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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Entrevista a Jordi Congost
Els propers 4 i 5 de setembre Banyoles 
celebrarà una nova edició del triatló 
internacional que es farà a la ciutat per 
onzè any consecuti u. Jordi Congost és 
regidor d’Esports de l’Ajuntament de 
Banyoles. Parlem amb ell de la propera 
celebració de la prova, però també de la 
políti ca esporti va municipal. 

Banyoles organitzarà a principis de setembre 
una nova edició del triatló internacional i ja serà 
l’onzena edició consecuti va. Què suposa?
Suposa moltes coses. Banyoles ha anat 
sempre acompanyada de bones i grans 
competi cions en molts esports. En els últi ms 
anys ens hem anat especialitzant en aquelles 
en què la ciutat té un tret singular com són 
el rem, el piragüisme, la natació, la BTT i el 
triatló. 
La celebració d’aquestes proves esporti ves 
respon a una demanda social, suposa 
reconeixement cap a la ciutat per l’organització 
exitosa d’aquestes competi cions i genera una 
projecció turísti ca i econòmica de Banyoles, 
però també, i el que és més important per a mi, 
és que la celebració d’aquestes proves, amb el 
lideratge de l’Ajuntament i la complicitat de 
la societat civil, ha generat unes dinàmiques 
parti cipati ves a la ciutat que sense aquestes 
proves no s’hauria produït. 

L’esport d’alt nivell potenciant l’esport amateur? 
Sí, així és. Per mi el gran valor de les proves 
esporti ves és saber teixir complicitats amb la 
ciutadania, que quedin inversions i acti vitats 
fi xes a la ciutat. És el gran valor del qual 
ningú parla, però és el gran tret diferencial. 
És a dir, l’esport d’alt nivell, les competi cions 
esporti ves que ha acollit la ciutat, acaben 
nodrint l’esport amateur, tant federat com no 
federat, oferint també possibilitats perquè 
ningú en quedi exclòs amb programes i 
acti vitats diverses. 

Com ha afectat la pandèmia a l’esport de la 
ciutat? 
En aquest darrer any algunes competi cions, 
tant d’esport federat com amateur, s’han 
hagut de suspendre i això ha suposat menys 
esdeveniments esporti us que fi ns a la 
primavera passada no s’han pogut recuperar. 
I això ha comportat que diferents enti tats 
esporti ves ho hagin passat malament. El 
nostre compromís com a govern ha estat 
donar suport a totes les enti tats, no només 
esporti ves, sinó també culturals, veïnals, 
socials,... perquè poguessin conti nuar amb la 
seva acti vitat, malgrat la pandèmia. 

Parlàvem de l’esport a Banyoles. En aquest 
any de cita olímpica, la ciutat tornarà a estar 
representada a Tòquio 2020. 
Veure als Jocs Olímpics atletes com Ester 
Guerrero, que és un mirall per a noves 
generacions,  amb lideratge i que ha fet 
créixer la secció d’atleti sme i ha portat el 
nom de Banyoles arreu. També esporti stes 
olímpics que entrenen a Banyoles com 
Carolina Routi er, Mario Mola,... És també un 
èxit d’aquesta ciutat. 
Lligat a tot això és important que l’Ajuntament 
faci políti ques proacti ves i que ti ngui bons 
equipaments, millors equipaments i més 
equipaments. Tenim pendent la construcció 
d’una pista d’atleti sme i, una vegada aprovat 
el POUM, estem treballant perquè pugui ser 
realitat en els propers anys.

BANYOLES 2021

Per a més informació
www.turismeiesport.cat
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Banyoles impulsa el projecte ‘Pit stop’ 
amb l’objecti u de millorar la competi ti vitat a les empreses. 
La iniciati va, que compta amb la parti cipació d’una desena 
d’empreses, permetrà oferir-los assessorament, suport i eines 
per fer front als reptes que se’ls plantegen en els seus sectors 
econòmics. 
La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, ha destacat 
que “vivim temps de canvis ràpids, amb nous hàbits de consum 
i canvis en l’escala de valors de la ciutadania, que des d’un punt 

de vista estrictament econòmic, trenquen models de negoci, canals de distribució o serveis i 
alteren processos, però que a la vegada poden situar les empreses davant d’una gran oportunitat 
perquè poden generar creixements econòmics”. Anna Tarafa ha remarcat que “entenem que les 
empreses necessiten analitzar aquests canvis de manera personalitzada per mantenir i millorar la 
seva competi ti vitat”. 
El programa, que és gratuït per a les empreses parti cipants, està cofi nançat entre l’Ajuntament de 
Banyoles i la Diputació de Girona i suposa una inversió d’uns 14.000 euros.

L’Ajuntament de Banyoles ha presentat la nova aplicació mòbil 
municipal. La nova APP Banyoles permetrà que la ciutadania 
ti ngui a mà la informació actualitzada de l’Ajuntament i disposi 
d’un nou canal de parti cipació ciutadana des d’on enviar queixes o 
incidències o fer tràmits amb l’Ajuntament. La nova APP Banyoles 
ja es pot descarregar de forma gratuïta per a dispositi us mòbils, 
tant telèfons mòbils com tauletes, a través de les plataformes 
Android i IOS. La nova APP Banyoles incorpora també un apartat 
de rutes turísti ques que s’ha treballat conjuntament amb l’àrea 

de Promoció Econòmica i Turisme.

BANYOLES IMPULSA UN PROGRAMA PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE 
LES EMPRESES

BANYOLES PRESENTA UNA APP MUNICIPAL





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

 

 

Dia dimecres 22 de setembre de 2021 
A les 17h a la Sala d’actes del Casal Cívic de 
Banyoles (presencial) i en format Virtual   
A càrrec d’Esperança Buades Riutort (Farmacèutica) 

 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ SANITÀRIA A LA GENT GRAN 

 
A causa de la situació actual que estem vivint COVID-19 cal: 
- Inscripció prèvia. Presencialment a la consergeria del Casal Cívic 
o per correu a cc.banyoles@gencat.cat (també format virtual ) 
- Mantenir la distància de seguretat 
- Mascareta  
- Utilitzar gel hidroalcohòlic 
- Agrairem que els assistents portin el seu propi bolígraf. 
 

                                                   

Vacances del 9 al 22 d’agost
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

PROGRAMACIÓ FESTES D’AGOST

Per poder gaudir amb seguretat de les festes 
s’han ideat diversos protocols de seguretat, 
com la reti rada prèvia d’entrades o la pre-as-
signació de cadires per gaudir d’alguna de les 
acti vitats. 

Informa’t bé de cada un dels actes a través de 
www.festesbanyoles.cat

DIUMENGE 8 D’AGOST
A les 20 h. La Muralla. TROBADA DE 
CORALS DEL PLA DE L’ESTANY. 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. 
Han preparat amb moltes ganes un repertori 
per deixar les pantalles i tornar als escenaris. 

Ho faran a Sant Miquel de Campmajor el dia 
25 de juliol (plaça de les Escoles), a Cornellà 
del Terri el dia 1 d’agost (plaça de l’Església) i 
a Banyoles el dia 8 d’agost (parc de la Muralla). 
Totes les actuacions seran a les 20 h.
Entrada gratuïta sense reserva prèvia fi ns a 
completar aforament.

DIJOUS 12 D’AGOST
A les 21 h. Club Natació Banyoles. 
CONCERT: JOANA SERRAT & The Great 
Canyoners. 
Preu: 15€ socis / 20€ no socis / 25€ a taquilla.
Venda d’entrades: www.cnbanyoles.cat

DIVENDRES 13 D’AGOST
A les 19:30 h. Plaça Major. 
ASSAIG DE CASTELLS A LA FRESCA. En el 
marc de Festes d’Agost, la Colla Castellera 
Esperxats de l’Estany farem un assaig a la fresca 
a la plaça Major de Banyoles. 
A les 22:30 h. Plaça de les Rodes. 
CONCERT DE FESTES D’AGOST: LA SALSETA 
DEL POBLE SEC. La llegendària, original i 
genuïna La Salseta del Poble Sec, amanint balls 
i saraus des de l’any 1977 i fi ns a l’actualitat. 

Normati va específi ca de l’acti vitat:
1. El concert ti ndrà aforament limitat amb 
cadires. L’aforament de la plaça es limitarà 
segons les normati ves actuals i un cop esti gui 
complet no es permetrà l’accés de més públic.
2. Per gaudir del concert serà necessari 
disposar de cadira a la plaça de les Rodes:
Reserva prèvia obligatòria dins el pati  de 
butaques que s’habilitarà a la plaça a través 
de www.festesbanyoles.cat 
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Reserva prèvia recomanada a les cadires i 
taules dels bars de la plaça de les Rodes. 

Hi haurà servei de bar dins el pati de butaques
A les 22:30 h. Estadi Miquel Coromina i Morató. 
CONCERT DE FESTES D’AGOST: SUU.
Preu: 3€. 
Venda d’entrades: www.festesbanyoles.cat 

DISSABTE 14 D’AGOST
A les 11 i 12h. Plaça Pau Casals (Correus) 
TEATRE D’HUMOR CLOWN/PALLASSO. 
PERE HOSTA presenta dis_order. 
Edat: a partir de 10 anys. Preu: Gratuït.
Reserva d’entrades: www.festesbanyoles.cat 
De 10:30 a 13:30 h.  Places i carrers del Barri 
Vell. JOCS PER A TOTA LA FAMÍLIA. 
Plaça de la Font. BANY DE JOC. A càrrec de 
Kincakau, tallers i jocs en família.
Edat: de 2 a 10 anys. Acompanyats per un adult
Reserva prèvia a www.kincakau.cat. 
Pia Almoina. ESPAI NADÓ. A càrrec de 
Kincakau, tallers i jocs en família.
Edat: de 6 mesos a 3 anys. Acompanyats per 
un adult.
Reserva prèvia a www.kincakau.cat. 
Plaça del Teatre. TALLERS FAMILIARS.
MATINS VERDS: IMAGINA LA TEVA JOGUINA. 
A càrrec d’Escola de Natura de Banyoles.
Edat: de 4 a 12 anys. Acompanyats per un adult
Reserva prèvia: www.escolanaturabanyoles.org. 
TINKERING. A càrrec de Kincakau, tallers i jocs 
en família.
Edat: de 6 a 12 anys. Acompanyats per un adult
Reserva prèvia a www.kincakau.cat.
A les 19 h. Plaça de Rodes. XXVII FESTIVAL 
FOLKLÒRIC INTERNACIONAL. 27a edició 
del Festival Folklòric Internacional. Amb 
la participació com a grups convidats de 
l’associació Mahia Rapa Nui, que oferirà un 
repertori de danses de l’Illa de Pascua (Xile) i de 
l’Esbart Sant Martí de Barcelona, que oferirà un 
repertori de dansa popular dels Països Catalans 
i l’Esbart Fontcoberta del Foment de Banyoles.
Normativa específica de l’activitat:

1. El concert tindrà aforament limitat amb 
cadires.
a. Pati de butaques, sense reserva prèvia fins 
a completar aforament.
b. Reserva prèvia recomanada a les cadires i 
taules dels bars de la plaça de les Rodes. 

A les 18:30 h. Estadi Miquel Coromina i 
Morató. CONCERT FAMILIAR: EL POT PETIT. 
Nova gira VULL CANTAR I VULL BALLAR.
Preu: 3€.
Venda d’entrades: www.festesbanyoles.cat 
A les 20 h. Claustre del Monestir. MÚSICA 
CLÀSSICA. Irene Mas, soprano, i Marc Serra, 
pianista. 
Preu de l’entrada: 12€. Descompte del 50% als 
socis de JMB.
A les 21:30 h. Aparcament Can Castanyer. 
ESPECTACLE DE FOC a càrrec de la colla de 
les Gàrgoles de Foc.
Normativa específica de l’activitat:

Espectacle amb aforament limitat amb 
cadires.
Entrada gratuïta sense reserva prèvia fins a 
completar aforament.  

A les 22 h. Plaça Major. AUDICIÓ DE 
SARDANES. COBLA LA PRINCIPAL DE 
BANYOLES.
A les 22 h. La Muralla. CONCERTS DE 
FESTES D’AGOST: COM A CASA ENLLOC! ELI 
RODRIGUEZ - ROKO BANANA.
El concert tindrà aforament limitat amb cadires. 
Reserva prèvia a www.festesbanyoles.cat 

DIUMENGE 15 D’AGOST
A les 11:30 h. Plaça Major. CONCERT 
FAMILIAR. JORDI TONIETTI & THE BUS 
BAND.
Preu: Gratuït.
Reserva d’entrades: www.festesbanyoles.cat 
A les 18:30 h. RUA DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS. Exhibició itinerant amb la colla 
Gegantera de Banyoles i la Cobla Principal de 
Banyoles.
Normativa específica de l’activitat:

1. Serà obligatori l’ús de la mascareta durant 
tot el recorregut.
2. Es recomana al públic, escollir alguns llocs 
per veure passar la cercavila, però no fer-ne el 
seguiment per evitar aglomeracions.

Recorregut: Plaça Catalunya a plaça de les 
Rodes.
Plaça Major. CONCERTS DE FESTES D’AGOST. 
A les 20:30 h. LA PUÇA
A les 22:30 h. ORQUESTRA MARIBEL
Normativa específica de l’activitat:

1. El concert tindrà aforament limitat amb 
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cadires. L’aforament de la plaça es limitarà 
segons les normatives actuals i un cop estigui 
complert no es permetrà l’accés de més 
públic.
2. Per gaudir del concert serà necessari 
disposar de cadira a la plaça Major:
Reserva prèvia obligatòria dins el pati de 
butaques que s’habilitarà a la plaça a través 
de www.festesbanyoles.cat 
Reserva prèvia recomanada a les cadires i 
taules dels bars de la plaça Major.

