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L’ENTREVISTA

Entrevistem els banyolins olímpics de 
Tòquio 2020 

Manel Balastegui (rem), Carles Grabulosa 
(entrenador de rem) i Esther Guerrero 
(atleti sme) van ser els tres membres del Club 
Natació Banyoles que van representar el Club 
als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. 

Manel Balastegui, remer del CNB, va acabar 
en 7a posició juntament amb el seu company 
Caetano Horta després de guanyar la fi nal B en la 
modalitat de doble escull de pes lleuger masculí. 
Entrenats per Carles Grabulosa (coordinador  i 
entrenador de la secció de rem del CNB), van 
aconseguir així la 7a posició global i van obtenir 
diploma olímpic, que s’entrega als vuit primers 
classifi cats. Es van imposar en aquesta fi nal B a 
les embarcacions de Polònia, Ucraïna, Canadà 
i Índia. Balastegui i Grabulosa van ser rebuts 

posteriorment a l’Ajuntament de Banyoles en 
reconeixement del seu esforç.

Esther Guerrero, per la seva banda, va disputar 
la sèrie classifi catòria dels 1.500 metres llisos. 
Guerrero, que és entrenadora de la secció 
d’atleti sme del Club, no va poder accedir a 
semifi nals després de ser 8a amb un temps 
de 4:07.08. Un cop va tornar del Japó va ser 
rebuda al Club Natació Banyoles, on se li va 
fer un homenatge i es va descobrir el plafó dels 
olímpics del CNB amb l’actualització de Tòquio 
2020. 

Esther Guerrero, explica’ns la teva vivència 
com atleta als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
Tòquio 2020 m’ha ajudat a créixer. Tinc la sort 
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Text: Redacció d’Els Colors
Foto: CNB

de viure l’esport rei dels jocs, l’atleti sme, i cada 
vegada que aquests s’acosten la repercussió 
social augmenta. Però nosaltres, els atletes, 
vivim d’això els 365 dies de l’any i aquesta 
il·lusió per arribar en la millor forma possible 
a les grans cites és el que ens fa gaudir del dia 
a dia. L’esti l de vida, el fet de lluitar per tenir 
objecti us, les nostres ruti nes, la passió pel que 
fem i les ganes de fer-ne partí cips els altres. 
Mai hauria pensat que l’atleti sme m’aportaria 
tant, em construiria i em faria senti r així: viva, 
en els bons i els mals moments. Una muntanya 
russa d’emocions inigualable, uns moments i 
uns records que ens quedaran per sempre.
Tan de bo el reconeixement i el suport fos 
similar al temps de construcció que tots 
hem necessitat per arribar aquí. Tòquio no 
només ha estat la gran cita olímpica. Tòquio 
han estat anys de treball, de companyonia, 
de competi cions, de caigudes i de victòries. 
Tòquio ha estat però conti nuarà essent, 
perquè tot suma i som uns afortunats de ser 
uns dels privilegiats que n’hem format part.

Carles Grabulosa, explica’ns la teva vivència 
com a tècnic als Jocs Olímpics de Tòquio 
2020.
La meva vivència com a tècnic als Jocs 
Olímpics de Tòquio es va fer esperar, ja que la 
plaça la vam aconseguir el 2019 i en teoria la 
competi ció era el 2020. Finalment s’ha allargat 
un any més i els darrers mesos han estat molt 
incerts a causa de la pandèmia. Sobretot quan 
setmanes abans encara hi havia rumors que 
deien que potser se suspendrien.
Però, un cop allà, ha estat una experiència 
súper enriquidora i grati fi cant. Veure’t 

envoltat dels millors esporti stes i tècnics del 
món de tots els esports i ser conscient que tu 
ets un més d’aquesta minoria que aconsegueix 
arribar a uns Jocs és espectacular. Aquests 
dies al Japó encara ens moti ven més per a 
encarar el futur.
El fet d’haver aconseguit diploma olímpic 
(7a posició) amb una tripulació tan jove (18 
i 21 anys), i amb només tres mesos i mig de 
preparació per la incorporació d’en Caetano 
a darrera hora, fa que esti gui molt orgullós i 
sati sfet de la feina feta. Crec que ha estat més 
que un èxit.

