonen en 
aquesta obra xocant, divertida i provocadora del metge i escriptor Mikhaïl Bulgàkov.

Dimarts 27  de juliol / 19 h / Claustre del Monestir
CONFERÈNCIA / Gratuït
Así era Lev Tolstói
A càrrec de Selma Ancira (Mèxic,1956. Traductora del rus i del grec)
El mestre de tots els mestres, l’escriptor més influent de la literatura russa i un dels 
grans novel·listes de tots els temps. La professora mexicana i gran traductora de la 
seva obra Selma Ancira ens acostarà a la figura polièdrica -filòsof, anarquista cristià, 
pacifista- del comte Lev Tolstoi.

Si l'any passat el claustre del Monestir va ser l'espai escollit per al 
cicle de conferències sobre Carner, enguany Lletres al claustre es 
consolida amb una nova edició que commemora el bicentenari de 
Dostoievski i que versarà sobre alguns dels grans autors i temes de la 
literatura russa.

Ajuntament de Banyoles
www.banyolescomerciturisme.cat
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literatura russa.

Ajuntament de Banyoles
www.banyolescomerciturisme.cat
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

El cicle de l’aigua
El cicle de l’aigua no comença en un lloc 
específi c, però assumim que comença en els 
oceans. Abasta tota l’aigua present sobre la 
superfí cie del planeta i sota de la superfí cie, és 
a dir, l’aigua de mar i dolça, aigua subterrània 
i superfi cial, aigua present en els núvols i 
l’atrapada en roques per sota de la superfí cie 
terrestre. 
L’aigua dels oceans és la reserva més gran i 
l’atmosfera la reserva més peti ta. Les reserves 
més grans d’aigua del subsòl són els mantells 
aqüífers i estrats porosos, sovint de pedra 
calcària, sorra o grava. Precisament en la 
reserva més gran, “els oceans”, és on comença i 
s’acaba aquest cicle.

Les consideracions bàsiques d’aquest cicle 
són:
1. La radiació solar promou l’evaporació.
2. El refredament de les masses d’aire humit 
promouen la condensació de vapor d’aigua: 
acció contrària a l’evaporació, és a dir, el vapor 
es transforma en gotes (estat líquid).

El Sol, que és l’amo i senyor, dirigeix amb mà 
de ferro el cicle de l’aigua. Escalfa l’aigua dels 
oceans, la qual s’evapora cap a l’atmosfera 
com a vapor invisible d’aigua. Els corrents 
ascendents d’aire porten aquest vapor a les 
capes superiors de l’atmosfera i, en entrar en 
contacte amb capes d’aire fred, la diferència 
de temperatura fa que el vapor d’aigua es 

condensi i formi els núvols. 
Els corrents d’aire mouen els núvols com si 
fossin globus, les partí cules dels núvols xoquen, 
creixen i cauen en forma de precipitació. Part 
d’aquesta precipitació cau en forma de neu i 
s’acumula en capes de gel i en les glaceres, les 
quals poden emmagatzemar aigua congelada 
durant milions d’anys. En els climes més 
càlids, la neu acumulada es fon quan arriba la 
primavera. La neu fosa corre sobre la superfí cie 
del terra com aigua de desglaç i de vegades 
provoca inundacions. La major part de la 
precipitació cau en els oceans i mars o sobre 
la terra i, a causa de la gravetat, corre sobre 
la superfí cie com a vessament superfi cial. No 
tota l’aigua de pluja fl ueix cap als rius, una gran 
part és absorbida pel sòl com a fi ltracions. Part 
d’aquesta aigua roman en les capes superiors 
de terra i retorna als oceans com a descàrrega 
d’aigua subterrània. 

Per a més informació www.meteobanyoles.com

DEL TERRI

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

Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com
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Telers, 102 · Pol. Ind. La Farga BANYOLES
Tel. 972 57 22 31 · info@garatgeplaestany.com

640 395 002

· SERVEI RÀPID
· MECÀNICA
· ELECTRICITAT
· PNEUMÀTICS
· AMORTIDORS
· FRENS
· PRE ITV
· BATERIES
· AIRE CONDICIONAT
· REVISIONS DE MANTENIMENT

Garatge
Pla de l’Estany S.L.

garatgepladelestany

60 anys fent camíES-0641/2001 ES-2003/0425

DISSABTE 10 DE JULIOL
A 2/4 de 12h. OFICI SOLEMNE EN HONOR 
A SANT CRISTÒFOL
A l’església de Santa Maria, acompanyat per 
Milenium Grup.
Tot seguit, concert de cançó catalana dins 
l’església amb Milenium Grup.

Enguany la majoria d’actes de la Festa de 
Sant Cristòfol s’han hagut d’ajornar degut als 
efectes de la pandèmia.
Esperem l’any vinent poder reprendre la Festa 
amb normalitat i continuar amb els actes que 
celebrem tots plegats:
la concentració al Pavelló, la cercavila amb 
la Comissió i el Pendonista, l’ofici, l’aperitiu 
popular, les sardanes, la desfilada i benedicció 
de vehicles enramats, el sopar de germanor, 
el ball de fi de festa... etc.

Malgrat això volem mantenir viva
la flama de la festa de Sant Cristòfol:
amb el suport dels presents 
i també en record dels que no hi seran.

Gràcies. La Comissió de la Festa.
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Prepara el vehicle per l’estiu
Ja tenim l’estiu aquí, l’època de més calor de l’any 
ja ha arribat, i hem de preparar el nostre vehicle per 
l’esforç a què estarà sotmès.
A l’estiu, a causa de la combinació d’altes 
temperatures i llargs desplaçaments, tant el 
motor com altres components de l’automòbil són 
sotmesos a un major estrès a causa de l’exigència. 
Les principals avaries que es produeixen a l’estiu 
estan relacionades amb els sistemes d’enllumenat 
i senyalització, rodes, pneumàtics, suspensió, 
frens i aire condicionat. Altres avaries que solen 
fer acte de presència a l’estiu són les relacionades 
amb la bateria i l’alternador. Realitzar les revisions 
periòdiques al taller ajudarà a evitar totes aquestes 
situacions, millorar la seguretat i, lògicament, 
reduir el risc tant d’avaries com d’accidents. 
Però, més enllà de portar el cotxe al taller i que un 
expert revisi tots els components importants per 
certificar el seu correcte estat/funcionament, què 
podem fer nosaltres? 
Repassarem una sèrie de consells que podrem 
reduir la possibilitat que el nostre cotxe pateixi una 
avaria a l’estiu.
Comprovar el funcionament de l’aire condicionat. 
Durant gran part de l’any l’aire condicionat no 
s’utilitza gràcies al clima que tenim al nostre país 
que permet circular sense necessitat d’ajustar 
la temperatura. Precisament tot el temps que el 
sistema roman inactiu pot acabar generant avaries. 
Abans de marxar de viatge revisa que funcioni 
correctament. En cas de detectar que refreda molt 
poc, cal fer comprovar el sistema i el nivell de gas. 
També cal fer una ullada als filtres d’aire ja que si 
estan molt bruts no podran filtrar correctament. 
Els	problemes	amb	la	bateria	augmenten	a	l’estiu.	
Ni les altes ni les baixes temperatures són amigues 
de la bateria. Encara que hi ha excepcions de 
bateries que duren molts anys, la veritat és que és 
un component que té una vida útil limitada. Es pot 
dedicar uns minuts a comprovar que els borns de la 