DILLUNS 16 D’AGOST
Tot el dia, JORNADA DE PORTES OBERTES 
ALS MUSEUS DE BANYOLES. Entrada gratuïta.
De 10 a 14 h. Passeig Dalmau. 82a FIRA DEL 
COP D’ULL. Fira de compra, venda i intercanvi 
d’objectes de col·leccionisme.
Passeig Darder (davant camp de futbol). 
ESPECTACLE FAMILIAR. MANNEKEN’S PISS, 
de la companyia CAMPI QUI PUGUI
Sessions: 12 h /13 h/17 h/18 h. 
Preu: Gratuït.
Reserva d’entrades: www.festesbanyoles.cat.
A les 19 h. Els Desmais. SARDANES. AUDICIÓ 
DE SARDANES amb la cobla La Principal de 
Porqueres.
A les 19 h. Plaça Xesco Boix (barri Sant Pere). 
TEATRE FÍSIC/DANSA/CIRC. ECHOES, de la 
companyia MOVEO. Preu: Gratuït.
Reserva d’entrades: www.festesbanyoles.cat.
A les 22 h. Plaça Xesco Boix (barri Sant Pere).
HAVANERES a càrrec del grup Els Pescadors 
de l’Escala. Hi haurà cremat de rom a càrrec de 
la Comissió de Festes del barri de Sant Pere.
Aforament limitat amb cadires.

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
Àrea de Festes – Ajuntament de Banyoles
Telèfon: 972 58 18 48.
www.cultura.banyoles.cat
Adreça electrònica: festes@ajbanyoles.org
I també  http://www.banyoles.cat
Facebook “Banyoles de Festa”
Twitter @festesbanyoles
Instagram “Banyoles de Festa”

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS AGOST
CONCURSOS
Mensual. Biblioteca Comarcal. Gratuït.
L’Endevinalla de la Rita: Qui l’encerta l’endevina!
Cada mes la Rita Xuclalletra proposa una 
endevinalla. Per participar-hi cal emplenar, 
amb la vostra resposta, la butlleta que trobareu 
a la Biblioteca, o enviar un correu electrònic a: 
biblioteca@ajbanyoles.org indicant la resposta, 
el nom i cognom i l’edat. Entre totes les 
butlletes i els correus correctes sortejarem un 
llibre. Per a nens i nenes fins als 11 anys.
UN INSECTE QUE MOLA,
SEMBLA UNA FLOR QUE VOLA

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

EXPOSICIONS
Fins al 4 octubre. De dilluns a divendres, de 9 
a 20 h. Mobles Tarradas. Arquitectes i ciutat. Del 
Pla urbanístic de 1936 a la Banyoles olímpica. 
Activitat emmarcada en el cicle Cinc cèntims 
de creació local 2020. Exposició concebuda 
pels comissaris del cicle, Marc Riera i Pau 
Sarquella, juntament amb l’Estudi Oliver 
Gràfic i la regidoria d’Urbanisme que convida 
a reflexionar sobre la construcció de la ciutat 
del segle XX. La mostra significa la reobertura 
del passatge de Mobles Tarradas, com a espai 
públic i d’exposició.
Gratuït.
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Fins al dimecres 15 setembre. Biblioteca 
Comarcal. Lectures refrescants d’esti u.
Propostes per gaudir de la lectura durant 
l’esti u: novetats i guies de viatges, llibres 
de manualitats, pel·lícules clàssiques, assaig 
divulgati u, llibres d’excursionisme, material per 
a aprendre idiomes i molt més. Gratuït.

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 AGOST
INFANTIL-FICCIÓ
Arracades d’avellaner. Montse Homs. Barcanova.
El Carrer del Xiclet, 5. Mikolaj Pasinski. Thule. 
En Gus no vol anar de caça. Tyto Alba. Nuevo 
Nueve. 

INFANTIL- CONEIXEMENTS
Els ocells: observar-los, comprendre’ls, protegir-
los. Michel Luchesi. Cossetània. 
Perdut al museu. Luisa Vera. Combel. 
La vida secreta dels pets i els rots. Mariona 
Tolosa. Zahorí Books. 

NARRATIVA JUVENIL
Archie, el noi que parlava amb elefants. Lluís 
Prats. Columna. 
La Rosa falsa. Jakob Wegelius. Viena. 

ADULTS-FICCIÓ
Aliment. Martí  Sales. Club Editor. 
El hombre que salvó los cerezos. Naoko Abe. 
Anagrama. 

El recull. Sergei Dovlatov, edició i traducció de 
Miquel Cabal Guarro. La Intrusa. 

ADULTS – NO FICCIÓ
Dejuni intermitent saludable: guanya energia 
i salut, millora el teu descans i potencia la teva 
longevitat.  Carla Zaplana. Cossetània. 
Héroes del Blues, el Jazz y el Country de R. Crumb. 
Ilustrado por Robert Crumb. Nórdica. 
Las reglas de la fotografí a: conoce las máximas 
de todo gran maestro. Pau Lowe. Gustavo Gili. 

CÒMIC 
Crónicas de juventud. Guy Delisle. Asti berri.  

CINEMA
La quietud. Pablo Trapero. Argenti na 2018. 
Trasto. Kevin Johnson. EEUU 2020. 
 
MÚSICA
Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Música 
catalana. 
Road to the sun Pat Metheny. Jazz. 

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.

Biblioteca i bústi es de retorn tancades: 
Setmana de les Festes d’Agost:
De les 14 hores de divendres 13 d’agost, a les 
16 hores de dilluns 23 d’agost.
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MUSEUS DE BANYOLES - AGOST

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.

FESTA PETITA DE BANYOLES
Dilluns 16 d’agost. Portes obertes als Museus 
de Banyoles. Horari d’obertura del museu.
Entrada gratuïta.

CASAL D’ESTIU PER A NENS I NENES
Del 30 d’agost al 10 de setembre!
AIGUA! APRENEM, JUGUEM I ENS DIVERTIM! 
Dates: 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
Fins al 10 de setembre. 
Aigua i art; una combinació refrescant! 
Museu Darder: exposició de pintura. 
Museu Arqueològic: Pintura mural.    
Entrada gratuïta.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dia 6 d’agost. 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
Fins al 12 de setembre.
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 7, 15, 21 i 29 d’agost. VISITA AL PARC 
NEOLÍTIC DE LA DRAGA. En la visita al parc, 
podrem entrar a dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a 
dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics. 
D’aquesta manera esbrinarem què menjaven, 
què caçaven, què cultivaven, quins estris i 
eines utilitzaven, etc.
Horari: 11:30 h. Durada: 1,5 hora.
Punt de trobada: Parc Neolític de la Draga.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros; 
menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dia 14 d’agost. 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... 
Lloc: Vil·la romana de Vilauba.
Edat: a partir de 7 anys. Preu: gratuït. 
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
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comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dia 19 d’agost. 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.

Dia 21 d’agost. 18 h. BANYOLES MEDIEVAL: 
DEL CARRER AL MONESTIR. Passejarem pels 
carrers per conèixer com es va fundar Banyoles 
i com s’hi vivia durant l’edat mitjana i arribarem 
al monestir de Sant Esteve on visitarem una 
joia del s.XV, l’Arqueta de Sant Martirià, una 
de les peces més remarcables de l’orfebreria 
medieval catalana. 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.

Dia 22 d’agost. 11 h. El Rec Major: un passeig 
històric i natural. Itinerari que ressegueix 
el recorregut del rec Major des de l’Estany 
fins al centre de Banyoles per conèixer el 
desenvolupament industrial de la ciutat 
vinculat a la presència de l’aigua.  
Lloc: Banys vells. Durada: 2 hores.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 euros; 
menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Més informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, tel. 972 572 361, 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; 
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dia 25 d’agost. 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.

Dia 28 d’agost. 17 h. AVUI FEM DE NEOLÍTICS. 
Visita a l’interior de les cabanes per tal 
d’endinsar-nos en la vida quotidiana dels 

Vacances del 2 al 16 d’agost
Obrim el dimarts 17 d’agost

C/ Major, 30 · Banyoles
Telèfon 972 570 676 

Pg. Mn. Constans, 157 · Banyoles
Telèfon 972 570 934

Segueix-nos a
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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
Dia 7 d’agost. 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. 

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 4 d’agost. 19 h. DESCOBREIX EL 
MUSEU DARDER! Com arriba l’aigua fins a 
l’Estany? O com era un Museu 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! 
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.

Diumenge 8 d’agost. 11 h. En Blauet i el Follet 
(conte amb titelles). En Blauet, un ocell que viu 
en indrets d’aigua, i el seu amic follet que és 
molt entremaliat, ens explicaran una història 
sobre l’estany de Banyoles, els animals que hi 
viuen i la importància de l’aigua. Després ens 
fabricarem una corona amb l’emblema d’en 
Blauet. Edat: a partir de 3 anys acompanyats 
d’una persona adulta. Durada: 1 hora.
Lloc: Museu Darder de Banyoles. Preu: Gratuïta.
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 13 d’agost i diumenge 5 de 
setembre. 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. 
Hora: divendres a les 16:30 h, i diumenge a 
les 11 h. 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
Diumenge 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.
Preu: Gratuïta. Durada: 1 hora. 
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Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’un 
adult. Lloc: Museu Darder. 
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.

TANCAT PER VACANCES
Del 2 al 27 d’agost tanquem l’Oficina Jove i 
marxem de vacances! Tornem el dia 30.

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: 
Inscripcions online fins al 15 d’agost.
plaestanyjove.cat / fundacioesplaigirona.cat

PUNT LILA MÒBIL
Els divendres i dissabtes d’estiu, fins l’11 de 
setembre, a la zona de la Draga, s’habilitarà el 
Punt Lila mòbil. Un servei itinerant de suport, 
orientació, informació i acompanyament 
per prevenir i treballar les violències en l’oci 
nocturn. Si ho necessiteu, podreu contactar-hi 
per WhatsApp al 686 951 374.
Més informació: plaestanyjove.cat.

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

JOVES EN PRÀCTIQUES
En el marc del programa de Garantia Juvenil 
a Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) incentiva la contractació en 
pràctiques de joves amb formació a través del 
programa Joves en Pràctiques.
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El Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
cerca persones joves entre 18 i 29 anys, 
amb titulació universitària o de formació 
professional, beneficiàries del programa de la 
Garantia Juvenil i que estiguin inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupades (DONO) 
al SOC. 
Més informació: 972 573 550 / 672 386 866.

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

BANYOLES - ETHNO FESTIVAL
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.

OFICINA DE TURISME DE 
BANYOLES 

VISITES I ACTIVITATS AGOST
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. 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.
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.
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
Imprescindible fer reserva prèvia.
Preu infants: de 8 a 15 anys.

Diumenge 8 d’agost, a les 11 h. CAIAC A 
L’ESTANY – ACTIVITAT ESPORTIVA.
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.
Preu: 10€/persona. 
Punt de trobada: Club Natació Banyoles.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.
Aforament limitat.
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Diumenge 15 i dilluns 16 d’agost, de les 11:30 
a 14h i de 18 a 20 h. JORNADA DE PORTES 
OBERTES – PESQUERA GIMFERRER. 
Si voleu conèixer la Pesquera Gimferrer, el 15 
i 16 d’agost tindreu l’oportunitat de visitar-la.
Punt de trobada: Pesquera Gimferrer.
Preu: Gratuït. Aforament limitat.

Dissabte 21 d’agost, a les 11 h. TIR AMB ARC 
– ACTIVITAT INFANTIL.
Creieu que serieu capaços de protegir i 
defensar la muralla tal i com feien els antics 
arquers? Poseu-vos a provar i practiqueu 
diferents estils de tir! Els més petits utilitzaran 
fletxes de ventosa.
Preu: Gratuït amb reserva prèvia.
Punt de trobada: La muralla. Aforament limitat.

Diumenge 22 d’agost, a les 10:30 h. LA 
GIMCANA DELS RENTADORS – ACTIVITAT 
FAMILIAR.
Us imagineu una gimcana que vagi de recs, 
rentadors, sabó, llençols nets, xafarderies arran 
d’aigua, calces i calçotets estesos? 
Preu: Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Punt de trobada: plaça Maria Ros i Gussinyé 
(porta d’entrada de l’escola La Draga).
Edat: activitat recomanada a famílies amb 
infants de 4 a 12 anys.

Dissabte 28 d’agost, a les 11 h. FEM LA 
VOLTA A L’ESTANY EN BARCA I JUGUEM EN 
FAMÍLIA – ACTIVITAT FAMILIAR. 
Descobriu l’Estany des de dins fent la volta en 
barca!
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Preu: Preu del tiquet del viatge amb la barca 
Tirona. Aforament limitat.

Diumenge 29 d’agost, a les 11 h. FES CRÉIXER 
AL PETIT FOTÒGRAF – ACTIVITAT INFANTIL
Què s’ha de mirar abans de tirar una fotografia? 
Com es tria el millor enquadrament? I la 

perspectiva? La fotografia ajuda a potenciar la 
creativitat i a expressar el punt de vista propi. 
Només us cal un mòbil, una càmera o una 
tauleta. Activitat amb l’artista fotògrafa Anna 
Bahí.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Gratuït amb reserva prèvia. Aforament limitat.

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

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE  
BANYOLES

PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS
Del 31 d’agost al 3 de setembre. 
Certifica el teu nivell d’anglès i francès.