Manel Balastegui, explica’ns la teva vivència 
com a remer als Jocs Olímpics de Tòquio 
2020.
Fins ara havia anat a moltes competi cions, 
però a cap havia viscut una experiència 
com aquesta dels Jocs Olímpics. L’ambient 
que es respira allà és molt diferent, l’esperit 
competi ti u que hi ha no es troba en altres 
campionats, i això es nota. Tot el que envolta 
la vila olímpica i el contacte amb els altres 
esporti stes està molt bé, perquè et trobes 
amb gent que viu l’esport com tu i va allà a 
competi r al màxim.
Pel que fa a la part esporti va, va fer molta 
més humitat del que esperàvem i al principi 
es va notar el jet lag. Un cop ens vam haver 
aclimatat, ens vam centrar en entrenar fi ns 
al dia de la competi ció. Vam fer regates més 
bones i d’altres més dolentes, però a la fi nal 
B vam poder donar-ho tot i guanyar-la. Ara 
queden tres anys per París 2024 i tenim molt 
marge de millora. Segur que podrem fer més 
bon paper que ara a Tòquio!

 Pg. Antoni Gaudí, 3 · 17820 Banyoles · Telèfon 972 570 859
www.cnbanyoles.cat
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Banyoles ha signat un acord amb el Bisbat 
de Girona i l’associació Canaan per a la cessió anti cipada de la 
fi nca on es construirà la futura biblioteca. Una vegada signat el 
conveni, el consistori passa a ser propietari de la fi nca i iniciarà el 
concurs d’idees per a defi nir el projecte per a la futura reubicació 
de l’actual biblioteca. La signatura ha comptat amb la parti cipació 
de l’alcalde Miquel Noguer; el Bisbe de Girona, Francesc Pardo; 
i el president de l’associació Canaan, Joan Càliz. L’acord preveu 

que el Bisbat cedeix anti cipadament a l’Ajuntament de Banyoles una fi nca de 915 m2 de superfí cie, 
corresponents a l’església i el convent de l’edifi ci de La Providència. A banda dels 915 metres que 
se cedeixen a l’Ajuntament, la resta de la parcel·la es desti narà a habitatges, un 30% dels quals 
seran de protecció ofi cial.

La Clínica Salus Infi rmorum de Banyoles oferirà revisions 
mèdiques esporti ves a baix cost a infants i joves de famílies 
vulnerables de la ciutat. La mesura forma part d’un conveni 
signat entre l’Ajuntament de Banyoles i la Clínica amb l’objecti u 
de promoure la inclusió social a través de la pràcti ca esporti va.
El conveni signat entre l’Ajuntament i el centre sanitari vol 
facilitar les revisions mèdiques esporti ves a infants de famílies 
en risc d’exclusió que formen part del Programa d’Accessibilitat 

Esporti va. El programa pretén promoure la inclusió social a través de l’esport facilitant l’accés a la 
pràcti ca esporti va d’infants i joves de famílies vulnerables. En aquest senti t, a través del conveni 
subscrit es bonifi carà el 75% del cost de les revisions mèdiques als infants i joves que hagin estat 
derivats pels serveis socials bàsics.

BANYOLES SIGNA AMB EL BISBAT DE GIRONA LA CESSIÓ DE L’ESPAI PER A LA 
FUTURA BIBLIOTECA

BANYOLES OFERIRÀ REVISIONS MÈDIQUES ESPORTIVES A BAIX COST A 
INFANTS DE FAMÍLIES VULNERABLES

w w w . b a s s o l s e n e r g i a . c o m

L’energia verda
més propera
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La nova sabateria de Banyoles 
on cuidem de tu i dels teus peus.