bateria no estan blanquinosos. I en cas d’observar 
alguna anomalia, acudir a taller.
Comprovar els líquids, eixugaparabrises i la 
il·luminació. Són dos consells bàsics i que podem 
fer al garatge de casa sense gaire esforç. És 
important revisar els nivells del líquid de frens, el 
refrigerant i de l’eixugaparabrises. La comprovació 
dels nivells s’ha de fer amb el motor apagat i en pla. 
El mateix passa amb la il·luminació de l’automòbil, 
hem de revisar que no hi ha llums fosos i que tots 
funcionen correctament. També cal comprovar que 
les escombretes de l’eixugaparabrises estan en bon 
estat i que funcionen correctament. 
Cal assegurar-se que tenim una correcta pressió 
i	 estat	 dels	 pneumàtics. Els pneumàtics és l’únic 
element de l’automòbil que està en continu 
contacte amb la calçada. És molt important tenir 
en compte la pressió que ens recomana el fabricant 
i comprovar-la periòdicament per detectar si 
alguna roda ha perdut aire. Durant la revisió dels 
pneumàtics també cal tenir en compte el desgast 
de les cobertes. A més, podem aprofitar per fer 
una inspecció visual a la recerca de possibles 
deformacions o petites ruptures que puguin 
desembocar en una punxada o rebentada. 
La revisió del motor, suspensions i frens, val més 
que la faci el taller. Si portem al dia les revisions 
periòdiques podrem tenir la garantia que la 
mecànica està en bon estat. En cas contrari, és 
important acudir a un taller perquè el cotxe passi 
una revisió completa.
Finalment, arma’t de paciència i tranquil·litat. Para 
tantes vegades com sigui necessari i evita les 
discussions i l’alcohol. Si has tingut un dia molt 
estressant, deixa el viatge per a l’endemà. Tots 
volem arribar al més aviat possible a la nostra 
destinació, però les presses no són bones.
Si necessites revisar el teu cotxe per a aquestes 
vacances, abans de marxar passa pel teu mecànic. 

Text: AUTOBOX SERVICESCol·laboració
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Nova normativa de Trànsit
Els municipis han adequat els carrers a la nova llei 
que redefineix els límits generals de velocitat en 
vies urbanes. Aquest són:

• A les vies que disposin de plataforma única de 
calçada i vorera, el límit serà de 20 km/h.  

• A les vies d’un únic carril per sentit de circulació, 
el límit serà de 30 km/h.  

• A les vies de dos o més carrils per sentit de 
circulació, el límit seguirà sent de 50 km/h.

Aquesta mesura va ser aprovada pel Consell de 
Ministres a principis d’aquest any, amb un paquet 
de reformes legals que va entrar en vigor el mes 
gener passat, tot i que els canvis de velocitat 
màxima a les vies no s’han dut a terme fins ara.
A continuació us volem recordar les principals 
variacions i les noves mesures que ja són vigents:

Canvi del carnet per punts: 
• La reforma unifica en dos anys el termini que 

haurà de transcórrer sense cometre infraccions 
per recuperar el saldo inicial de punts.

• Introdueix la possibilitat de recuperar 2 punts 
del carnet realitzant cursos de conducció 
segura certificats per la Direcció General de 
Trànsit. 

• Augmenten de 3 a 6 els punts retirats per 

conduir amb el mòbil a la mà, no caldrà que 
estiguem parlant, simplement pel fet de 
portar-lo a la mà, se sancionarà amb 200 euros 
més 6 punts del carnet.

• Passa de 3 a 4 punts els que es perdran per 
no dur el cinturó de seguretat, els sistemes 
de retenció infantil com les cadires, el casc 
en el cas de motocicletes i altres elements 
de protecció previstos per la llei. A més, se’n 
sanciona el mal ús.

• Utilitzar mecanismes de detecció de radars al 
vehicle, encara que es desactivin, se sancionarà 
amb 500 euros i la pèrdua de 3 punts.

Avançaments: 
• La nova normativa suprimeix el fet de poder 

excedir en un 20% el límit de velocitat establert, 
és a dir, en cap cas es podrà sobrepassar el 
límit fixat de la via per fer un avançament.

Sancions:
• Inclou una nova infracció, molt greu, cometre 

frau en els exàmens de conduir utilitzant 
dispositius d’intercomunicació no autoritzats. 
La sanció serà de 500 euros i penalització de 
6 mesos sense poder presentar-se a l’examen.

TRANSPORTS INTERCOMARCALS S.A.
PROFESSIONALS DEL TRANSPORT, LOGÍSTICA, EMMAGATZEMATGE 

I DISTRIBUCIÓ DES DE 1963

Veïnat de la Banyeta, 17 · Zona Industrial La Banyeta · 17834 Palol de Revardit
Tel. 972 570 132· www.tisatrans.com · info@tisatrans.com

Text: Faust Moreno Rodríguez - Agent
Oficina de Relacions amb la Comunitat - Comissaria Districte Banyoles Pla de l’Estany

Prevenció i seguretat



Botiga i taller 
de motos i bicicletes.

Jardineria.

Reparació i lloguer de 
maquinària.