JORNADA DE PORTES OBERTES
Dimarts 7 de setembre. 

Més informació i inscripcions:
C/ Llibertat, 155, 2n - E. 
Telèfon 972 584 929. www.eoibanyoles.cat

CLUB NATACIÓ BANYOLES

ATLETISME
Dia 2 d’agost. Esther Guerrero als JJOO de 
Tòquio.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY

FORMACIÓ BÀSICA PER A CUIDADORS 
NO PROFESSIONALS.
Dies: 10 dies de formació (dijous).
Hores: 25 hores.
Dates: del 23 de setembre al 25 de novembre.
Horari: de 10 a 12:30 h.
Lloc de realització: La Cúpula, c/ Pere Alsius, 
10-12, 3r de Banyoles.
Requisit per fer la formació: Ser Cuidador 
No professional i tenir a càrrec familiars 
dependents majors de 65 anys.
Inscripcions: Àrea de Benestar Social del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
C/ Pere Alsius, 10-12, 1r de Banyoles. 
Telèfon: 972 580 388.
Formació gratuita.

FESTA DEL BARRI DE SANT 
MARTIRIÀ 

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 23 de setembre, berenar cloenda 
d’estiu a la terrassa del Casal Cívic Banyoles 
amb l’actuació del grup de Playback de Navàs. 
Inscripcions al despatx de la junta.

A partir del 6 de setembre tornem a fer 
inscripcions als tallers que organitzem al Casal. 
Ball en línia, dibuix i pintura, idiomes, memòria, 
gimnàs, ioga, ioga iyengar i tablets i mòbils.
Per més informació: 972 576 941.

CASAL CÍVIC BANYOLES

SERVEIS
PODOLOGIA
Dijous, a partir de les 9 h.
Cal cita prèvia trucant al 972 571 162.

CAFETERIA MENJADOR
Menú diari obert a tothom i diumenge menú 
especial. 
Per a més informació truqueu al 972 575 020.

PERRUQUERIA UNISEX
Dimecres tot el dia i divendres de 9 a 13 h.
Cal cita prèvia trucant al 972 571 162.

OFICINA D’AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Dimarts, de 10 a 14 h.
Cal cita prèvia: 900 922 631 - 900 400 012. 
Web cita prèvia: www.gencat.cat.

PUNT D’ASSESSORAMENT DIGITAL
Dimecres, de 9 a 16 h.
Cal cita prèvia: 645 43 42 59 – 972 57 35 50.
Cita per correu: digital@plaestany.cat.

Més informació: 
Tel. 972 57 11 62 - 677 260 703.
cc.banyoles@gencat.cat.
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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 i en 
acabar, un PETIT CONCERT.

FONTCOBERTA
FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA

DIA 1 D’AGOST
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.

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.

Servei de bar i entrepans. Infl ables.

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.

PALOL DE 
REVARDIT

ACTIVITATS D’AGOST

CANTADA D’HAVANERES
Dissabte 28 d’agost, a les 10 de la nit. 
Al Castell de Palol de Revardit. Cantada 
d’havaneres amb el grup Cabotatge. 
Cremat per tothom. 

Organitza: Ajuntament de Palol de Revardit.  
Penya Barcelonista  Municipi de Palol.
Sempre que les condicions sanitàries ho 
permeti n.

VACANCES 
Del 16 al 23 d’agost

Obrim el dimarts 24

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

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

Tel. 972 576 704
Fax 972 574 023

E-mail: porqueres@mafonsa.cat



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

21 _

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
AGOST

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ LECTORA
BIBLIOESTIU, A L’ESTIU TOTA BIBLIO VIU!
Quadern d’acti vitats i propostes de lectura 
adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys. Si 
acabes el quadern, ENHORABONA!, ti ndràs 
un obsequi i entraràs en un sorteig d’un lot 
de llibres entre tots els parti cipants que hagin 
acabat el quadern.
Places limitades. 
Cal inscripció prèvia mitjançant formulari.

ALLIBEREM LLIBRES, ELS ACOLLIU?
Acti vitat 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. 
Agrairem una foto amb el llibre i un comentari 
per saber si us ha agradat o no la lectura i que 
ens eti queteu a: #bibliotecadeporqueres.

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Divendres 13 d’agost, a les 7 de la tarda. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: 
mitjançant formulari.

HORA DEL CONTE 
Dimecres 25, a 2/4 de 6 de la tarda. CONTES A 
LA TOVALLOLA. A càrrec de la Minúscula.
Acti vitat adreçada a nens i nenes a parti r de 4 
anys.
Acti vitat a la piscina. Cal abonar 2€/ persona 
per accedir al recinte. 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.

TANCAT PER VACANCES 
Del 2 al 13 d’agost (ambdós inclosos).

ACTIVITATS DE TURISME

L’ENIGMA DE LES GOGES
Dissabte 7 d’agost, a les 10.30 h. Al Pàrquing 
de les Estunes.
Joc familiar de descoberta de Les Estunes.
Les goges us proposen un joc de pistes per 
a descobrir Les Estunes d’una manera molt 
diverti da. Per grups haureu de solucionar 
proves, fer recerques pel bosc, contestar 
preguntes i resoldre enigmes. Us hi animeu? 
Preu: gratuïta.
Durada: 2 hores.
Punt de trobada: Pàrquing de les Estunes.
Idioma: català.
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.
Reserves i més informació: 
Ofi cina de Turisme de l’Estany. 
Telèfon 972 58 34 70.
turisme@ajbanyoles.org

TRAVERTÍ + TREN PINXO
Diumenge 8 d’agost, a les 10.30 h. A l’Estany 
de Banyoles (davant club tenis).
Veurem l’anomenada “pedra viva” en diferents 
llocs i situacions: creixent dins l’Estany, creant 
curiosos passadissos a les Estunes, en una 
anti ga pedrera  a Mata i, fi nalment, formant part 
d’una construcció tradicional. Experimentarem 
les propietats d’aquesta roca tan nostra i 
coneixerem com s’hi formen els fòssils.
Els trajectes es faran amb el Tren Pinxo, amb 
sorti da i arribada a l’Estany. 
Preu: Gratuïta.
Durada: 2 hores.
Edat: Acti vitat per a famílies amb infants a parti r 
de 5 anys, els menors han d’anar acompanyats 
d’una persona adulta. 
Reserves i més informació: 
Ofi cina de Turisme de l’Estany.
Telèfon 972 58 34 70.
WhatsApp: 690 853 395.
turisme@ajbanyoles.org.
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CONCERT POSTCONFINAMENT

Les corals Veus de l’Estany, de Banyoles, 
el Grup de Caramelles de Sant Miquel de 
Campmajor i la Coral La Vall de Terri, de 
Cornellà del Terri, han preparat aquest concert 
per celebrar que, malgrat la pandèmia, es 
mantenen ben vives. I que és el moment de 
deixar de cantar darrera les pantalles i portar, 
de nou, la música als carrers i places.

Dia 1 d’agost. Cornellà del Terri. Plaça de 
l’Església.
Dia 8 d’agost. Banyoles. Parc de la Muralla.
Dia 29 d’agost. Banyoles. Consell Comarcal, 
Can Puig de la Bellacasa.

Totes les actuacions es faran a les 8 del 
vespre. Amb totes les mesures de seguretat.

VISITA ESTUDI TALLER CARLES 
FONTSERÈ
Divendres 13 d’agost, a les 19 h. A l’Estudi 
Taller Carles Fontserè.
Visita guiada a l’estudi taller del polifacètic 
artista Carles Fontserè.
Preu: Tarifa completa 4 euros i tarifa reduïda 
2 euros.
Durada: 1 hora. Edat: A partir de 7 anys.
Reserves i més informació: 
www.porqueres.cat 

INICIACIÓ AL CAIAC 
Diumenge 22 d’agost, a les 11 h. Al Club 
Natació Banyoles.
Gaudiu de l’esport i la natura amb una fantàstica 
passejada en caiac en un entorn natural únic. 
Preu: 10 €/persona (lloguer caiac i ús de les 
instal·lacions del CNB).
Durada: 2 hores. Edat: A partir de 8 anys.
Reserves i més informació: 
Oficina 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 €.

GALES DE MATA 2021

DIVENDRES 20 D’AGOST
A les 9 del vespre. CAMINADA NOCTURNA, 
sortida davant de l’església de Mata.
Inscripcions: mitja hora abans de la sortida. 
A partir de 10 anys. Preu 5 €.

DIUMENGE 22 D’AGOST
A les 11 del matí. A l’església de Sant Andreu, 
OFICI SOLEMNE.
A les 12 del matí. CONCURS DE DIBUIX 
RÀPID I SARDANES, a càrrec de la COBLA LA 
PRINCIPAL DE PORQUERES.

C/ Sant Martirià, 17-19 · Tel. 972 570 742 
i.palmada@gmail.com

VACANCES DEL 17 AL 29 D’AGOST
Impressió i enquadernació de 

treballs escolars

c/ de la Llibertat, 24 1r 3a · 17820 BANYOLES
www.esteticaaura.com · esteticaaura@yahoo.es

HORES CONVINGUDES
Tel. 972 580 546 · Mòbil 647 983 923

AQUEST AGOST TENIM OBERT
(NO TANQUEM PER VACANCES)

Tractaments Facials · Manicures · Depilacions
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INFORMACIÓ ITINERARI OLÍMPIC

En motiu dels JJOO de Tòquio 2020, 
l’Ajuntament de Banyoles i la Càtedra 
d’Esports i Educació Física - Centre d’Estudis 
Olímpics de la Universitat de Girona han 
creat l’ITINERARI OLÍMPIC.
Es tracta d’un joc d’orientació autoguiat que 
recorre per llocs emblemàtics de Banyoles 

on els participants van descobrint curiositats 
sobre els Jocs Olímpics i Paralímpics.
Està adreçat a totes les edats i té per objectiu 
donar a conèixer els esports olímpics, fets 
històrics i esportistes olímpics, posant 
especial èmfasi en l’entorn de Banyoles, 
Subseu Olímpica de Rem als JJOO de 
Barcelona 1992.
L’itinerari es segueix de manera autònoma 
i està format per 14 ubicacions situades 
en el mapa. En cadascuna d’elles els 
participants trobaran un codi QR que els 
dirigirà a diverses preguntes que permetran 
reconstruir el Missatge Olímpic, un missatge 
amagat que completaran quan hagin passat 
per tots els punts.
 
Descarrega l’Itinerari Olímpic o vine’l a 
buscar a l’Oficina de Turisme o a Cal Moliner.
 
Premis per als participants: 
Les persones que acabin l’itinerari i hagin 
descobert el Missatge Olímpic podran passar 
a recollir un obsequi a l’Oficina de Turisme 
(de dilluns a diumenge, de 10 a 19:30 h).

IRENE MAS I MARC SERRA
RECITAL DE LIED
Dissabte 14 d’agost. 20 h. 12 €.
Claustre del Monestir.
La soprano Irene Mas i el pianista banyolí 
Marc Serra presenten un repertori molt 
especial, pensat i treballat amb intensitat que 
neix del repertori que va veure néixer aquest 
duet a nivell professional.

ANÀLISIS CLÍNIQUES - ANÀLISIS D’AIGUA
TREBALLEM AMB MÚTUES

VACANCES DEL 31 DE JULIOL AL 16 D’AGOST
OBRIM EL DIMARTS 17

ES FAN EXTRACCIONS A DOMICILI
HORARI: De 8 a 14:30h. Dissabtes, de 8 a 10h.

C/ Torres i Bages, 35
17820 BANYOLES
Tel. i fax 972 570 134
claboratoris@gmail.com



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

VACANCES DEL 16 AL 30 D’AGOST
Obrim el dimarts 31

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.

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.



LLIBRES - BIBLIOTECA
PRESENTACIONS AL MUSEU DARDER
Plaça dels Estudis, 1 Banyoles

C/ Llibertat, 155 - 1r (Vila Olímpica) 17820 BANYOLES
Tel. 972 57 16 02 · biblioteca@ajbanyoles.org · www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles 

Dissabte 18 de setembre. 12 h. Museu Darder.
TE AMO, GRACIAS: UN CAMINO PARA 
TRANSITAR EL DUELO
A càrrec de Kimi Turró.
Segona edició del llibre que narra l’experiència dolorosa  de la mort del seu fill per 
un accident de moto i de la transformació del dolor en vida, amor i gratitud. 

Dissabte  2 d’octubre. 12 h. Museu Darder.
Panikkar i Banyoles: presentació de l’Opera Omnia 
Raimon Panikkar.
A càrrec de Xavier Serra, coordinador de l’edició catalana i 
d’Esteve Serra Arús, traductor.
Ens explicaran la història de com diverses sincronies han permès que diferents 
banyolins hagin participat en l’edició catalana de l’Opera Omnia Raimon 
Pannikar, de la qual Una cristofania n’és el darrer tom publicat fins ara, el dotzè 
de la vintena prevista.

Dissabte 13 de novembre. 12 h. Museu Darder.
PARLA BÉ, COLLONS!
A càrrec de La incorrecta (Júlia i Valentina Planas Costavella).
Una guia incorrecta del català, feta amb humor i amor per la nostra llengua. Aquí 
hi trobaràs nocions ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques del català perquè 
puguis anar pel món parlant-lo i escrivint-lo millor que Pompeu Fabra.