Vine i veuràs la nova col·lecció Hivern 21/22

T’hi esperem!

Mercadal, 7 · 17820 Banyoles · Tel. 972 57 03 51
www.roigurbancomfort.com

INAUGURACIÓ
DIMECRES 1 DE SETEMBRE

En el Padró de Veïns de Vilanova de la Muga 
de l’any 1869, Sebastià Roig Jofre apareix 
inscrit com a “soguero”, professió derivada de 
soga o corda. Realitzava artesanalment tot el 
procés d’elaboració de les espardenyes. Era 
conegut com “en Vilanova“, i per això decidí 
posar el nom de “Calzados Vilanova“ a la 
botiga situada als carrers Caamaño i 
Monturiol de Figueres. 

Miquel Roig Casadevall, l’any 1894 continua la 
feina del seu pare. La guerra civil espanyola 
suposa la confiscació de la botiga, manca de 
materials per fer les espardenyes.

L’any 1944 el seu fill Sebastià Roig Sirvent es va 
fer càrrec del negoci, quan encara la situació 
social era d’autèntica postguerra. 
L’enderrocament de l’edifici on hi havia la 
botiga va obligar a fer el trasllat, 
l’any 1962, a l’actual ubicació a la 
placeta baixa de la Rambla.

Miquel Roig Bonaset no es va 
dedicar mai a la botiga 
d’espardenyes, morí l’any 1973 
d’accident. El seu fill, Miquel Roig 
Casademont, tenia onze anys, va 
ajudar els seus avis a la botiga i 
més tard va dedicar-s’hi 
totalment.
El 1983 va impulsar una reforma 
integral de la botiga, que va 
passar de “Calzados Vilanova“ a 
“Roig calçats i espardenyes“, 
canviant la imatge, introduint un 
aire nou i modern amb nous 
productes i articles, però 
conservant l’essència i l’esperit.  
Fruit de “l’empenta des de la tradició“, de “la 
fidelitat a uns orígens artesans“, l’any 1993 
obren botiga a Cadaqués, on l’espardenya és 
el producte principal i de referència.
Al cap de deu anys, per  obres de reforma i 
millora de la Rambla, obren una altra botiga al 
carrer de Girona de Figueres.
Al 2011 sorgeix l’oportunitat d’obrir una 
botiga a Dubai, dins el complex “Global 
Village”, amb l’objectiu de traslladar les 

espardenyes a una cultura completament 
diferent. Aquesta botiga, sense la seva gestió, 
continua activa.
Un nou concepte de botiga el representa 

Orígens, 2013,  on la font 
d’inspiració i l’essència dels 
fundadors són l’espardenya, el 
cànem, materials naturals i el 
Mediterrani.

L’any 2017 s’enceta una nova 
etapa a la botiga de la Rambla. 
Sota el nom de ROIG URBAN 
COMFORT destaca la comoditat 
i el benestar, sense renunciar a 
les noves tendències de la 
moda. Les innovacions i les 
darreres tecnologies aplicades 
al món del calçat proporcionen 
“un espai on cuidem dels teus 
peus“.

Amb la incorporació de Miquel 
Roig Amat són sis les generacions, amb el 
nom de Roig, que continuen en el món de les 
espardenyes i del calçat.

Aquesta sisena generació és la responsable 
del nou projecte de la botiga de Banyoles. La 
vocació de servei, la il·lusió i la confiança en la 
gent, en el comerç i en la ciutat de Banyoles 
són els eixos bàsics de la decisió de continuar 
la tasca realitzada durant més de 200 anys de 
l’emblemàtica botiga de can Freixa.