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

VIPUMA 3
PLANXISTERIA I PINTURA
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Tels. 972 59 43 63 · 972 57 64 75
Mòbil 609 72 95 51

Ronda Canaleta cant. c/ Bassa del Cànem 
17820 - BANYOLES

www.autocarssola.com
info@autocarssola.com

AUTOCARS DE 8 A 72 PLACES

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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Qui va ser Maria Teresa de Filippis? 
La primera dona a pilotar un Fórmula 1

Va néixer a Nàpols, Itàlia, l’11 de novembre de 
1926, era la petita de 5 germans, fills d’un comte 
italià i mare espanyola. Va destacar com a genet de 
cavalls i tenista en la seva joventut.
Va decidir fer-se pilot de fórmula 1 per una aposta 
amb els seus germans que li van dir que mai podria 
conduir un cotxe a la mateixa velocitat que els 
homes, incitant-la i apostant que seria lenta al 
volant d’un cotxe com aquells.
Va inscriure’s en una carrera per demostrar la seva 
capacitat per conduir un automòbil d’alta velocitat. 
Va aconseguir el seu primer triomf guanyant amb un 
Fiat 500, en un recorregut de 10 km entre Salern i 
Cava de Tirreni . En el campionat italià d’actuacions 
esportives, acabà segona en la temporada de 
1954. En veure el seu potencial, Maserati la 
va contractar com a conductora de fàbrica. De 
Filippis va participar en diversos esdeveniments de 
carreres de motor, incloent-hi escalada i carreres de 
resistència, primera de moltes curses que vindrien 
després d’això. Es va enamorar de córrer i ho va 
convertir en la seva afició. 
En el Gir di Sicília, després de pilotar durant onze 
hores sota la pluja, va acabar en la quarta posició. 
Però instants després de concloure la carrera va 
ser desqualificada. Suposadament, el seu vehicle 
havia estat empès a la sortida. Però no va ser fins 
al final quan li ho van comunicar. Allò li va generar 
una gran indignació, perquè la presència d’una dona 
en la carrera generava interès, pel sol fet d’acabar al 
davant de molts pilots de renom.
Va patir molts accidents abans d’arribar a l’F1, però 
sempre es recuperava i se’n sortia, en un d’aquells 
accidents va perdre gairebé l’oïda de l’orella 
esquerra.
Va tenir molts entrebancs i va ser discriminada pel 
seu sexe en ingressar a la Fórmula 1, pel fet de ser 
dona en un món d’homes, el director de la carrera li 
va prohibir l’entrada pel fet que “l’únic casc que una 

dona ha d’usar, és el de la perruqueria”. No obstant 
això el 18 de maig de 1958, en el GP de Mònaco va 
conduir el cotxe amb el qual Juan Manuel Fangio 
havia guanyat el títol de pilots el 1957; aquest 
mateix any va aconseguir competir en altres tres 
Grans Premis, en el GP de Bèlgica, on va aconseguir 
la seva millor marca, un 10è lloc al volant d’un 
Maserati 250F, i després a Portugal i Itàlia, carreres 
que no va acabar per problemes mecànics.
El 1959 el seu amic Jean Behra va construir un 
cotxe amb un motor Porsche perquè ella corregués 
en la carrera Avus, a Berlín. Com que no va quedar 
classificada, li va cedir el lloc a ell perquè competís, 
i en aquesta cursa ell va morir d’accident, fet que la 
deixà tan devastada que es retirà de la competició. 
No va tornar als circuits fins al 1979 quan es va unir 
al Club Internacional d’Antics Pilots de Fórmula 
1, del qual va ser elegida vicepresidenta el 1997 
i després, presidenta d’honor. Va ser membre 
fundador del Club Maserati el 2004 i es va convertir 
en presidenta.
El 1960 es va casar amb el químic austríac Theodor 
Huschek, amb qui va formar una família.
Va morir el 8 de gener de 2016 a l’edat de 89 anys.

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

Text: Maica Palmada

Dones amb història
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Els viatges curts també han de ser segurs: 
com preparar-los
La mobilitat i el transport ha estat en 2020 molt 
peculiar amb motiu de la pandèmia. En 2021 
seguim amb una situació de restriccions a la 
mobilitat molt similars, i els viatges i el turisme 
seran bastant diferents, adaptats a les limitacions 
que ens trobem en l’actualitat.
Segons diversos experts, la tendència per a 
aquest 2021 és apostar pels viatges domèstics 
i de proximitat, sense fer grans desplaçaments. 
Repassem les claus per a continuar viatjant aquest 
any amb seguretat i no portar-nos desagradables 
sorpreses.
Encara que el trajecte sigui curt, hem de preparar 
el nostre viatge igual que si la destinació estigués 
a milers de quilòmetres. Així, és molt important 
portar el cotxe a revisió amb suficient antelació. 
S’ha de descansar bé els dies anteriors, sobretot 
si matinarem el dia de viatge, i revisar la ruta 
que realitzarem, així com els possibles punts on 
pararem, i introduir-los en GPS amb antelació per a 
no haver de manipular-ho durant el trajecte.
Si viatgem amb menors o amb animals domèstics, 
tenir també en compte les seves pròpies necessitats 
a l’hora de planificar el viatge. I si canviarem de 
comunitat o província, també podem donar-li un 

cop d’ull al mapa dels plans de mobilitat, per evitar-
nos sorpreses.
I quines coses hem de portar en el nostre cotxe en 
un viatge curt? És molt recomanable fer una llista 
per a revisar tot el que hem de portar en el nostre 
cotxe. I aquí cal incloure tant el que necessitarem 
per a realitzar el trajecte com per a la mateixa 
estada en el nostre lloc de destinació. Pel que fa 
al vehicle, destaquem especialment la necessitat 
de portar la documentació, les armilles reflectores 
i triangles d’emergència, la roda de recanvi, kit 
d’eines i el sistema de reparació de burxades.
Pel que fa a l’equipatge, hem de tenir en compte 
la situació actual de pandèmia, i a la nostra 
bossa no poden faltar mascaretes de recanvi, gel 
hidroalcohòlic, i tovalloletes desinfectants.

Text: Redacció AMIC 
Foto: istock.comCol·laboració

Viatjar
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La motonàutica
Durant les festes d’agost de l’any 1958, Banyoles 
fou la seu del Campionat d’Espanya d’out-boards, 
que era com es denominaven en anglès les llanxes 
forabord. Aquest fet, unit a què es començaven a 
disputar proves d’esquí nàutic, va fer que el nom 
de Banyoles comencés a sortir als rotatius de tot 
el món. El diari francès L’Independent, deia que 
l’estany de Banyoles era «el primer emplaçament 
europeu per la pràctica d’aquests dos esports», 
arribant a afirmar que «era el millor del món». 
A partir d’aquell moment, en el «Lago de Plata» va 
començar a ser freqüent veure les anomenades 
«zapatillas voladoras» que era com la premsa de 
l’època anomenava aquelles llanxes.
El 1959 s’hi va disputar un campionat d’Espanya 
i el 1960 es varen dur a terme tres competicions 
diferents: l’establiment del rècord d’Espanya del 
quilòmetre llançat, la copa Primavera i el campionat 
estatal. Proves que varen representar el preàmbul 
del Campionat d’Europa que es va disputar el 1963 
i del Campionat del Món del 1966, que amb un 
pressupost d’un milió de pessetes va comptar amb 
els millors pilots del món. La prova va aportar a la 
ciutat una quantitat tal de visitants que els diaris 
de l’època deien que la cua de cotxes per assistir 
a les proves arribava a Cornellà del Terri i que 
els encarregats de l’organització viatjaven amb 
motos, passant cotxe per cotxe, cobrant l’import 
de l’entrada. 
El 1968 s’hi va celebrar un nou campionat del món 
classe DU i el 1972 el Gran Premio de Cataluña. 
Prova que es va repetir l’any següent, juntament 
amb les primeres sis hores internacionals. El 1974 
de nou el Campionat d’Espanya i el 1976 el V 
campionat de Catalunya, les II hores Internacionals 
per a forabords i la I Hora Internacional classe 
«Turismo Veloz». El 1978 les Tres Hores 
Internacionals i el VI Gran Premi de Catalunya, en 