Dissabte 17 de desembre. 12 h. Museu Darder.
LA LLUM I EL DOL, de Gesualdo Bufalino.
A càrrec de Francesc Morfulleda i Caralt, traductor del llibre.
Illa d’extraordinàries contradiccions, Sicília és el llindar del paradís i, al mateix 
temps, una terra d’ombres i fatalitats. Hi ha la Sicília celeste, amb gessamins 
d’Aràbia, delits de lluna i platges d’or, i la Sicília obscura, amb migdies cecs que 
cauen a plom sobre les carrerades i sang que s’eixuga lentament al peu d’un vell 
oliver.



LLIBRES - BIBLIOTECA
PRESENTACIONS AL MUSEU DARDER
Plaça dels Estudis, 1 Banyoles

C/ Llibertat, 155 - 1r (Vila Olímpica) 17820 BANYOLES
Tel. 972 57 16 02 · biblioteca@ajbanyoles.org · www.bibgirona.cat/bibliotecadebanyoles 

Dissabte 18 de setembre. 12 h. Museu Darder.
TE AMO, GRACIAS: UN CAMINO PARA 
TRANSITAR EL DUELO
A càrrec de Kimi Turró.
Segona edició del llibre que narra l’experiència dolorosa  de la mort del seu fill per 
un accident de moto i de la transformació del dolor en vida, amor i gratitud. 

Dissabte  2 d’octubre. 12 h. Museu Darder.
Panikkar i Banyoles: presentació de l’Opera Omnia 
Raimon Panikkar.
A càrrec de Xavier Serra, coordinador de l’edició catalana i 
d’Esteve Serra Arús, traductor.
Ens explicaran la història de com diverses sincronies han permès que diferents 
banyolins hagin participat en l’edició catalana de l’Opera Omnia Raimon 
Pannikar, de la qual Una cristofania n’és el darrer tom publicat fins ara, el dotzè 
de la vintena prevista.

Dissabte 13 de novembre. 12 h. Museu Darder.
PARLA BÉ, COLLONS!
A càrrec de La incorrecta (Júlia i Valentina Planas Costavella).
Una guia incorrecta del català, feta amb humor i amor per la nostra llengua. Aquí 
hi trobaràs nocions ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques del català perquè 
puguis anar pel món parlant-lo i escrivint-lo millor que Pompeu Fabra.

Dissabte 17 de desembre. 12 h. Museu Darder.
LA LLUM I EL DOL, de Gesualdo Bufalino.
A càrrec de Francesc Morfulleda i Caralt, traductor del llibre.
Illa d’extraordinàries contradiccions, Sicília és el llindar del paradís i, al mateix 
temps, una terra d’ombres i fatalitats. Hi ha la Sicília celeste, amb gessamins 
d’Aràbia, delits de lluna i platges d’or, i la Sicília obscura, amb migdies cecs que 
cauen a plom sobre les carrerades i sang que s’eixuga lentament al peu d’un vell 
oliver.
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Un lladre múlti ple
Tot sovint, un lladre no només roba una vegada. 
Als anys trenta del segle vintè hi va haver un 
cas d’un lladre múlti ple. Aquest lladre s’havia 
especialitzat en el furt de gallines. El pispa 
robava les gallines a l’engròs i les venia a un 
còmplice banyolí, que pensava fer negoci i 
enriquir-se en tot aquest afer. Tots dos eren 
d’origen francès.
Del succés ens n’informa la revista local catòlica 
quinzenal Avant el 6 de gener de 1935, diada 
de Reis, a la pàgina 7, en una columna ti tulada 
“Robatori d’Aviram”. També se n’havia fet ressò 
el gironí L’Autonomista el 4 de gener de 1935, 
a la pàgina 3. 
Els fets varen passar la nit del dilluns al dimarts 
d’aquella setmana del 6 de gener a can Roca 
d’Esponellà: “A la nit del dilluns al dimarts 
desaparegueren robades de la Casa Roca, 
del veí poble d’Esponellà, 11 gallines i un 
“indiot””. El periòdic L’Autonomista especifi ca 
tretze gallines. Com és lògic, els de can Roca 
(Josep Roca i Carreras) varen denunciar la 
desaparició de l’aviram a la guàrdia civil de 
Banyoles: “Posat el fet a coneixement de 
l’autoritat militar de Banyoles”. I aquell mateix 
dimarts va ser deti ngut a Banyoles un jove 
francès de vint-i-vuit anys de nom Jean Barner 
(o Banez): “resultà deti ngut Jean Barner, de 28 
anys, natural de Turtas (França), de professió 
cadirer ambulant, per ti nença il·lícita d’armes i 
autor d’aquest robatori.” Jean Barner, suposem 
natural de Tartàs (a les Landes), a més de cadirer 
ambulant (fer i arreglar cadires a requeriment 
dels habitants dels pobles de la comarca), 
també era un lladre ambulant. Aprofi tava la 
feina que el portava a anar de casa en casa per 

a veure quines gallines podia robar. Era perillós, 
ja que anava armat. No va tardar gaire a ésser 
deti ngut. En una població com Banyoles era 
foraster i, segurament, això el feia sospitós.
Així mateix, es va detenir un veí francès de 
Banyoles: “Fou deti ngut, també, Pierre Lots, 
de nacionalitat francesa i actualment veí de 
Banyoles, per haver-li comprat l’aviram a baix 
preu. L’aviram ha estat recuperat”. No sabem 
on vivia aquest banyolí nouvingut Pierre Lots 
(o Legost), ni tampoc quants anys hi portava de 
residència, ni quina feina “ofi cial” tenia. Havia 
comprat les gallines per setanta-cinc pessetes 
de l’època.
El lladre era “un professional de la sostracció 
de gallines”: “Sembla que el tal Barner és 
el probable autor dels robatoris de gallines 
comesos a diferents pobles de la comarca”. 
Finalment, varen ser portats a Girona i posats a 
disposició judicial: “Els dos individus es troben 
deti nguts a Girona”.
Curiosament, un mes abans, el Diario de Gerona 
del 3 de desembre de 1934, havia publicat que 
s’havia deti ngut a Banyoles Alfred Ginestà i 
Puig, de quaranta-vuit anys, solter, jornaler i 
fi ll dels Pirineus Orientals, que es dedicava a 
robar gallines. Havia estat condemnat abans a 
quatre mesos de presó i expulsat del país per 
haver robat gallines a Salt i habitava llavors a 
la plaça de l’Oli, número 2 de Girona. Tenia un 
col·laborador anomenat Àngel Martí nez, de 
quaranta-cinc anys, que es va fer escàpol.
Sembla, doncs, que el furt de gallines era molt 
profi tós econòmicament als anys trenta del 
segle vintè.

DEL TERRI

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

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

T’acompanyem
a fer el canvi!
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972 260 150 | comercial@bassolsenergia.com | www.bassolsenergia.com
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Musclos amb salsa verda
Els musclos de roca es troben en molts indrets 

de la nostra costa i són molt preuats. De peti t 

algun cop n’havíem anat a buscar, sobretot 

alguna vegada que vaig anar a Calonge, a la 

masia d’uns parents: va ser la primera vegada 

que vaig veure el mar (i m’hi vaig banyar amb un 

mallot de ratlles) i en recordo, parti cularment, 

un pa sucat amb tomata amb un oli deliciós, 

que encara enyoro. I uns musclos, és clar.

Actualment, hi ha musclos també dits “de roca” 

que procedeixen d’aqüicultura, que són els que, 

per seguretat, ara cal emprar. Quan els havíem 

anat a collir en algunes roques de la Costa 

Brava ens els menjàvem simplement al vapor. 

Però quan eren musclos gallecs, ens esti màvem 

més amb salsa verda: són realment deliciosos.

INGREDIENTS
Mig quilo de musclos per persona 

(aproximadament).

Quatre cullerades d’aigua.

Salsa verda: Tres parts d’oli i una part de 

vinagre, sal, pebre, tàperes, cogombrets 

en vinagre, ou dur, herbes al gust: estragó, 

cerfull i julivert (opcional), una culleradeta de 

mostassa (opcional). 

Elaboració de la salsa verda: barregeu tots els 

ingredients trinxats en un vol.

ELABORACIÓ

Netegeu una mica els musclos per sobre 

d’algues i impureses, gratant-los amb un 

ganivet, tocant-los poc amb aigua. Poseu-los 

en una olla o cassola amb aigua que no arribi 

a cobrir a foc alt, i quan s’obrin al cap d’uns 

minuts traieu-la del foc. Hi ha qui hi afegeix una 

mica de sal, vi, alguna herba (com llorer) o ceba, 

etc.; de fet, tots aquests ornaments no calen. 

Deixeu-los refredar, traieu-ne la clova i cobriu 

cada musclo amb una cullerada de salsa verda.



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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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La teva història...?
Comença en una tarda gèlida de febrer de 
1987, per aquest moti u sóc amant de la fred i 
detesto la calor. Vaig créixer a Banyoles, ciutat 
que m’ha ensenyat tots els valors que avui dia 
em caracteritzen i que m’acompanyen cada 
dia de la meva vida. La infància la recordo 
extremadament feliç. En canvi, l’adolescència 
es va estroncar amb la mort de l’àvia materna, 
el dol no el vaig superar fi ns gairebé els 30 anys. 
Vaig anar a Barcelona, sense massa interès per 
estudiar, però em vaig matricular primer en 
turisme, que em va brindar l’oportunitat de 
viure a París, i després en història de l’art, que 
em va portar a cursar el darrer any a Berlín. Un 
dia d’esti u, una meva amiga, la Laura Olivas, 
també banyolina, em va obligar a presentar-me 
al càsti ng que feia Albert Serra a l’auditori de 
Banyoles, pel seu llargmetratge Història de la 
meva mort. Al cap d’uns dies, la Montse Triola 
(productora executi va d’Andergraun Films) em 
trucava per dir-me que en 24 hores marxaven 
a la Bretanya Francesa a rodar, vaig decidir 
que la carrera es podia esperar i vaig pujar a 
l’autobús. Aquella experiència em va canviar 
la vida. Vaig tornar a Barcelona, però mai vaig 
tornar a la vida que tenia abans de marxar, així 
que amb autoaprenentatge i la fi losofi a del do 
it yourself em vaig anar introduint en el món de 
la producció, enfocada a l’audiovisual; des de 
programes de televisió, publicitat i videoclip fi ns 

al documental, teatre i cinema. Si fa 10 d’anys 
m’haguessin dit que a dia d’avui em dedicaria 
a la producció, la meva reacció hagués estat 
aquesta: què vol dir fer producció?

Ambició o vocació?
Penso que les dues poden anar juntes. Una sana 
ambició enfocada cap a la vocació d’ajudar. En 
el meu cas ti nc ambició pel desig d’aprendre 
més cada dia i embarcar-me en nous projectes; 
i ti nc vocació per tal que el meu treball 
col·labori en el resultat fi nal de tots i cadascun 
dels projectes en els quals he parti cipat.

Viure per treballar o treballar per viure?
Teòricament treballar per viure sens cap dubte. 
Però, en el meu cas, no combrego amb cap 
de les dues idees. Tinc la sort de dedicar les 
hores del dia a fer el que més m’agrada i això 
fa que treballar no ho consideri exclusivament 
com una feina que em resta temps per gaudir. 
Al tractar-se d’un treball molt creati u, no hi 
ha cap dia, cap horari ni cap lloc iguals. Cada 
nou projecte és una aventura on coneixeré 
persones, indrets, cultures,... que em faran 
valorar i vibrar amb la meva feina.

CLÀUDIA ROBERT MALAGELADA Directora de producció
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SALUT I EDUCACIÓ en moviment
Per Anja Liebe

Ets conscient de la teva veu?
La teva eina de treball és la veu? 
Ets mestra/e, teleoperador/a, locutor/a de ràdio, 
instructor/a de fi tnes…? 
T’has aturat mai a pensar/escoltar com és la teva 
veu?
Tens cura de la teva veu?
Saps com cuidar-la?
 
Si has contestat les dues primeres que Sí i les 
altres que No, aquest arti cle és per tu! 
Sinó, et farà pensar…
Avui serem corredors no professionals o runners, 
com se’ls denomina avui dia…; cada matí  sorti m 
a córrer, anem per un camí asfaltat i no notem 
cap mena de difi cultat; un altre dia sorti m a 
córrer per un camí rural, tampoc notem res fora 
del normal, bé potser ens cansem una mica 
més per la diferència de desnivells. Però un dia 
som molt valents i decidim sorti r a córrer per 
la muntanya on el desnivell és més pronunciat 
i trobem múlti ples obstacles, però nosaltres no 
hi parem atenció, sinó que estem pensant més 
en com ens ho estem passant bé i com gaudim 
de la sensació que ens produeix. Com creieu 
que estarà afectant aquest terreny a les nostres 
arti culacions? És l’entorn ideal? I si hi afegim que 
hem ti ngut una lesió, res important que no fa 
que haguem d’estar en repòs, sinó que podem 
sorti r a caminar i fi ns i tot a trotar una mica; 
us atreviríeu a anar per un entorn amb tants 

d’obstacles? 
Però si aquesta lesió és més important, que fa 
que quan acaba el dia estàs que no pots caminar 
perquè et fa mal i no et pots ni moure; creus 
que lo millor serà sorti r l’endemà a córrer per la 
muntanya? Cadascú que pensi per un mateix…
Doncs el mateix passa amb la veu, el terreny amb 
difi cultats és un entorn sorollós, desfavorable, 
en el qual la nostra veu no està còmoda. Un dia 
pot no passar res, dos tampoc, però a mesura 
que anem forçant les cordes vocals, es poden 
ressenti r i ocasionar lesions per un mal ús. Si 
hi afegim una lesió de base, ja siguin nòduls o 
una lesió congènita (la tenim des del naixement), 
doncs és la pitjor combinació, perquè la nostra 
veu anirà pati nt i el cos agafarà uns hàbits gens 
saludables.
En aquests casos no som conscients, però si 
podem fer l‘associació de muntanya amb lesió als 
genolls, i anem donant voltes, potser ens ajuda 
a ser conscients que quan estem en ambients 
sorollosos, podem evitar parlar per conservar 
la salut de la nostra veu, buscar recursos/
alternati ves per no fer-nos mal o consultar la 
logopeda per poder aprendre estratègies per 
tal que les cordes vocals no pateixin, i d’aquesta 
forma poder gaudir d’una bona salut vocal.