LA FIDELITAT A UNS ORÍGENS ARTESANS 
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Per bruixa...
Abans, el fet d’ésser ti tllada de bruixa podia 
comportar greus conseqüències per a una 
dona. La bruixa, segons el diccionari normati u 
català actual, és una “dona que practi ca la 
bruixeria”, però també “dona vella, lletja, 
dolenta”. En l’imaginari col·lecti u, la bruixa 
era una dona que, per mitjà d’un pacte amb 
el dimoni, aconseguia poders sobrenaturals, 
que uti litzava amb fi nalitats malèfi ques. Les 
bruixes, a través de conjurs, amb la mirada o 
amb aliments i objectes embruixats, podien 
provocar accidents de tota mena a les persones 
o al besti ar, fer caure pedra, provocar fortes 
pluges...
En aquest relat, una dona vella i lletja de 
començament del segle XX va ser considerada 
bruixa, i per ésser una “dona rara” (una dona 
que no encaixava amb els estàndards de 
normalitat de l’època) va rebre de valent.
No va ser el primer cas, ja que a principis del 
segle XVII algunes dones de la comarca varen 
ser acusades de bruixes. A diferència d’altres 
territoris, a Catalunya no va ser la Inquisició 
l’encarregada de perseguir, interrogar, torturar 
i eliminar les bruixes, sinó que van ser els 
senyors del lloc i els tribunals de justí cia 
locals. S’encarregava la feina a un professional 
caçador de bruixes que determinava si una 
persona ho era o no. En aquest segle XVII es 
va creure que hi havia moltes bruixes a la zona 
i es va cridar l’anti c soldat Bartolomé Romero, 
natural de Palerm (Sicília). Ell tenia la facultat 
de detectar una bruixa sense gaires difi cultats. 
Va reconèixer tres dones i totes tres les va 
considerar veritables bruixes. Es veu, però, 
que tot plegat era un frau, ja que trobava que 
totes les dones que li eren presentades com a 
sospitoses de bruixeria eren bruixes. Aquest 

falsari no se’n va sorti r i va ser deti ngut i 
condemnat a sis anys de desterrament.
Sigui com sigui, aquest “ti c” (mania) de veure 
(i perseguir) bruixes, va conti nuar i no es fa 
estrany que hi hagués un episodi de persecució 
d’una suposada bruixa a la Banyoles de l’any 
1906.
Els fets ens ela relata el banyolí Jaume Saguer 
i Barceló, com a corresponsal de la publicació 
barcelonina La Veu de Catalunya del dia 16 de 
febrer de 1906. Tot havia passat a Lió, en un 
mas de Lió, a prop de l’Estany, una setmana 
abans: “La passada setmana el jutjat municipal 
d’aquesta se personá en el Mas Lió”. Com es 
pot veure, el jutge municipal va actuar d’ofi ci en 
assabentar-se que s’havia comès un delicte. El 
jutge va anar a aquest mas per veure com havia 
quedat una dona (no se’ns diu el nom) a qui 
havien agredit brutalment: “a reconéixer a una 
pobre dona que la colpejaren de mala manera, 
deixantla en un estat que feya llásti ma”.
Segons sembla, un grup de persones (no se sap 
de quina mena ni quants eren) va apallissar-
la, ja que per a ells era una bruixa: “El pretext 
de la tal pallissa fou perque uns selvatges 
estúpits digueren que era bruixa”. D’acord amb 
el corresponsal, aquesta dona reunia el perfi l 
propi d’una bruixa camufl ada, ja que era vella, 
lletja i pobra: “aquesta pobre dona és ja d’edat 
avansada; les bruixes son sempre velles, lletjes 
o pobres. S’están prenent declaracions.”
Avui aquestes creences sobre bruixes han 
perdut vigència, i molta gent sol veure la bruixa 
com un personatge popular entranyable. 
Tanmateix hi ha altres “càsti gs” per a les 
persones que no encaixen amb els considerats 
estàndards socials actuals.

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

VACANCES DEL 2 AL 21 DE SETEMBRE
Obrim dimecres 22 de setembre

Ara més a prop teu

Si et poses en contacte amb mi, t’ajudaré a assegurar tot el que t’importa.