què varen participar més de 50 embarcacions en 
representació de 8 països. Proves, aquestes dues 
darreres, que es varen repetir l’any següent.
Però arribats a l’any 1979 es va produir un 
fet important pel que fa a les relacions entre 
la Federació Catalana i el consistori banyolí. 
Aquell any, la federació tenia previst celebrar el 
Campionat del Món de resistència, fórmula 1, però 
l’Ajuntament no ho va veure amb bons ulls. Portat 
al Ple Municipal del 28 de juny, tots els grups van 
estar-hi en desacord, perquè van considerar molt 
perillosa la concentració dels residus de plom 
que deixarien les llanxes en una prova en què 
intervenien embarcacions amb motors de fins 
a 2.500 cc. i 235 cavalls de força, a banda de la 
gran concentració d’oli que quedaria surant a 
l’aigua. D’aquesta manera i per primera vegada, el 
consistori banyolí prioritzava la higiene i la salut 
públiques i l’equilibri ecològic de l’entorn en front 
de la promoció turística i esportiva. A partir d’aquí 
la presència d’aquestes embarcacions va anar 
desapareixent, i definitivament l’any 1984, en què 
el Reglament d’Usos i Activitats de l’Estany prohibí 
definitivament la pràctica de la motonàutica.

Text: Joan Anton Abellán

Com va començar



Festa de Sant Cristòfol

Servei de trucada automàtica a Emergències després d’una col·lisió
Sol·licitud d’assistència a través del mòbil

Geolocalització del vehicle
Serveis addicionals de l’app 

Amb el servei Emergència e-car, tu i els teus viatjareu sempre protegits!

Tel. 972 571 261 - M. 669 473 381
josep.tubert@agentes.catalanaoccidente.com

Agent d’Assegurances Exclusiu
Núm. reg. C046840299888R
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

L’any 2004 a l’estany de Banyoles es va celebrar 
el Campionat del Món de Rem, del 27 de juliol 
a l’1 d’agost. Hi varen participar uns mil cinc-
cents esportistes. 

En aquesta imatge es veu el camp de regates i 
un equip de remers. 
Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de 
l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà).

La foto notícia d’ara fa 17 anys

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

CASALS 
ESPORTIUS

EN TOT MOMENT PRIORITZAREM LA SEGURETAT DELS PARTICIPANTS I ES SEGUIRAN LES NORMATIVES 
QUE ES PUGUIN APLICAR DES DE LES AUTORITATS SANITÀRIES I GOVERNAMENTALS

MÉS INFORMACIÓ
972 570 859

INSCRIPCIONS
Les inscripcions (directes) són exclusivament online mitjançant 
l’àrea privada (www.cnbanyoles.cat). 
S’obriran el dia 17 de maig fins a esgotar places. 
Si no disposeu d’usuari i contrassenya, podeu procedir a contactar 
amb secretaria@cnbanyoles.cat.

REM
De 8 a 16 anys 
(nascuts del 2005 al 2013).

Torn 1:  Del 5 al 9 de juliol 
Torn 2:  Del 12 al 16 de juliol 
Torn 3:  Del 19 al 23 de juliol 
Torn 4:  Del 26 al 30 de juliol 
Torn 5:  Del 2 al 6 d’agost 
Torn 6:  Del 9 al 13 d’agost 
Torn 7:  Del 17 al 20 d’agost 
Torn 8:  Del 23 al 27 d’agost

Horari:
Torns 1, 2, 3 i 4, de 17 a 19 h. 
Torns 5, 6, 7 i 8, de 9 a 11 h. o de 
17 a 19 h. (a escollir un dels dos)

Preu: 
38,40€ socis i 56€ no socis per 
setmana (30,75€ i 42,55€ el T7).
Mínim 6 inscrits per torn.

PIRAGÜISME
De 8 a 12 anys 
(nascuts del 2009 al 2013).

Torn 1:  Del 28 de juny al 2 
de juliol
Torn 2:  Del 5 al 9 de juliol 
Torn 3:  Del 12 al 16 de juliol 
Torn 4:  Del 19 al 23 de juliol 
Torn 5:  Del 26 al 30 de juliol 
Torn 6:  Del 2 al 6 d’agost 
Torn 7:  Del 9 al 13 d’agost 
Torn 8:  Del 17 al 20 d’agost 
Torn 9:  Del 23 al 27 d’agost

Horari:
De 16.30 a 17.45 h.

Preu: 
24€ socis i 35€ no socis per 
setmana (19,20€ i 28€ el T8).
Mínim 6 inscrits per torn.

ATLETISME
De 8 a 12 anys 
(nascuts del 2009 al 2013).

Torn 1:  29 de juny i 1 de juliol 
Torn 2:  6 i 8 de juliol
Torn 3:  13 i 15 de juliol
Torn 4:  20 i 22 de juliol 
Torn 5:  27 i 29 de juliol

Horari:
De 17.00 a 19.00 h.

Preu: 
18€/setmana socis 
26,5€/setmana no socis
35 €/quinzena socis 52,5 €/
quinzena no socis

DATES SUBJECTES A CANVIS SEGONS EVOLUCIONI LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.