Si vols més informació sobre el tema no dubti s en 
consultar-nos… T’hi esperem!

@cinergirona

ENS MOUEN LES PERSONES

C/ Bòbila, 20 Bx - 17481 Sant Julià de Ramis (Girona) - Tel. 972 170 793 - www.ciner.es
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CONSULTA’NS SENSE CAP COMPROMÍS

Els Jardins del Molí a Besalú i 
la Ciutadella de Roses seran 
l’escenari del nou projecte de 
Circus Arts Foundation. Es 
tracta de Nits de Circ, una gala 
on hi haurà circ d’alta qualitat 
representada per 23 artistes de 
vuit nacionalitats. 
L'espectacle servirà per 
commemorar els 10 anys de la 
fundació que presideix Genís 
Matabosch i oferirà un 
escenari únic: una carpa a 
l'aire lliure i sense lona que 
permetrà que els trapezistes 
volin "sota els estels". Nits de 
Circ transcorrerà en un circ 
complet, però sense sostre, on 
els artistes volaran, literalment, 
sota el firmament. Matabosch 
ha assegurat que no ha estat 
un "repte senzill" però que fa 

anys que treballen en aquesta 
proposta "única".
En total es faran deu funcions, 
quatre a Besalú i sis a Roses. Per 
a l’ocasió ja s’han posat a la venda 
9.300 entrades i l’aforament per a 
cada espectacle és de 930 
persones, amb una ocupació del 
70%.

Acròbates i trapezistes de 
l’àmbit internacional
Per la pista hi passaran alguns 
dels millors acròbates i trapezistes 
de l’àmbit internacional. Entre ells, 
l'artista Viviana amb el seu 
espectacle de cintes aèries. La 
malabarista Selyne Bogino, 

d'Itàlia, oferirà les seves 
demostracions amb quatre 
cilindres cinc pilotes, que li ha 
valgut el reconeixement a la 
millor antipodista actual. 
També participaran altres 
artistes destacats com Arlette 
Gruss i el Bouglione de França, 
el Knie de Suïssa o el Krone 
d’Alemanya, entre d’altres. A 
més, la gala comptarà amb 
l’acompanyament en directe 
dels músics de la Paris Circus 
Orchestra. 
Les entrades ja es poden 
adquirir en línia, per telèfon i 
presencialment –a la Ciutadella 
o a Circusland de Besalú– amb 
preus d'entre 14 i 44 euros.

© La italiana Viviana i les seves cintes aèries. Font NIts de Circ

Nits de Circ, sota els estels, aquest estiu a Roses i Besalú
L’espectacle, organitzat per Circus Art Foundation, es podrà veure a Besalú de l’11 al 14

 d’agost i a Roses del 17 al 22 d’agost
Per AMIC



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

“De setembre a setembre corro, sense febre, fent festa amb les meves orelles. 
Del Fluvià a l’Ebre no paro de fer fressa pels marges de totes les carreteres.

M’esquives o m’endevines?”

NOM
 Català: Llebre

Castellà: Liebre
Anglès: Hare

Llatí: Lepus

CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
Depèn de l’espècie:
Poden arribar als 75 cm i 7 kg 
Poden arribar als 64 Km/h
Salt de més de 3 metres de llargària

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS

El petit de la llebre és el llebretó, llebretí o llebrau (Catalunya del Nord) i la farnaca (llebre jove). 
Tenen una distribució gairebé cosmopolita.

De 3 a 8 cries en cada part, i més de 4 parts l’any.
La llebre en el folklore europeu és símbol de velocitat, i també hi ha la constel·lació de la llebre.

Per Clínica 1001
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Pressupostos sense compromís

Botiga: Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles 
Tel. 972 57 05 90
Taller: C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles 
Tel. 972 57 10 57. tapissatsvilanovasoler@gmail.com

TENDALS A MIDA

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

GAMMA DE COIXINS



FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST 2021

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

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

FONTCOBERTA
Dies 2, 3, 4, 5, 6
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 9, 10, 11, 12, 13
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 16, 17, 18, 19, 20
JOSEP Ma TORRES

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 23, 24, 25, 26, 27 
M. CARME BUSQUETS

SERINYÀ
Dies  30, 31
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 fins a les 10 del vespre del dia que s’indica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ESPECIALISTA EN 
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

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

VACANCES DEL 10 AL 31 D’AGOST
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 
A L’AGOST!
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CONSULTORI OBERT
Per Marta Expósito

Pícnic a l’esti u
Anar de pícnic no té perquè ser sinònim de 
portar diverses bosses de patates i begudes 
ensucrades, que un cop menjat això ja no tenim 
ganes de menjar res més.
El pícnic és pràcti c, barat i si vols, fi ns i tot 
nutriti u. A vegades ens falten idees per fer-lo el 
més saludable possible, però creu-me, és igual 
de fàcil preprarar-lo sa. Només necessitaràs 
tenir alguns envasos hermèti cs per guardar el 
menjar i una mica d’organització. 
Hem de tenir en compte que cal que hi hagi 
presència abundant de vegetals, si pot ser de 
colors diferents. Aquí tens alguna idea:

Pots portar alguna cosa per picar: 
• Guacamole (alvocat, ceba, tomata, oli d’oliva, 

sal marina) + bastonets de pastanaga (tallem 
els bastonets a ti res).

• Hummus de remolatxa (remolatxa crua, all, 
oli d’oliva, avellanes crues, sal marina, comí i 
tahin o sèsam. Tot triturat) i es menja amb els 
bastonets de pastanaga. 

• Pinxos de tomata cherry amb cogombre amb 
un amaniment d’oli d’oliva i olivada barrejada. 

• Enrotllat de carbassó cru amb alvocat i 
seitons (o salmó marinat). Es posa la barreja 
d’alvocat amb seitons en una làmina fi na de 
carbassó (tallat del llarg) i s’enrotlla.

Una amanida: 
• Amanida de quinoa (quinoa bullida i barrejada 

amb molta quanti tat de: cogombre, tomata, 
alvocat, pastanaga, col llombarda, api, sèsam, 
ceba i la varietat de vegetals que vulgueu). 
Amaniment: oli d’oliva + sal marina + 
menta picada. Tot barrejat queda boníssim i 
refrescant. 

• Amanida d’espinacs frescos amb formatge 
fresc de cabra, poma i panses.

• Amanida d’alvocat, tomata, ceba, cogombre. 
• Amanida de llenti es (com la de quinoa però 

amb llenti es).
• Amanida d’alvocat, pastanaga, poma i nous 

(amb ou dur, si vols).

Una truita, sempre és fàcil: 
• Truita de patata i ceba (la patata i la ceba, la 

pots coure un dia abans de fer la truita i posar-
la a la nevera, així generes més midó resistent 
que és molt interessant per la teva microbiota 
o bé fas la truita de patata i la guardes a la 
nevera unes hores perquè la patata generi 
aquest midó resistent). 

• Truita de carbassó i ceba.
• Truita de pastanaga ratllada amb tomata 

natural.
• Truita d’espinacs amb xampinyons i gambetes.

Una quiche també és molt senzilla de fer: 
• Pots fer la massa sense gluten a base de 

farina d’ametlles, aigua i sal. Es prepara 
primer barrejant aquests ingredients, posar-
ho a la base de la quiche i fornejar la base 
180ºC 25 min. Després afegir-hi el farciment 
de la quiche, que s’ha preparat abans saltejant 
verdures + 3 ous + 1/2 vas de beguda vegetal 
+ sal marina i tot remenat a dins la base de 
quiche, al forn 180ºC 25 minuts més i ja ho 
tenim llest! I deliciós, per menjar amb coberts 
o amb les mans!

I per postres.... 
• Fruita fresca, és una gran elecció! Sigui en 

forma de macedònia, meló, síndria, etc.

No t’oblidis de portar aigua, ara a l’esti u 
fresca. Fins i tot la pots congelar amb una 
mica de suc de llimona i fulles de menta a 
dins i quan te l’emportes s’anirà descongelant 
progressivament i ti ndràs aigua fresca amb 
gust diferent per una bona estona. 

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



LIQUIDACIÓ DE 
ROBA PRIMAVERA - ESTIU

5,95€ LA PEÇA

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

PORQUERES
Tel. 972 58 30 39

Pg. Olot, 97-97A 
GIRONA

Tel. 972 24 57 58 www.botiguesbonanit.com

Llistes de naixement
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Acompanyament del dol
A la nostra cultura acompanyar els familiars 
d’un amic difunt és costum. És l’últi m adéu. La 
mort és pels vius. És l’expressió últi ma d’un mai 
més. Crec que la visita a la família del difunt ha 
de ser respectuosa i callada; poques paraules i 
ben pensades. Hi ha expressions que fan mal. 
Repeteixo, poques i ben dites. Val més dir “Ho 
sento molt” o “Pregaré per vosaltres” (si són 
religiosos). Fer un espectacle en un mortuori 
no és gens adequat. Els senti ments s’han 
d’administrar. Moltes vegades es produeixen 
grans explosions emocionals de dolor.
I la família del cadàver com ho viu? Depèn de la 
cultura i l’ambient social. Ambient de la relació 
”quo at vitam” amb l’exti nt. 
Si la mort és d’un avi, hi ha un ambient de 
tristesa, de pena normal, comprensible, 
malestar global, el dolor emocional. El dol pot 
durar uns 3-6 mesos.
Si la mort és d’un pare (amb fi lls adolescents) 
és molt més desestructurant per una família. És 
la destrucció de la família consti tuïda. Crea un 
dolor emocional intens, confusió, no acceptació 
de la veritat, sensació de viure un malson, estat 
d´inseguretat, sensació d’aparició del mort 
darrera una porta. El dol pot durar un any.
La mort d’un cònjuge crea un dolor intensíssim, 
sensació d’arrancament, d’amputació d’un 
membre, sensació verbalitzada de suïcidi, 
actuació com un autòmat, estat de pànic, 
sensació de buit, de tristesa i d’inseguretat, 
tendència a la depressió i a prendre ansiolíti cs. 
El dol por durar uns dos anys si es resol 
reorganitzant la vida sense el mort i el record 

positi u del difunt amb les coses bones de la 
vida, afecte i tranquil·litat. Si no és així, és un dol 
patològic, que necessita tractament psicològic. 
He vist amors eterns creixent dia a dia.  He vist 
persones vídues que a la nit comenten amb 
el difunt les gesti ons de dia. També he vist 
persones de visita diària al cementi ri per parlar 
amb el difunt. Hi ha compulsió per buscar el 
desaparegut, futur no viscut. Mirall trencat. 
Grati tud i amor. La presència-absent. Oblidant 
les coses dolentes viscudes. A vegades dolor 
prolongat i síndrome d’estrès postt raumàti c 
(SSPT).
Segurament el dol més dolorós, més traumàti c, 
més neuropsicosocial és la mort d’un fi ll. És 
horrible. En molt casos es converteix en dol 
irreversible que destrossa el matrimoni i moltes 
vegades hi ha divorci.
Aquestes reaccions són fruit de la meva 
experiència mèdica, però no tothom reacciona 
igual, depèn de la cultura i de l’amor al difunt. 
També pot ser que uns dols es creuin en altres. 
No és una comunicació matemàti ca, és una 
referència experimentada.

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

EL GRECO. Enti erro del Conde de ORDAZ



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



CAMPIONAT DE LLIGA DE FUTBOL 
TEMPORADA 2021/22 · CALENDARI 1a DIVISIÓ DEL  

FUTBOL CLUB BARCELONA

Penya Blaugrana Comarca de Banyoles
Disfruta dels partits del Barça al Camp Nou amb la màxima comoditat i tranquil·litat. 