T’esperem!
A la nostra nova oficina podrem donar-te tota
la seguretat que necessites. Vine a visitar-nos
i t’oferirem les assegurances que s’adaptin
millor a les teves necessitats.

 Assegurança de decessos

Aquesta assegurança evita despeses, tràmits i molèsties  
en un dels moments més delicats de la vida, i inclou, a més, 
assistència i atenció als familiars.

 Assegurança d’automòbil

Ens adaptem a tu i al teu vehicle perquè gaudeixis com mai 
de cada trajecte. A més de les cobertures bàsiques, disposaràs 
dels nombrosos avantatges que ofereix la nostra xarxa de 
tallers AutoPresto.

 Assegurança de la llar

Gaudeix com mai de la teva llar i dels teus familiars gràcies  
a les àmplies cobertures que t’ofereix la nostra assegurança. 
A més, disposaràs de serveis exclusius, com l’Assistència 
informàtica online, el Servei tècnic 24 hores i el Servei 
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absoluta a l’hora de triar els professionals i centres mèdics 
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Estalvia mitjançant l'agrupació de les teves pòlisses

Si desitges estalviar, pots agrupar les teves assegurances  
en contractar el Compte client,  que et permetrà:

•  Pagar una única quota mensual.
• Incrementar la taxa d'interès.
• Obtenir nombrosos descomptes.

 Assegurances de vida

Gaudeix de la seguretat i dels serveis exclusius, protegeix  
als teus, pensa en el futur, anticipa’t. Amb beneficis fiscals 
pels beneficiaris.

MAITE VIÑAS ORIOL
Agent d’assegurances exclusiu 
núm. reg. C046840449561J
maite.vinas@agentes.catalanaoccidente.com

Avinguda Països Catalans, 253 · 17820 BANYOLES · T.  616 787 234 · F. 972 100 658
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

ARTS ESCÈNIQUES

PRESENTACIÓ PROGRAMACIÓ 
CULTURA BANYOLES SETEMBRE-
DESEMBRE 2021
Dimarts 7 de setembre, 20 h. A l’Auditori de 
l’Ateneu. Presentació de la programació de 
Cultura Banyoles setembre - desembre 2021.
Després de la presentació hi haurà l’actuació 
del grup de música banyolí Eli Rodríguez.
Gratuït.

CINEMA DOCUMENTAL
COM JO VULGUI
Dijous 16 de setembre, 20 h. A l’Auditori de 
l’Ateneu. VO en àrab i anglès, subtitulada en 
català. Preu: 3 €.
Més informació: eldocumentaldelmes.com

CINEMA DOCUMENTAL
TRIANGLE DE SOL
Divendres 17 de desembre, 20 h. A l’Auditori 
de l’Ateneu.
Gratuït amb entrada anticipada.

CINEMA DOCUMENTAL
DESCENDENTS
Diumenge 19 de setembre,  20 h. A l’Auditori 
de l’Ateneu.
Després del documental hi haurà un col·loqui.
Gratuït amb entrada anticipada.

TEATRE INDEPENDENT
AL LLINDAR DE L’OBLIT
Eironeia Produccions. Text, dramatúrgia i 
direcció: Joan Solana Figueras.
Divendres 24 de setembre, 20 h.
Dissabte 25 de setembre, 20 h.
Diumenge 26 de setembre, 19 h.
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques.
Preu: 12 €.

ESPECTACLE FAMILIAR
SOBRE RODES
Cia. Yldor Llach.
Dissabte 25 de setembre, 11 h i 12 :30 h.
Espai: Pati de l’escola La Vila, Baldiri Reixac.
Dissabte 25 de setembre, 17 h i 18 :30 h.
Espai: Plaça Xesco Boix.
Gratuït amb entrada anticipada. És necessari 
adquirir entrada per accedir al recinte, excepte 
els menors d’1 any que vagin a la falda d’un 
adult.