COM CADA ESTIU, LES SECCIONS DEL CLUB ORGANITZEN DIFERENTS 
CASALS ESPORTIUS DURANT ELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JULIOL 2021

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

DIA 16 ESTEVE ALSIUS 
DIA 17 NÚRIA BALLÓ
DIA 18 NÚRIA BALLÓ
DIA 19 ROSA ALSIUS
DIA 20 MASGRAU 
DIA 21 GRATACÓS
DIA 22 EVA LLAVERIA
DIA 23 M. FÀBREGA
DIA 24 ESTEVE ALSIUS
DIA 25 ESTEVE ALSIUS
DIA 26 OMEDES
DIA 27 NÚRIA BALLÓ
DIA 28 ROSA ALSIUS
DIA 29 MASGRAU
DIA 30 GRATACÓS
DIA 31 M. FÀBREGA

FONTCOBERTA
Dies 1, 2
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 5, 6, 7, 8, 9
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 12, 13, 14, 15, 16
JOSEP Ma TORRES

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 19, 20, 21, 22, 23 
M. CARME BUSQUETS

SERINYÀ
Dies  26, 27, 28, 29, 30
ANNA M. PAGÈS

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  fi ns 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 Infi rmorum ...................................................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 Ofi cial 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
Ofi cina Jove del Pla de l’Estany - Cal Drac ...................972 58 32 11
Ofi cina 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 Poliesporti u de la Draga .....................................972 58 20 00
Policia Local .........................................................................972 57 57 57
Punt del Voluntariat ...........................................................972 58 03 88
Ràdio Banyoles ...................................................................972 58 04 33
Sanitat Respon ....................................................................902 11 14 44
Tanatori del Pla de l’Estany  .............................................972 58 35 25
Taxis  .....................................................................................972 57 05 14
Teisa ......................................................................................972 57 00 53
Urgències sanitàries ..........................................................061

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VILADEMULS
Ajuntament ..........................................................................972 56 02 04
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VISIÓ ÒPTICA

Per Marta Jou
Òpti ca-optometrista

Especialitzada en lents de contacte
Col·legiada núm. 26.274

Lents de contacte
Aquest mes i ara que s’acosta l’esti u, us vull 
parlar de les lents de contacte i el seu ús. 
Les lents de contacte són lents fi nes i 
corbades que es col·loquen sobre la pel·lícula 
lacrimal que cobreix la superfí cie de l’ull amb 
l’objecti u de corregir defectes refracti us com: 
la miopia, la hipermetropia, l’asti gmati sme i la 
presbícia (vista cansada), segons la necessitat 
de l’usuari. Són també, la millor opció davant 
les diferències de graduació entre ulls. 
L’usuari ha de ser curós amb la higiene quan 
manipulem les lents de contacte, i ara encara 
més davant la pandèmia de la Covid-19. 
És important ser conscients que abans de 
manipular les lents de contacte hem de 
netejar-nos les mans amb aigua i sabó, tant 
per posar-nos-les com per treure-les. Ens les 
hem de posar 20 minuts després d’aixecar-nos 
i treure-les 20 minuts abans d’anar a dormir. 
Uti litzar productes de manteniment adequat 
per la lent de contacte sempre que no les 
portem posades, contribuirà a mantenir-ne les 
propietats i elasti citat. Cal evitar que les lents 
de contacte entrin en contacte amb aigua, ja 
sigui de l’aixeta, de la piscina o aigua de mar, 
entre altres. 
Hi ha diferents ti pus de lents de contacte 
per poder adaptar a cada usuari. Segons el 
material, poden ser toves o rígides. Segons 
la durabilitat, tenim lents diàries, quinzenals, 
mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. I 
també les lents de contacte cosmèti ques, per 
canviar el color dels ulls. 

Davant de la situació actual que vivim, l’ús de 
lents de contacte ha augmentat. El conjunt 
de les ulleres convencionals i la mascareta, 
fa que la visió no sigui òpti ma ni còmoda, 
ja que ocasiona que el baf de la respiració i 
els canvis de temperatura entelin la ullera 
constantment. 
Amb l’arribada de l’esti u, si vols anar a la 
piscina o a la platja, o si vols fer esport i no 
vas còmode amb les ulleres, prova les lents 
de contacte! Si hi estàs interessat, vine a 
veure’m, et realitzaré un examen visual 
complet i en funció de la teva morfologia, 
refracció i necessitats (hores d’ús, freqüència, 
ti pus de llàgrima...) seleccionarem el disseny i 
el material més adequat per al teu cas. 
Durem a terme un procés d’adaptació per 
avaluar el teu benestar visual i confi rmar 
que l’opció escollida sigui la més confortable. 
T’ensenyaré a manipular correctament les 
lents de contacte i a posar-te-les i a treure-les 
amb total seguretat. 
Vine a provar les lents de contacte! 

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

SERVEIS D’OPTOMETRIA, 
AUDIOLOGIA I TERÀPIA VISUAL
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CONSULTORI OBERT
Per Marta Expósito

L’alimentació que he escollit
La manera que vols viure la teva vida, la 
manera que et relaciones, com et sents més a 
gust vesti nt, l’alimentació que has escollit són 
característi ques que et defi neixen i que sempre 
es poden modifi car, si és el que vols. 
Quan es viu en família, escollir l’alimentació 
adequada amb què els membres de la família se 
senten còmodes, no sol ser una cosa que es parli 
com quan s’escull un moble o una TV, etc... i no 
deixa de ser un tema molt important. Arribar a 
un acord per defi nir quina manera de menjar es 
vol seguir a casa, serà bàsic perquè tots anem 
en la mateixa línia i puguem aconseguir-ho en 
curt, mitjà o llarg termini. L’educació nutricional 
a casa es fa cada dia quan ens trobem al voltant 
de la taula. 
Sovint em trobo amb persones que volen 
fer canvis alimentaris però la família no els 
acompanya, i no és pas cap problema, pots 
canviar tu sol si vols, però la força, l’energia que 
necessites per dur-ho a terme sempre serà molt 
més gran i això fa que al fi nal, per ser pràcti cs 
la majoria tornen a l’alimentació on ningú es 
queixa  a casa.  No vol dir que tots ens hàgim 
d’ajustar a una manera d’alimentar-nos, sinó 

trobar un acord on ens senti m a gust. Caldrà 
esforç de tots els membres de la família tenint 
molt clar l’objecti u fi nal, la salut i el benestar. 
Tot això que us explico condicionarà la llista de 
la compra, els plats que solem preparar, vol dir 
que hi haurà algun dia que a algú no li agradarà 
el que hem cuinat, etc... però al fi nal tots tenim 
clar el que volem. 
Us recomano que arribeu a un acord, que feu 
una llista dels plats saludables que agraden 
a tots, una llista d’ingredients bàsics que us 
agradarien que formessin part del vostre dia a 
dia. A parti r d’aquí, es pot establir una proposta 
de menú familiar setmanal, valorar cada 
setmana i modifi car-ho si cal fi ns aconseguir 
un menú senzill, saludable i pràcti c per tots. 
Al principi això requerirà més esforç, però 
al fi nal tot acaba establint-se com a hàbit 
i ja no necessitem tanta energia per poder 
aconseguir-ho. 
Salut i bons aliments! 