VIATJA AMB L’AUTOCAR DE LA PENYA!*
*Si les circumstàncies del moment ho permeten

Telèfon d’informació i reserves: 660 974 401
www.penyablaugranabanyoles.cat · info@penyablaugranabanyoles.cat

FC Barcelona - Real Sociedad

J. 01 15/08/2021

FC Barcelona-Athletic Club

J. 02 22/08/2021

FC Barcelona - Getafe CF

J. 03 29/08/2021

FC Barcelona-Sevilla FC

J. 04 12/09/2021

FC Barcelona - Granada CF

J. 05 19/09/2021

FC Barcelona-Cádiz CF

J. 06 22/09/2021

FC Barcelona - Levante UD

J. 07 26/09/2021

FC Barcelona-Atlético de Madrid

J. 08 03/10/2021

FC Barcelona - València CF

J. 09 17/10/2021

FC Barcelona - Real Madrid

J. 10 24/10/2021

FC Barcelona - Deportivo Alavés

J. 11 27/10/2021

FC Barcelona-Rayo Vallecano

J. 12 31/10/2021

J. 13 07/11/2021

FC Barcelona-RC Celta

J. 14 21/11/2021 J. 15 28/11/2021

FC Barcelona-Villarreal CF

J. 16 05/12/2021

J. 17 12/12/2021

FC Barcelona-CA Osasuna

J. 18 19/12/2021 J. 19 02/01/2022

FC Barcelona-RCD Mallorca FC Barcelona-Granada CF

J. 20 09/01/2022

FC Barcelona - Rayo Vallecano

J. 21 19/01/2022

FC Barcelona-Deportivo Alavés

J. 22 23/01/2022

FC Barcelona - Atlético de Madrid

J. 23 06/02/2022

FC Barcelona-RCE Espanyol

J. 24 13/02/2022

J. 25 20/02/2022

FC Barcelona-València CF

J. 26 27/02/2022 J. 27 06/03/2022

FC Barcelona-Elche CF

J. 28 13/03/2022

J. 29 20/03/2022

FC Barcelona-Real Madrid

J. 30 03/04/2022 J. 31 10/04/2022

FC Barcelona-Levante UD

J. 32 17/04/2022

J. 33 20/04/2022

FC Barcelona-Real Sociedad

J. 34 01/05/2022 J. 35 08/05/2022

FC Barcelona-Real Betis

J. 36 11/05/2022

J. 37 15/05/2022

FC Barcelona-Getafe CF

J. 38 22/05/2022

FC Barcelona - RCE Espanyol FC Barcelona - Real Betis

FC Barcelona - Elche CF

FC Barcelona - Athletic Club FC Barcelona - CA Osasuna

FC Barcelona - Sevilla FC FC Barcelona - Cádiz CF

FC Barcelona - RCD Mallorca FC Barcelona - RC Celta

FC Barcelona - Villarreal CF
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www.penyablaugranabanyoles.cat · info@penyablaugranabanyoles.cat
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VACANCES 
DEL 17 AL 31 D’AGOST
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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

El Piragüisme
Deixant de banda aquelles primeres proves 
esporti ves de fi nals del segle XIX, on parti cipaven 
els anomenats «perissoires», o bé les passejades 
esporti ves per l’estany, que gent com la 
Francisqueta Sarquella —fi lla del propietari de 
la pesquera on el Club Natació Banyoles ti ngué 
la seva primera seu social— duia a terme amb 
les seves pròpies embarcacions cap als anys 
trenta del segle passat, tenim que el 27 de maig 
de 1945, amb moti u de celebrar-se a Banyoles 
el Primer Campeonato Provincial de Piraguismo, 
un banyolí, Jaume Ill, va portar la seva piragua 
Katric-Katrac al tercer lloc de la classifi cació de 
la prova individual, en una competi ció que el va 
enfrontar a tres contrincants més, tots ells del 
GEiEG. D’aquesta manera l’Ill es converti a en el 
primer medallista banyolí d’aquest esport.
Aquesta, però, va ser una competi ció aïllada, i 
haurien de passar quinze anys més per veure’n 
una altra, tot i que sense representació banyolina. 
Això va ser l’any 1959, en què l’estany acollí el 
Campeonato de España de Remo y Piragüismo. 
Una dècada més tard, el 1967, es va disputar 
una nova prova estatal, on tampoc hi va prendre 
part cap esporti sta local, cosa que no succeí en 
el següent campionat, el de 1968, ja que per 
aquella ocasió l’aleshores entrenador de natació 
i waterpolo del Club, Albert Stofb erg, havia 
creat un equip de piragüisme amb nedadores 
de l’etapa de la seva predecessora, l’entrenadora 
holandesa Bep Van As-Kermeester. D’aquesta 
manera ex-nedadores com Núria Moner, Neus 
Moner, Mariona Masgrau i Pilar Planas es van 
converti r en les pioneres del piragüisme dins 
del CNB, enduent-se en aquell campionat 
de 1968 la medalla de plata en la modalitat 
de K-4. Però quan a fi nals dels anys seixanta 
Albert Stofb erg va deixar el Club, el piragüisme 
no va tenir conti nuïtat i s’acabà perdent fi ns 

que es reprengué a fi nals dels anys vuitanta, 
concretament l’any 1987 de la mà, primer, de 
Pere Tarradas i poc desprès d’Eduard Routi er i 
José Luis González. 
Tot i que aquell primer any només varen 
competi r a nivell amateur, l’any següent 
ja passaren a formar part de la Federació 
Espanyola i el 1990 ja es va organitzar la 1a 
Mitja Marató de Piragüisme, concebuda com a 
regata internacional. Va ser el mateix any que 
el CNB va donar un pas molt important per a la 
consolidació de la secció, amb la incorporació 
d’Atí lio Vàsquez com a entrenador, un piragüista 
amb un ampli historial olímpic i mundialista amb 
la selecció argenti na.
Des d’aquella represa, la secció de piragüisme 
del Club Natació Banyoles no ha parat de 
créixer, i de les seves fi les han sorti t esporti stes 
que han ultrapassat les nostres fronteres. Al 
mateix temps, no ha parat tampoc d’organitzar 
competi cions, tant de caire nacional com 
internacional, entre les quals el Campionat 
del Món de Piragüisme de Marató celebrat 
l’any 2010, en què Albert Corominas, l’actual 
entrenador de la secció, es va fer amb la medalla 
de plata.

El piragüista Jaume Ill, el primer medallista banyolí.

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). 

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.

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

Places 
disponibles
a l'AGOST!
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

El fals suport tècnic de Microsoft 
Com funciona?
• Rebeu una trucada o un missatge de text o 

un correu electrònic d’algú que fi ngeix ser 
un tècnic del servei de suport de Microsoft . 
A vegades es fan passar per una empresa de 
seguretat informàti ca.

• Intenten fer-vos creure que  teniu un 
problema informàti c i que solucionaran la 
vostra incidència problema si seguiu les 
indicacions que us donen.

• Us pot aparèixer al navegador web un avís del 
sistema o una altra fi nestra emergent.

• Us donen un número de telèfon perquè 
contacteu amb el fals servei tècnic de 
Microsoft , el qual us solucionarà el problema; 
si és possible, intentaran aconseguir el vostre 
telèfon per contactar directament.

• També us poden indicar que visiteu una 
pàgina web en concret, us fan introduir dades, 
un codi que us proporcionen o us demanen 
que descarregueu algun arxiu o programa.

• Es pot donar el cas que aconsegueixin accedir 
en remot al vostre PC i aleshores instal·len un 
programa espia (spyware) o qualsevol altre 
ti pus de programari maliciós.

• També us poden demanar que pagueu pel 
suport tècnic i que faciliteu les vostres dades 
bancàries o de la targeta de crèdit.

• L’objecti u fi nal és aconseguir, mitjançant 
l’estafa, diners de les vícti mes; o accés a la 
informació que hi ha dins de l’ordinador, 
com ara documents, fotografi es, o les 
contrasenyes que hi tenim emmagatzemades.

Recomanacions: 
• Eviteu facilitar les claus d’accés a ningú.
• Comproveu amb l’empresa si sol·liciten dades 

dels usuaris o claus d’accés per mitjà de 
tercers o d’altres vies. Desconfi eu si no heu 
rebut mai abans una sol·licitud de les vostres 
dades.

• En cas de dubte, fi nalitzeu la comunicació al 
més aviat possible.

• Contacteu directament amb l’empresa per 
esbrinar si són els autors de la trucada.

• No truqueu mai als números dels elements 
emergents. Els missatges d’error i adverti ment 
de Microsoft  mai inclouen un número de 
telèfon.

Consells per posar la denúncia:
• Aporteu captura de pantalla de la plana web 

que suplanta l’empresa (adreça URL).
• No esborreu el correu electrònic de la vostra 

bústi a.

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
sussivila@hotmail.com
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EL SENDER DE PONENT
El sender de ponent transcorre per un relleu 
definit per la presència del riu Fluvià i per la 
d'alguns turons que s'alcen a prop seu, 
donant lloc a uns desnivells apreciables. Des 
de bon principi un camí elevat sobre el riu 
ens permet veure la vall del Fluvià i el lent 
discórrer del riu. Abans d'arribar a les ermites 
de Sant Bartomeu del Portell i de Sant 
Miquel de Roca -situada a 170 m d'alçada- 
podem baixar, a tocar del riu, a veure 
l'entrada d'un túnel inacabat -al qual no hem 
d'entrar- i la curiosa Roca Caputxa. 
Pràcticament tot el recorregut transcorre 
dins d'un bosc mixt mediterrani, fins que es 
torna a baixar a tocar del riu, en un indret 

anomenat la Salida, on les arbredes hi 
guanyen terreny. De camí al bonic veïnat de 
Pedrinyà -amb la seva església dels Sants 
Just i Pastor-  passem pel costat mateix de la 
pedrera de cal Taco (Incarcal), lloc on s'hi han 
trobat nombroses restes d'animals 
prehistòrics. 
Per tornar al poble, ens endinsem altra volta 
pel mig del bosc, pugem fins al veïnat del 
Portell -des d’on es divisa una bonica vista 
de la vall del Fluvià- i finalment baixem per la 
riba dreta del torrent Merler.
La llargada total del sender (sense comptar 
els desviaments) és de 8 km i la del sender 
curt és de 4,5 km.

Ajuntament de Crespià
Tel. 972 597 065  ajuntament@crespia.cat · www.crespia.cat

El Fluvià

Roca Caputxina

Sant Bartomeu del Portell

Sant Miquel de Roca

Pedrera de Cal Taco

Sants Just i Pastor de Pedrinyà

EL SENDER DE LLEVANT
El sender de llevant transcorre en la seva 
part inicial per l'extensa plana coberta de 
noguers,actualment arbre característic de 
Crespià. En aquest indret s'hi troba el pi de 
can Llavanera i més enllà el pou de glaç de 
can Manosa. Al veïnat de Llavanera, el camí 
s'endinsa per un bosc mixt mediterrani de 
pins i alzines que, després d'un extens altiplà, 
ens baixa a la riera de Sant Jaume, la qual 
separa els termes de Crespià i Cabanelles i, 
per extensió, el Pla de l'Estany de l'Alt 
Empordà. En el punt d'unió d'aquesta riera 
amb la de Turbany s'hi troba el lloc més 
emblemàtic del recorregut, Roca Barcelona, 
un indret molt interessant des del punt de 

vista geològic, i on hi veurem la font 
homònima sota un penya-segat sorprenent.
Ja més cap a ponent, i després del veïnat de 
Pompià, el recorregut ens puja a les costes 
boscoses del nord del municipi i un cop a dalt 
se'ns obre l'horitzó del Prepirineu, amb la 
presència d'algun camp de pastura. Acabem 
el sender baixant al poble per la bonica vall 
del torrent Merler.
La llargada total del sender (sense comptar 
els desviaments) és de 10 km i la del sender 
curt és de 6,3 Km. 

- Sigueu respectuosos amb la flora i la fauna de l’entorn.
- Tingueu-ne cura, no l’embrotiu i respecteu les propietats 

particulars.
- Trobareu més informació a la web de l’Ajuntament 

(www.crespia.cat).
- La realització d’aquestes dues rutes ha estat possible gràcies 

a la brigada de Voluntaris de Crespià, amb el suport de 
l’Ajuntament de Crespià.

Marques dels senders

Rentador de Can Paperina

Roca Barcelona

Veïnat de Llavanera

Pi de Can Llavanera

Pou del Glaç de Can Manosa

Camps de noguers
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Tecla Sala Miralpeix?
Se la considera una de les grans empresàries catalanes

Va néixer a Roda de Ter, el 26 d’abril de 1886. 
Va ser l’única fi lla del matrimoni, perquè quan 
tenia dos anys, la mare, Dolors Miralpeix 
i Ballester, va morir de part i el fi ll no va 
sobreviure. Quan tenia 5 anys el pare, que 
era propietari de diverses fàbriques, va morir i 
Tecla quedà òrfena. Se’n van fer càrrec els seus 
oncles, que també es feien càrrec d’un cosí 
germà d’ella, en Joan Riera Sala, que amb els 
anys acabaria sent el seu marit.
Els oncles originàriament es dedicaven a la 
cria de porcs, però la ti a va heretar un peti t 
taller tèxti l situat a Roda de Ter que, amb el 
temps i després de diverses ampliacions, va 
prosperar fi ns a esdevenir una de les indústries 
més importants de la població. Quan l’oncle va 
morir, el 25 de juliol de 1904, la seva esposa 
va heretar la indústria i canvià el nom a Vídua 
de P. Sala, fi ns que, al morir el 1910 va passar 
a les seves mans, tot i que de la direcció de 
l’empresa se n’ocupava el seu marit.
El matrimoni es va instal·lar a Barcelona, i van 
tenir cinc fi lls. Gràcies a la bona marxa de la 
fàbrica de Roda de Ter, el 1913 va adquirir 
uns grans edifi cis industrials a l’Hospitalet de 
Llobregat, propietat de la família Basté, on va 
ubicar la fàbrica de fi latura de cotó aprofi tant 
el salt d’aigua del Canal de la Infanta i la bona 
comunicació per tren de la població. El 1926 
moria el seu marit i ellà agafà la direcció de la 
fàbrica, on al 1930 van arribar a treballar-hi fi ns 
a 1.200 persones, la majoria dones.
Sempre es va preocupar per les condicions 
de vida del seu personal. A la fàbrica hi havia 
una infermeria, un economat, servei de dutxes, 
escola amb biblioteca –on qui ho desitjava hi 
aprenia a llegir i escriure– i s’hi feien classes de 
brodats. Durant la Guerra Civil Espanyola, es va 
exiliar a França. La fàbrica va viure un procés 
general de col·lecti vització obrera. En tornar 
a Barcelona, va reprendre el seu lideratge 

tant empresarial com 
social. Va contribuir a 
restaurar l’església de 
Santa Eulàlia de Mèrida, 
va subvencionar obres 
de la Creu Roja i va 
fi nançar la construcció 
d’una escola per a 
infants al barri Centre 
de l’Hospitalet. El 1954, 
la ciutat la nomenà fi lla 
adopti va de l’Hospitalet 
de Llobregat, li va 
atorgar la medalla d’or de la ciutat i li va dedicar 
un carrer.
El 1957 va fer donació del terreny del camp 
de futbol i de 500.000 pessetes per construir 
un col·legi, que duu el seu nom i que ha ti ngut 
una presència conti nuada en l’educació des de 
parvulari fi ns a batxillerat, primer a càrrec dels 
Missioners del Sagrat Cor, i des de 1992, dins 
de la Fundació per a les Escoles Parroquials, 
depenent de l’Arquebisbat de Barcelona. 
L’any 1957 va fer una visita al Vati cà i va ser 
rebuda per Pius XII. Va fer benefi cència a 
Montserrat, donati us econòmics a Premià de 
Mar fi nançant-hi les campanes de l’església i 
l’Escola Professional de la vila; i a Roda de Ter 
va fer-se càrrec de la reconstrucció de l’església 
i de l’Escola-Llar Santa Tecla, on es preparava 
les noies per als treballs domèsti cs dotant-
les de formació en administració econòmica 
i humana que els fos úti l per a la seva vida 
en família. També va impulsar la creació del 
moviment escolta de Catalunya, amb mossèn 
Antoni Batlle.
Va morir a Barcelona el 2 de setembre de 1973.
L’any 2008, després d’una votació popular en 
què van parti cipar més de vint mil persones, 
fou escollida com una dels 7 savis catalans, 
l’única dona en el camp de l’economia.

Ajuntament d’Esponellà
Centenys i Vilert

EL MUNICIPI D’ESPONELLÀ

LLOCS D’INTERÈS

FESTES I CELEBRACIONS

En l'aspecte paisatgístic, Esponellà 
ofereix dos àmbits clarament 
diferenciats: una part del municipi 
està totalment integrada a la plana 
de Martís: Centenys amb els seus 
veïnats Borrell i Brunsó, i els 
veïnats de Martís de Dalt i Martís 
de Baix. Mentre que la resta 
correspon a l'anomenat Terraprim 
d'Empordà, un espai de transició 
cap a la plana empordanesa que es 
caracteritza per turons suaus que 

se succeeixen amb petites planes 
formant un tapís harmònic de 
boscos i conreus. En aquest àmbit 
trobem els pobles d'Esponellà, amb 
el veïnat de Batllori, i Vilert, amb els 
veïnats de Les Caselles i Les 
Anglades.
El Pla de Martís és travessat de sud 
a nord per la Riera d'Espolla. Es 
tracta d'un rec que desguassa 
l'estanyol del mateix nom, que 
només s'omple si els aqüífers 

subterranis que alimenten l'estany 
de Banyoles estan totalment plens. 
La riera segueix un pendent suau 
fins arribar a Martís, on es troba 
amb una falla de més de 80 m 
d'alçària, originant un salt d'aigua 
espectacular. La bellesa d'aquest 
salt es veu reforçada per l'escenari 
que l'envolta: un bosc de roures i 
alzines. La riera aboca les seves 
aigües al riu Fluvià.

ESPONELLÀ:
El Castell, en fase de restauració i consolidació.
Esgléisia de Sant Cebrià.
El Pont.

MARTÍS:
La riera i el Salt d'Espolla.
El Pont Medieval sobre la riera d'Espolla.
Coves sepulcrals prehistòriques: Les Encantades i 
La cova de Mariver.

CENTENYS:
El poble, amb cases medievals.
L'església parroquial dedicada a Sant Iscle.
Can Vila.
L'ermita de Sant Miquel.
El rentador de la Font de La Farga.

VILERT:
El carrer de l'Església.
L'església de Santa Maria.
La capella de Sant Esteve.

ESPONELLÀ
Festa Major dedicada a Sant Cebrià: 18 i 19 de setembre.
Festa de la Candelera, amb el tradicional Ball del Tortell: 
Primer dissabte de febrer.
Festa de Sant Galderic (conjuntament amb Fontcoberta, 
Serinyà i Porqueres): 12 d’octubre.

VILERT
Festa Major. Dissabte 4 i diumenge 5 de setembre.

CENTENYS:
Festa Popular (arrossada): diumenge 5 de setembre.
Festa de Sant Iscle i Santa Victòria: Segon cap de setmana 
de novembre.

Coves de Mariver a Martís Castell d’Esponellà Salt d’Espolla 

Tel. 972 597 800   ajuntament@esponella.cat · www.esponella.cat 

VilertCentenysEsponellà
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VilertCentenysEsponellà
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

L’aire condicionat és la solució? NO!
L’aire condicionat per molta gent és la solució 
a un dels pitjors inconvenients de l’esti u: les 
altes temperatures i la calor. Però aquesta 
no és l’única alternati va per a les calorífi ques 
jornades d’aquest proper agost.
La majoria d’habitatges ja gaudeixen dels 
avantatges de l’aire condicionat, encara 
que no tots. La instal·lació d’un equip no és 
precisament barata i, de vegades, ja sigui per 
pressupost, per les característi ques d’habitatge 
o pel fet d’estar vivint de lloguer, hi ha persones 
que prefereixen optar per altres mètodes per 
dominar la calor.

Hi ha una sèrie de mesures perquè la calor no 
entri a casa i acabi apoderant-se de l’ambient:
1. Trasllada el teu dormitori de manera 

temporal a la planta baixa o al soterrani, si 
això és possible. Les millors habitacions de 
l’esti u són les que donen cara nord. Tanca 
fi nestres en les hores de més calor.

2. Instal·la un tendal o una pèrgola, si la calor 
és massa intensa. Hi ha solucions bastant 
econòmiques i que pots muntar tu mateix.

3. Venti la bé la casa a primera hora del matí . 
És preferible que ho facis a primera hora, 
perquè l’alba és el moment del dia més 
fresc. Quan comenci la calor, hauries d’anar 
tancant fi nestres.

4. Fes servir a la nit els electrodomèsti cs que 
desprenen més calor, com les assecadores. 
Evitaràs que la temperatura de la casa pugi 

de manera exagerada.
5. Aïlla les habitacions. Tanca les portes de les 

estances que no uti litzis, així la calor no es 
comunicarà per tota la casa.

6. Vesteix amb roba lleugera per dintre de 
casa; és una tonteria circular per casa amb 
roba de carrer. Vesteix peces que siguin 
primes per estar més còmode i fresquet 
possible.

7. Renúncia als àpats pesats: a més d’evitar 
escalfar la casa uti litzant el forn o els 
fogons de la cuina, aconseguiràs que en el 
teu cos tampoc pugi la temperatura. Menja 
amanides, fruita i beu tota l’aigua que 
necessiti s. 

8. Recorda que les neveres i congeladors, són 
una font contí nua de generar aire calent per 
les reixetes que tenen per la part de darrere. 
Si és possible, trasllada aquests aparells a un 
pati  exterior cobert i sempre a l’ombra.

Per a més informació www.meteobanyoles.com

Les reixetes de les neveres són una font de calor.

FESTES, APLECS I ACTIVITATS
2021
24 de juliol: Festival Vadart.
Del 25 de juliol a l’1 d'agost: Festa Major de 
Fontcoberta.
10 de setembre: Sopar Groc.
11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya.
26 de setembre: Birravenut. Fira de la cervesa a 
Vilavenut.
15 d'octubre: Homenatge a Lluís Companys.
7 de novembre: Festa del Patrocini.
14 de novembre: Aplec de Santa Caterina d'Espasens.
28 de novembre: Festa de Sant Sadurní de Vilavenut.
19 de desembre: La Marató.
24 i 26 de desembre: Pessebre Vivent de Vilavenut.
19 i 25 de desembre: Pessebre Vivent de Fontcoberta.
28 de desembre: Parc infantil de Nadal i visita de la 
Melis i els Bufets.

2022
5 de gener: Cavalcada de Reis a Vilavenut i Fontcoberta.
5 de febrer: Fira de les 2 i 4 rodes (1r dissabte de febrer).
20 de març: Aplec de la Mare de Déu de la Font.
24 d'abril: Festa del Cargol.
30 d'abril: Certamen literari “Alzina Reclamadora”.
1 de maig: Festa de la Vellesa.
Maig: Festival Recòndit
4 i 5 de juny: Festa Major de Vilavenut.
19 de juny: Corpus a Fontcoberta.
23 de juny: Revetlla de Sant Joan.
Els divendres de juliol: Nits sota la lloca.
Tot l'any: Itinerari de la Platja d'Espolla i rutes de les 
fonts.

Aquestes activitats se celebraran només si les mesures de 
seguretat per prevenció contra la COVID-19 ho permeten.

Festa Major 2016 - Pl. MajorSant Sadurní de Vilavenut Escalinata Rectoria Fontcoberta Birravenut 2016

Ajuntament de 
Fontcoberta

Poble de Fontcoberta

Poble de Vilavenut

Can Pujol de Fontcoberta

Tel. 972 574 139   ajuntament@fontcoberta.cat · www.fontcoberta.cat 

Alzina Reclamadora de l’Omeda
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Els sorolls de l’estany
Fa un any (els meus horaris d’enguany m’ho 
han permès) que vaig a fer la volta a l’estany 
cada matí . Deixant de banda que el paisatge i la 
llum canvien amb el pas de les estacions, hi ha 
una altra cosa que també forma part d’aquest 
entorn i que també va canviant: els sorolls. 
Tenim el vent que, a les zones més boscoses, 
fa ballar les fulles que es van fregant les unes 
amb les altres i arriben a crear un so semblant 
al de la pluja. En dies de poc vent, i si fa poc 
que ha plogut, es pot senti r l’aigua dels recs 
que es va escolant incansablement. I els ocells, 
des de la cridòria afònica de les cries de garsa, 
fi ns als crits frenèti cs de les orenetes, passant 
pel refi lar dels pardals i els pit-roigs, així com 
les cigonyes, que a falta de veu per cantar, fan 
clacar els seus becs llargs. Després hi ha els 
sons sense propietari, o millor dit, els sorolls 
que se senten entre els matolls sense veure 
qui els provoca. Aquí ens podem trobar des 
d’una tórtora, fi ns a un senglar, passant per 
una llarga llista d’animals diversos: cabirols, 
ratolins, conills, talpets, ànecs o, fi ns i tot, algun 
humà que ha sorti t del circuit marcat i intenta 
trobar un camí per sorti r del garbuix de plantes 
i fulles. I seguint el camí, també formen part del 
meu passeig diari, el soroll de les rodes de les 

bicicletes, que sembla que llisquin per damunt 
del vent; les petjades accelerades d’aquells que 
fan la volta corrent; les converses dels grups 
que comenten la jugada; o el soroll llunyà 
d’aquells que escolten música amb auriculars, 
una mica passada de decibels. I quan acabo 
la volta i torno al món real, segueixen els 
sorolls: camions fent marxa enrere, cotxes 
que engeguen els motors, gent que parla per 
telèfon, nens que fan tard a l’escola, boti gues 
que aixequen les persianes. Potser aquests 
sorolls no són tan idíl·lics, però han format part 
del meu dia a dia durant aquest any una mica 
estrany.

LLOCS D’INTERÈS
Església de Palol de Revardit 
Església de Riudellots de la Creu
Església de Sant Martí de la Mota
Pou del Glaç
Pont romànic
Dòlmen del Turó de Sant Dalmau (2700-2200 aC) 
Rutes de Salamina 
Castell

FESTES MAJORS

EL CASTELL

Tel. 972 594 448   ajuntament@palol.cat · www.palol.cat 

Els orígens d’aquest  castell els 
trobem a l’any 1074. Des de la seva 
restauració el castell s’ha convertit 
en un lloc estratègic i un centre 
d’activitats per al municipi de Palol 
de Revardit. Cal destacar, a la part 

més alta de la torre gòtica,  una sala 
de lectura i sala de reunions per a la 
gent jove; a la part central, el casal 
de la gent gran; i a la primera planta, 
el centre d’interpretació i una sala 
d’exposicions que durant tot l’any 

ofereix exposicions dels millors 
pintors, escultors i fotògrafs de les 
comarques gironines. A banda de 
totes les activitats que durant l’any 
es duen a terme a l’entorn d’aquest 
recinte medieval.

FESTA MAJOR DE LA MOTA: 
Diumenge 5 de setembre

FESTA MAJOR DE PALOL DE REVARDIT: 
Dies 24, 25 i 26 de setembre

FESTA MAJOR DE RIUDELLOTS DE LA CREU:
Diumenge 10 d’octubre

MARKET DE NADAL I FIRA DE SANTA LLÚCIA DE PALOL DE 
REVARDIT: 
Dies 11 i 12 de desembre.

Totes les festes estan subjectes a les restriccions del moment derivades per la Covid-19 

Ajuntament de 
Palol de Revardit

Riudellots de la Creu

La Mota

El Castell El Castell
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

Abans, les restes de la muralla de Banyoles 
no es podien veure, ja que estaven tapades 
per edificis i va fer falta enderrocar aquestes 
construccions particulars per poder-hi obrir 
l’actual parc de la Muralla.  

En aquesta imatge del 8 de juny de 2006 
s’hi veu l’inici de l’enderrocament de les 
construccions. Es conserva a l’Arxiu Comarcal 
del Pla de l’Estany. 
(Fons de Joan Comalat i Vilà).