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

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

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

CLASSES ELS MESOS
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



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

TENDALS A MIDA

AQUEST ESTIU GAUDEIX DEL 
CONFORT I LA COMODITAT 
AMB LA NOSTRA ÀMPLIA 

GAMMA DE COIXINS
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COL·LABORACIÓ

Respostes sobre la vacuna de la Covid-19
Efi	càcia	de	les	vacunes?
Existeixen actualment unes 16 vacunes 
autoritzades (3 juny de 2021), l’efi càcia de 
les més destacades és: Pfi zer–BioNTech i 
Moderna > 90%; Novavax i Sputnik V >80%; 
Oxford-AstraZeneca, Johnson& Johnson; 
Sinopharm, CanSinoBio i CoronaVac >65%. 
Què volen dir aquests percentatges? Vol 
dir que les vacunes redueixen en aquest 
percentatge els casos positi us de Covid 
comparat amb una població no vacunada. 
Aquestes vacunes fan el màxim efecte dues 
setmanes després de la injecció. En el cas de 
vacunes a dues dosis és després de la segona 
dosi (la primera dosi genera entre 40-70% 
d’immunitat). Això són dades orientati ves ja 
que l’efi càcia depèn no només de la vacuna, 
sinó també de la variant del virus, el sistema 
immunitari de cadascú i de com s’ha fet 
l’estudi.

Efi	càcia	contra	les	noves	variants?
L’efi càcia dependrà de cada vacuna i variant. 
Podem esperar que les vacunes siguin 
efecti ves contra la variant B.1.1.7 (apareguda 
a Anglaterra) en un 50-90%. Es preveu un 50-
75% contra la variant B.1.351 (Sud Àfrica), a 
l’excepció d’AstraZeneca que té un 10-20%, 
tot i que podria prevenir els casos greus i 
mortals igualment. Pel que fa a la variant 
B.1.617.2 (Índia) l’efi càcia és del voltant del 
30% amb una sola dosi i de 60-80% amb dues 
dosis.

Una persona vacunada pot passar el virus?
La resposta curta és Sí. La resposta més 
elaborada és que encara no se sap. Com ja 
sabem, les persones asimptomàti ques també 
poden transmetre el virus. La majoria de 

vacunes Covid fan que no ti nguem símptomes, 
però és necessari prevenir la infecció per 
evitar passar el bitxo. Estudis recents (gener 
2021) demostren que la gent vacunada atrapa 
el virus menys sovint i té una càrrega viral 
més baixa. Tot plegat indica que les persones 
vacunades poden transmetre la malalti a, però 
menys que les altres. Per això, a falta de més 
estudis, es recomana que tothom respecti  la 
distància social, i s’aconsella venti lar i uti litzar 
màscares en espais tancats, ja que la majoria 
de transmissions de Covid es produeixen en 
llocs tancats on la gent passa llargues estones 
parlant sense màscara.

Per què m’hauria de vacunar?
S’esti ma que per a cada 90 persones que 
es vacunen de cada 1.000, es prevé un 
cas mortal de Covid. Vacunant-nos també 
disminuïm el nombre de casos greus, 
hospitalitzacions i prevenim la saturació de 
la sanitat. Tots hem senti t a parlar del risc de 
trombosi per AstraZeneca, i algunes persones 
estan espantades. Mirem bé les xifres, hi 
ha hagut 260 casos de trombosi d’un total 



Per Isaac Planas-Sitjà
Doctor en Sciences

de 30.8 milions de persones vacunades, és 
a dir al voltant d’1 de cada 100.000 casos, 
que és la mateixa probabilitat que et caigui 
un meteorit a sobre. Si ho comparem amb 
algunes píndoles anti concepti ves que es 
prescriuen actualment, aquestes tenen un risc 
de trombosi de 5 casos de cada 10.000.

Què és això de la immunitat del ramat? 
L’aconseguirem?
La immunitat de grup o del ramat s’aconsegueix 
quan una gran part de la població és immune 
a una determinada malalti a, fent que sigui 
gairebé impossible de transmetre-la. En altres 
paraules, les persones que no estan infectades 
tenen menys gent al voltant que les pugui 
infectar. En el cas de la Covid, els experts no 
es posen d’acord amb com es podria assolir. 
Per què això? Les vacunes poden donar dos 
ti pus d’immunitat: ‘efecti va’ o ‘esterilitzant’. 
La immunitat efecti va prevé els símptomes 
greus causats pel virus, però no pot evitar 
que entri al cos. La immunitat esterilitzant 
no només prevé el símptomes, sinó que 
bloqueja l’entrada al cos i la infecció. Molt 
poques vacunes aconsegueixen aquest últi m 
estadi. Si ti nguéssim immunitat esterilitzant, 
es necessitaria un 60-72% de la població 
vacunada per assolir la immunitat del ramat. 
Però si la vacuna és només ‘efecti va’, aleshores 
necessitaríem un 75-90% de gent vacunada. 
Per mala sort, alguns investi gadors opinen 
que per la combinació de factors biològics i 
socials, amb només la vacunació no assolirem 
mai una immunitat de grup. Tot i així, acabem 
amb una nota més positi va, estudis recents 
amb certes vacunes han trobat anti cossos a 
les parts de la boca i nasals que podrien evitar 
que el virus entrés al cos. Aquests resultats 
són encoratjadors, ja que voldria dir que es 
pot aconseguir una immunitat esterilitzant, i 
així aconseguir una immunitat del ramat.

Flor & Flor

c/ Sant Mer, 28· BANYOLES
Tel. 683 113 027

www.florenflor.cat 
Dilluns, de 16 a 20 h. 

Dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 9 a 14 h.

@florandflorbanyoles

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

NO TANQUEM 
JULIOL I AGOST!
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

La mort, inspiració de poetes
La mort d’un ésser esti mat és una tragèdia 
per la família, provoca tristesa, angoixa, 
dolor emocional, desconsol, desolació, estrès 
psicosomàti c, plor intens, i la sensació que el 
món s’ha acabat. Hi ha un fenomen psicològic, 
l’Oresència absent, amb el que s’inspiren els 
poetes i escriuen sobre la mort. Hem recollit 
algunes defi nicions de poetes interessants:

• Si parlo de la mort es perquè em moro (Miquel 
Martí  Pol).

• Garra imprevisible (Horacio).
• Aborrecible monstruo descarnado 

(Shaskespeare).
• Fantasma incorporeo (Shakespeare).
• Pálido estandarte (Shakespeare)
• El sueño habitado (Percy Bysshe Shelley).
• El premio de la vida (John Keats).
• Ella es nada, es sueño y fi cción (Pessoa).
• Es todo y es nada (Pessoa).
• La muerte es sueño (Calderón). 
• Postrera sombra (Quevedo).
• Últi mo viaje (Machado).
• Muero porque no muero (Teresa de Jesús).
• Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la 

mar, que es morir (J. Manrique).
• Dios mío, que solos se quedan los muertos 

(Rubén Darío).
• Juventud, divino tesoro, ya te vas para nunca 

volver (Antonio Machado).
• El amor conduce al sinvivir (Larra).
• Cuando ya hemos visto diferentes e incluso 

contrarias interpretaciones, del tema de 
la muerte quizás podríamos retomar la 
profundidad de la magia borgiana de este  
esperanzado poema para tranquilizar nuestro 
futuro de sombras (Neus Corominas).

“Que errante laberinto, que blancura
ciega de resplandor será mi suerte
cuando me entregue el fi n de esta aventura
la curiosa experiencia de la muerte.
Y del amor.” (Jorge Luís Borges).

Els poetes del Romanti cisme poèti c defi neixen 
la mort: “muerte generosa, muerte gloriosa, 
muerte amada, muerte dulce, muerte piadosa, 
sacrifi cio supremo”.

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

MOLTES GRÀCIES!
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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

Des de dalt dels arbres no sembla que la ximpleria importi.
Sóc petit i trapella i quan fa calor vol dir que torno a ser per aquí.

Aquest any especial, has escoltat com canto cada matí?

NOM
 Català: Capsigrany

Castellà: Alcaudón Común
Anglès: Woodchat shrike

Llatí: Lanius senator

CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
6 anys de vida
19 cm i 8 cm de cua
50 grams de pes

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS

Té un cant molt característic
És un dels ocells més freqüents als boscos cremats

És un moixó insectívor 
Hiverna a l’Àfrica Tropical

Per Clínica 1001
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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

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

ESPECIALISTA EN 
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

On aneu de vacances?
Hi ha un assumpte que em té molt intrigada des 

de fa anys. On aneu de vacances d’esti u la gent 

dels pobles? És ben sabut que els barcelonins 

en lloc de néixer amb un pa sota el braç, neixen 

amb una segona residència sota el braç. Ja 

sigui l’apartament de Platja d’Aro o la caseta 

a la Cerdanya. I potser, aquells que no tenen 

aquesta sort, compten amb alguns parents 

(avis, ti ets...) que segueixen vivint “al poble” i no 

tenen cap mania a l’hora de presentar-s’hi tota 

la família per instal·lar-s’hi els mesos d’esti u 

(sense tenir en compte que la gent del “poble” 

potser  treballa, té la seva vida o no els poden 

ni veure).

Però, i la gent del poble... on va de vacances? 

Sí, ja sé que avui dia s’esti len més el viatges a 

l’altra punta de món que no pas les vacances 

al poble. Però tenint en compte que això de 

viatjar s’ha complicat una mica, sembla que 

tornem a recuperar els vells costums esti vals.

Puc entendre que un barceloní que viu enmig del 

merder urbà s’instal·li en un microapartament a 

dos minuts de la platja o que se’n vagi a una 

casa absolutament incomunicada al mig de 

la muntanya. Però, i els banyolins? Per què 

hauríeu de voler canviar una caseta amb jardí 

per una llauna de sardines a peu de sorra? 
Quina necessitat teniu d’aïllar-vos del món 
quan l’Estany sembla un paisatge desert a 
determinades hores? O potser aneu d’amagat 
a Barcelona, en ple mes d’agost, quan la ciutat 
és mig buida i no hi ha risc que us trobeu gaire 
gent? Per inhalar l’aromàti c fum dels cotxes, 
per gaudir dels decibels dels motors i els 
clàxons, per experimentar les empentes i les 
sostraccions de carteres passejant pel centre 
en hora punta, per poder agafar el metro 
compulsivament com si el món s’acabés demà...
A mi no m’enganyeu... tard o d’hora acabaré 
descobrint on aneu els banyolins de vacances! 
I tant si marxeu, com si us quedeu, com si aneu 
d’amagat a Barcelona... Bon Esti u a Tots!!!

Pol. Ind. del Terri - C/ Indústria, s/n 
17834 PORQUERES
Tel. 972 576 704 · Fax 972 574 023
email: porqueres@mafonsa.cat
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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

BANYOLES 2021

Per a més informació
www.turismeiesport.cat

FES-TE

VO
LUN
TA
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BANYOLES TRIATLÓ 4 i 5 de setembre de 2021
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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.

JOVE de 19 anys, estudiant 

d’Informàti ca, busca feina 

per l’esti u, per contribuir a 

pagar-se els estudis. Telèfon 

de contacte 644 434 405.

CADAQUÉS lloguer casa per 

caps de setmana i setmanes 

completes. 8 places. HUTG-

26765. Tel. 636 911 480.

DONA s’ofereix per fer 

tasques de neteja, ajudant de 

cuina, cuidar nens. Telèfon 

632 061 335.

BUSCO amiga per anar a 

caminar i sorti r els caps de 

setmana. Tel. 671 431 166.

ES VEN o lloga local comercial 

al barri vell de Banyoles. Tel. / 

Whatsapp 636 227 975.

VENC joies fetes amb HERBA 

D’OR (or vegetal) combinades 

amb minerals. Telèfon de 

contacte 644 179 101.

TÈCNIC informàti c amb 

experiència repara ordinadors 

a domicili. Preus econòmics. 

Tel. 679 825 835.

ES LLOGA garatge tancat c/ 

Teresa Jornet (darrere Asil). 

Tel. 646 583 790.

DESBROSSAMENT amb 

tractor de parcel·les, camps, 

boscos, etc. 

Tel. 616 451 021 (Jordi).

REGALO classes repàs 

anglès secundària. Gramàti ca 

i redaccions. Whatsapp: 

617 674 564. Mail: 

28englishcoach@gmail.com.

CLASSES de repàs de 

matemàti ques i fí sica, 

d’Educació Primària i 

Secundària, a domicili. Tel. 

609 902 625.

VENC tamborets fusta, 

boles nadal, maleta viatge 

i necesser, sofà Futt on, 

persiana, moble rebedor, 

llit bebè per viatge, alçador 

cotxe. Tel. 660 475 195.

NECESSITES guardar mobles, 

un traster, ti nc el lloc on 

estarà ben guardat, a 100 m. 

Zona esporti va Porqueres. 