La foto notícia d’ara fa 15 anys

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

Ajuntament de Sant 
Miquel de Campmajor

FESTES I APLECS
Cavalcada dels Reis
Dia de la Dona Treballadora: març
Cantada de Caramelles: Setmana Santa
Aplec de Loreto: Setmana Santa
Aplec de Santa Quitèria: maig
Revetlla de Sant Joan
Aplec de Sant Ferriol de Falgons: 
2n diumenge de setembre
Festa Major: últim cap de setmana de setembre
Homenatge a la Gent Gran: novembre

ALTRES ACTIVITATS
Publicació de la revista Golany (2 cops l’any)
Sortida per tots els veïns de Sant Miquel
Quina Popular
Caminada Popular
Torneig de petanca
Futbol 4a Catalana Territorial

LLOCS D’INTERÈS
Torre de Ginestar
Briolf
Castell de Falgons
Pont de Can Prat

Torre de GinestarVista de la Vall

Tel. 972 574 626   ajuntament@santmiqueldecampmajor.cat · www.santmiqueldecampmajor.cat 

Briolf

Castell de Falgons
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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 EL TERRAPRIM
Vilademuls, com una bona part del Pla 
de l’Estany, és un paisatge de transició 
entre la plana empordanesa i els aspres 
de la Garrotxa. En Josep Pla, d’aquest 
vessant del país, en deia el Terraprim. I 
és per això que nosaltres us convidem a 
fer un passeig per aquest Terraprim que 
és Vilademuls.

Aquest paisatge en mosaic està 
caracteritzat per la presència de 
comunitats forestals, principalment 
alzinars, dins un territori de marcat 
caràcter agrícola, fonamentalment de 
secà. La diversitat d'espais i la 
variabilitat dels hàbitats és fruit també 
de la presència d'una àmplia xarxa 
hidrogràfica que inclou els afluents i els 
seus tributaris, tant de la conca del 
Fluvià a la part nord, el Ramirol i la 
Casinyola, com els de la conca del Ter, la 
riera de La Farga i la Cinyana.

TRES MOTIUS PER VISITAR TERRAPRIM

Respira
Desendolla’t totalment de l’entorn urbà 
i obre tots els teus sentits a Terraprim.
Descobreix
Vine a conèixer la cultura i la història 
d’aquest increïble racó de Catalunya.
Viu la natura
Descobreix la vida rural en plena natura 
en un entorn únic per les 
característiques centenàries d'aquest 
entorn.

LLOCS 
D’INTERÈS
Ermita de Sant Mer
Ermita de Sant Sebastià
Arc Romà a Vilademuls
La Torre a Vilafreser

Ajuntament de 
VILADEMULS
Tel. 972 594 448 · ajuntament@vilademuls.cat · www.vilademuls.cat

Ajuntament de 
Vilademuls
Tel. 972 560 204   ajuntament@vilademuls.cat · www.vilademuls.cat 

Sant Marçal de Quarantella

Terradelles

Vilafreser

Parets d’Empordà

Galliners

Aplec de Sant Mer Vilademuls (Arc Romà)
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a parti culars i empreses. 
Consulti ’ns pressupost sense 
compromís. Tel. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons    
639 006 601 i 629 624 584, 
tots els serveis i desti ns al seu 
abast.
DONA amb més de 15 
anys d’experiència com 
a netejadora s’ofereix 
per tasques de neteja en 
domicilis, establiments, 
càmpings, etc. Persona de 
confi ança i responsable. Tel. 
632 571 393.
CADAQUÉS lloguer casa per 
caps de setmana i setmanes 
completes. 8 places. HUTG-
26765. Tel 636 911 480.
VENC Menjador complet. 
Moble, sofà chaiselongue, 
taula i 4 cadires. En bon estat. 
Preu: 1.500€ negociables. 
Venda parcial a negociar. Tel. 
617 24 43 42 (Josep).
EMPRESA METAL·LÚRGICA 
del Pla de l’Estany necessita 
fresador amb experiència. 
Incorporació al setembre. Tel. 
616 231 407.

TENIM espais per guardar 
caravanes, autocaravanes… a 
Borgonyà, amb aigua i llum. 
Tel. 629 513 654.
LLOGUEM solar de 5.000 m2 
a Borgonyà. Tot o una part. 
Tel. 629 513 654.
BUSCO amiga per anar a 
caminar i sorti r els caps de 
setmana. Tel. 671 431 166 
(Susanna).
EM DIC Rosa Maria, ti nc 59 
anys i esti c divorciada. Vull fer 
un grup d’amics i amigues per 
sorti des, passeigs, berenars, 
excursions… T’hi apuntes? Tel. 
650 200 750.
ORGANITZADORA 
professional per empreses 
o cases: t’organitzo la teva 
empresa o llar (ofi cines, 
tallers, armaris, garatge, 
cuina, cotxe, etc.). Se’t fa tot 
una muntanya de coses per 
ordenar... No hi ha problema! 
Jo t’ho ordeno amb molt de 
gust! El que per a tu pot ser 
un avorriment, per a mi és 
una alegria! 10 euros/hora. 
Demana’m informació sense 
compromís! Tel. 649 649 170.

FINS el 31 d’agost a Llibreria 
Dictum fem un 15% de 
descompte en TOT el 
material escolar, aprofi teu-
ho! (Tanquem per vacances 
del 9 al 23 d’agost, ambdós 
inclosos). Segueix-nos a les 
xarxes socials de Facebook i 
Instagram per més novetats 
que portem aquest esti u!
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. 
Tel. 616 451 021 (Jordi).
SI ET FALTA un traster, 
guarda mobles etc., ti nc un 
lloc, estarà tot ben guardat, 
a tocar zona esporti va de 
Porqueres. Tel. 656 194 936.
TÈCNIC INFORMÀTIC amb 
experiència repara ordinadors 
a domicili. Preus econòmics. 
Tel. 679 825 835.
BUSCO treball del que sigui. 
Disponibilitat per qualsevol 
horari. Noi de 20 anys. 
Telèfon 722 447 702.
PALETA per a parti culars. 
Obra nova i reformes. A hores 
o pressupost. Telèfon de 
contacte 669 363 329.

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

CLASSES d’scooter a 
Banyoles i/o Porqueres. 
www.scooterpuji.webnode.es
Tailwhip, barspin, hellwhip... 
Tel. 633 411 381.
DONA amb més de 10 
anys d’experiència com a 
netejadora, s’ofereix per 
tasques de neteja tant en 
domicilis particulars com en 
establiments d’hostaleria 
o comerç. Sóc discreta, 
responsable i puntual. Tel. 
632 150 615.
PALETA per a particulars, a 
hores o pressupost. Telèfon 
669 363 329.
VENC matalàs, barra 
cortina, WC. ràdio antiga, 
cintes cassette, tocadiscos, 
làmpada, cadires, joguines, 
pastiller setmanal. Telèfon de 
contacte 618 547 607.
COL·LECCIÓ completa 
il·lustrada en color de 4 
llibres per aprendre sexe. Val 
38 euros. Ensenya totes les 
tècniques i trucs per gaudir 
i durar més en parella. Tels. 
635 295 914 – 872 200 464.

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

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

ES TRASPASSA llibreria/
papereria en ple 
funcionament a Banyoles, a 
bon preu. Tel. 651 705 280.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipetit).
VENC finca rústica, 1 Ha, 
a Masarac, amb casa i deu 
d’aigua termal. Telèfon de 
contacte 934 067 628.
VENC somier de 90 cm., amb 
potes i matalàs en bon estat. 
Preu 30 euros. Telèfon de 
contacte 650 689 716.
PER NO PODER ATENDRE, 
TRASPASSO EMPRESA 
de Serveis per gent gran a 
domicili, en funcionament. 
Només per a persones 
coneixedores del sector. 
Tel. 620 394 962.
LLOGO plaça de pàrquing 
tancat amb obertura 
automàtica al c/ Girona-
Muralla.  Tel. 972 575 684.
ARXIVADOR de color marfil 
i de plàstic reforçat. Hi ha 
diferents compartiments per 
posar folis sota l’ordinador, 
pantalla o en una taula. Val 
16 euros. Tel. 635 295 914 – 
872 200 464.
QUADRE emmarcat de 
vidre, molt maco, del llac de 
Banyoles. Val 35 euros. Tel. 
635 295 914 – 872 200 464.
BIKETRIAL! Vine a conèixer 
un esport nascut a Catalunya. 
La base de molts altres 
esports: com el trial i fins i tot 
la BTT. Tel. 633 411 381.

VENC o llogo plaça pàrquing 
a Can Puig. Tel. 630 791 673.
VENC tamborets fusta, 
boles nadal, maleta viatge 
i necesser, sofà Futton, 
persiana, moble rebedor, 
llit bebè per viatge, alçador 
cotxe. Tel. 660 475 195.
VENC porta interior 
200x70x4cm, maniquins 
perruqueria, persianes 
alumini, mosquitera 
62x62cm, maleta viatge, 
moble bar. Tel. 677 732 266.
DONA s’ofereix per tasques 
de neteja, ajudant de cuina, i 
cuidar nenes i gent gran. Tel. 
632 061 335.
VENC violí 1/2 stendor 
student II, violí student I, 
motxilla, patinet de línia, 
trencaclosques, Nancy amb 
moto, matalàs inflable, catifa. 
Tel. 972 584 055.
JOVE de 34 anys per 
treballar com a ajudant de 
paleta, feines del camp, 
animals, jardineria, càrrega 
i descàrrega, netejador o 
altres. Amb moltes ganes 
de treballar. Disponibilitat 
horària total i amb català. Tel. 
642 223 997.
VENC Tapa de taula de vidre 
rodó en bon estat. 1,5  gruix 
x 108 diàmetre - 25 kg. 90 €. 
Tel. 696 791 598.
DONA catalana busca 
feina de neteja, particular 
i empreses, i per fer 
companyia a gent gran. Molta 
experiència i vehicle propi. 
Tel. 605 482 130.

EMPRESA 
METAL·LÚRGICA 

DEL PLA DE L’ESTANY 

NECESSITA FRESADOR 
AMB EXPERIÈNCIA. 
INCORPORACIÓ AL 

SETEMBRE.

Telèfon 616 231 407
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

El futur del nostre Sol
La pregunta seria, sobreviurà el Sistema Solar a 
la mort del nostre Sol?
La mort del Sol està prevista per d’aquí a uns 
4.500 milions d’anys, però algun dia arribarà. 
Què passarà llavors amb el Sistema Solar, o el 
que en quedi?
El problema no comença el dia en què el Sol 
exploti , començarà molt més aviat. A mesura 
que la reacció de fusió nuclear d’hidrogen 
en heli es va produint i aquest darrer es va 
acumulant al nucli, es van succeint canvis. La 
combusti ó de l’hidrogen es veu pertorbada 
per la presència d’aquest nou compost i per 
mantenir l’equilibri li cal pujar la temperatura 
de les seves reaccions de fusió i tornar-se més 
calent.
Això signifi ca que el Sol es torna cada cop més 
brillant. A l’època dels dinosaures el Sol era 
més tènue i d’aquí a uns centenars de milions 
d’anys serà insuportable. La nostra atmosfera 
deixarà d’existi r tal com és ara i serà de diòxid 
de carboni. Els oceans s’evaporaran.
Conforme el Sol segueixi cremant hidrogen, 
s’anirà infl ant i es tornarà vermell, passarà a ser 
una estrella gegant vermella. S’empassarà dins 
de la seva atmosfera solar els planetes Mercuri 
i Venus. Quan arribi a l’alçada de la Terra, en 
un dia desapareixerà el planeta. Fins el nucli de 
ferro es fondrà i passarà a formar part del Sol.
Els planetes exteriors també pati ran. Tot 
perdran les seves atmosferes. Els anells de 
Saturn, fets d’aigua, es fondran. Els satèl·lits 
d’aigua com Europa i Encèlad perdran les seves 
closques gelades.
Potser algun s’aprofi tarà d’aquesta massa 
expulsada i, si la pot captar, creixerà en mida.
Però el Sol encara conti nuarà fent feina. En 
les seves darreres etapes, s’infl arà i contraurà 
repeti dament, polsant durant milions d’anys. 
Això signifi ca que anirà empenyent i esti rant 
els planetes que quedin fi ns al fi nal capturar-
los o expulsar-los del sistema.

Evidentment la zona habitable, on la 
temperatura superfi cial permet l’existència 
d’aigua líquida es desplaçarà cap a l’exterior. 
Els objectes del cinturó de Kuiper, com Plutó i 
d’altres planetes nans, perdran la seva fredor i 
es podrien transformar en mini-terres orbitant 
un Sol vermell.
D’aquí a milers de milions d’anys, quan el Sol 
deixi de cremar heli i, gairebé tot, sigui carboni 
i heli, s’haurà transformat en una nana blanca, 
després d’explotar. Ja no podrà cremar res més. 
Primer serà un estel molt calent però després 
afl uixarà i deixarà d’emetre radiacions de raigs 
X, nocives per a la vida tal com la coneixem.
Potser en aquells moments, amb les restes de la 
seva pròpia explosió o, per haver capturat algun 
dels planetes exteriors del vell Sistema Solar, 
podrà sorgir un nou sistema planetari. Encara 
que els nous planetes estaran més a prop de la 
nana blanca que abans estava Mercuri del Sol i, 
també, estaran atrapats per les forces de marea 
i sempre oferiran la mateixa cara a l’estrella. Per 
tant la possible zona habitable serà només el 
llimb entre la zona fosca i la il·luminada.
No podem esperar gaires alternati ves.

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

Font: htt ps://www.space.com/