Telèfon 656 194 936.

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

CLASSES D’ESTIU 2021 
Estudiant universitari, especialitzat en Matemàti ques 
i Ciències Naturals, ofereix lliçons de repàs a alumnes 
de Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat. 

Més informació:
gbadiaestany.wixsite.com/class
Tel. 688 87 01 59
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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

VOLS FER un regal original? 

Es fan caricatures en llapis i 

en color. Tel. 747 40 85 23 

(Peipetit).

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.

JOVE PER TREBALLAR 

en feines del camp, cura 

animals, jardineria, càrregues 

i descàrregues, o altres. Jove 

fort de 21 anys amb moltes 

ganes de treballar. Telèfon 

642 439 581.

VENC porta interior 

200x70x4 cm, maniquins 

perruqueria, persianes 

alumini, mosquitera 62x62 

cm, maleta viatge, moble bar. 

Tel. 677 732 266.

VENC matalàs, barra 

cortina, WC, ràdio antiga, 

cintes cassette, tocadiscos, 

làmpada, cadires, joguines, 

pastiller setmanal. Telèfon 

618 547 607.

VENC menjador complet. 

Moble, sofà chaiselongue, 

taula i quatre cadires. En 

bon estat. Preu: 1.500 € 

negociables. Telèfon de 

contacte 617 244 342 

(Josep).

VENC finca rústica, 1 Ha, 

a Masarac, amb casa i deu 

d’aigua termal. Telèfon de 

contacte 934 067 628.

LLOGO PÀRQUING 

Av. Països Catalans, 44, 

Banyoles. Tel. 636 429 935.

ES LLOGA O ES VEN  

local  cèntric de 90 m2 més 

soterrani de 90 m2. Telèfon 

676 215 340 (Dolors).

SCOOTER: Tailwhip, barspin, 

hellwhip...  

www.scooterpuji.webnode.es 

o WhatsApp 633 411 381.

PALETA per a particulars. 

Obra nova i reforma. A hores 

o pressupost. Telèfon de 

contacte 669 36 33 29.

DONA jove amb experiència 

s’ofereix per netejar domicilis, 

establiments i per tenir cura 

d’infants. Tel. 612 296 340.

LLOGO habitació a persona 

catalana per 280€ al mes. Tel. 

671 431 166.

ES VEN pàrking a la Vila 

Olímpica de Banyoles. Tel. 

649 039 069.

S’OFEREIX SENYORA per 

cuidar persones grans o nens 

petits. Tel. 671 264 736.

DONA amb experiència i 

formació com a netejadora, 

s’ofereix per fer tasques de 

la llar a domicilis. Disposo de 

referències. Tel. 632 399 663. 

HEALY BIO Ressonància 

Quàntica. Anàlisi i tractament 

d’Aura i Xakres a distància 

i presencial a domicili. 

Presentació personalitzada. 

Aum. Tel. 663 432 107.

NOI jove, responsable i 

compromès, s’ofereix per fer 

tasques d’ajudant de cuina, 

cambrer, netejador, etc. Amb 

disponibilitat horària total. 

Tel. 631 012 989.
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Eclipsis de Sol a la dècada dels 20 del 
segle XXI
Començarem fent una mica d’història. El maig 
de 1900 va tenir lloc un eclipsi total que va 
travessar la península des de Porto (Portugal) 
fi ns a Alacant. Cal destacar-lo perquè va venir 
l’astrònom francès Flammarion a observar-lo a 
Elx, així com persones de molts altres països 
per observar-lo. Va durar 1’ 18’’.
El 1905 va tenir lloc el darrer eclipsi de Sol total 
a la península, que entrà per Galícia i sortí  per 
València. El 1912 n’hi va haver un d’anular i 
el darrer total va passar per sobre de les illes 
Canàries l’octubre de 1959. Des de llavors cap 
altre de total.
El darrer més notable va ser el parcial del 1999, 
aquí a Catalunya es va veure en un 70% de la 
seva totalitat. Va ser total a Europa Central i va 
crear gran expectació.
En aquesta dècada dels anys 20 del segle XXI, 
en ti ndrem dos de totals i un d’anular.
El primer serà total, el 12 d’agost de 2026. 
Entrarà per Astúries i s’acabarà amb la posta 
de Sol cap a Castelló. Caldrà buscar un lloc en 
alçada –el Sol es pon per l’oest– i es trobarà 
només a 4º per sobre de l’horitzó. Durarà 1’ 40’’
El següent serà també total, el 2 d’agost de 
2027. Però la seva línia central, on dura més 
per igual longitud (coordenada geogràfi ca), 
no passarà per sobre de la península, caldrà 
desplaçar-se fi ns a Tetuan, al Marroc. Des 
d’Espanya es veurà a primera hora del matí  per 
la franja de costa entre Cadis i Almeria. Quan 
més al sud de la península, millor, més durada. 
Quan més a l’est més bona observació, el Sol 
estarà més alt, i també més durada. A Cadis 
està previst que duri 2’56’’. A Tarifa 4’37’’. La 
durada màxima serà de 6’23’’ a Egipte.
El tercer ti ndrà lloc el 26 de gener de 2028, però 
no serà total sinó només anular. No quedarà 

amagat tot el disc solar i caldrà mirar-lo amb 
ulleres de protecció. El Sol quedarà tapat per 
la lluna en un 83%. L’ombra entrarà per Cadis i 
creuarà fi ns a València. Malauradament també 
coincidirà amb la posta del sol, així que també 
caldrà buscar un lloc amb bona perspecti va cap 
a l’oest.
Un eclipsi de Sol pot tenir una durada màxima 
de 8 minuts, segons les posicions relati ves 
dels tres astres. L’ombra es desplaça a uns 
3.000 km/h i origina una franja on es pot 
veure la totalitat d’uns 200 km d’amplada. 
Fora d’aquesta franja l’eclipsi ja no és total sinó 
parcial.
És evident que els eclipsis de Sol es produeixen 
quan la lluna s’interposa entre la Terra i el Sol. 
Per tant aquella està sempre en fase de lluna 
nova, no es veu il·luminada, el Sol l’enfoca pel 
darrera. Per contra, els eclipsis de lluna es 
produeixen sempre en fase de lluna plena.
L’observació d’un eclipsi total de Sol és 
quelcom espectacular, la gent que el veu per 
primer cop no deixa de xisclar i, fi ns i tot, de 
plorar davant d’aquesta experiència. Recomano 
fermament a tothom que ti ngui l’oportunitat 
que gaudeixi d’un eclipsi total de Sol. No hi ha 
res tan imponent a tota la natura.

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