CINEMA
LA DONA IL·LEGAL
Dissabte 25 de setembre, 20 h. A l’Auditori de 
l’Ateneu. Cicle Gaudí.
Preu: 4,5 €.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
HORA DEL CONTE
Dijous 16 de setembre. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal. La princesa del pèsol i el príncep dels 
matalassos. A càrrec de Capgiralla contes. 
Gratuït amb inscripció prèvia.
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Dijous 30 de setembre. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal. BIBLIONADONS. Animalets. 
A càrrec de Joan de Boer.
Gratuït amb inscripció prèvia.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dijous 23 de setembre. 17 h. Biblioteca 
Comarcal. Lila Trotamundos, de Teresa Radice; 
il·lustrat per Stefano Turconi. Per a infants de 
9 a 12 anys. 
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari.
Gratuït amb inscripció prèvia.

CONCURSOS
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.
TÉ FAMA DE BRUT
I  QUAN GRUNY 
SE SENT DE LLUNY

ACTIVITATS ADULTS
CLUB DE LECTURA
Dimarts  14  de setembre. 19 h. Museu Darder.
ELS CADÀVERS DEL CANDIDAT, de Miquel 
Aguirre. Ens hi acompanyarà l’autor.
Conductor:  Albert Torrescasana.

PRESENTACIONS 
Dissabte 18 de setembre. 12 h. Museu Darder.
TE AMO, GRACIAS: UN CAMINO PARA 
TRANSITAR EL DUELO. A càrrec de Kimi Turró.

EXPOSICIONS 
Fins el dilluns 4 d’octubre. De dilluns a 
divendres, de 9 a 20 h. Mobles Tarradas.
ARQUITECTES I CIUTAT. Del pla urbanístic del 
1936 a la Banyoles Olímpica.
Activitat emmarcada en el cicle Cinc cèntims 
de creació local 2020.

Del dissabte 16 de setembre al 30 d’octubre. 
Biblioteca Comarcal. ARQUITECTURA I 
URBANISME. Exposició documental per 

finalitzar el cicle Cinc cèntims de creació local 
2020 amb l’objectiu, més enllà del nostre 
entorn, de reflexionar sobre l’arquitectura i 
l’urbanisme del segle XXI i del futur de les 
nostres ciutats. 

HORARIS
HORARI D’ESTIU 
(fins al 12 de setembre, inclòs).
Matins: de dimarts a dissabte: de 10.30 a 14 h.
Tardes: de dilluns a divendres: de 16 a 20 h.

HORARI D’HIVERN 
(a partir del 13 de setembre).
Matins: de dimarts a divendres: de 10’30 a 14h.
Tardes: de dilluns a dijous: de 16 a 20 h.

MESURES  SANITÀRIES 
Ús de la mascareta.
Neteja de mans amb hidrogel.
Distància de seguretat.
Aforament limitat.
Quarantena de 24  hores de tots els documents 
retornats a la biblioteca.

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

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

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

ADULTS - FICCIÓ
L’hora de l’estrella. Clarice Lispector; traduït per 
Josep Domènech Ponsatí. Club Editor. 
Napalm al cor  Pol Guasch. Anagrama. 
Poemes. Nikos Kavadias; traduït per Jaume 
Almirall. Club Editor. 
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ADULTS - NO FICCIÓ 
Guia botànica per al teu jardí: l’art i la ciència de 
la jardineria per a tots els públics. Geoff Hodge. 
Cossetània. 
El Talmud dels jueus: antologia de saviesa 
rabínica; edició i traducció de Manuel Forcano.
Todos los Hombres deben morir: la épica historia 
oficial de cómo se hizo Juego de Tronos. James 
Hibberd. 

CÒMIC
Cruzadas. Izu. Yermo. 
Family Tree. Jeff Lemire. Astiberri. 

CINEMA
Madame Curie Marjane Satrapi. Regne Unit /
França 2019. 
La tercera esposa Ash Mayfair. Vietnam 2018. 

MÚSICA
Farsa (género imposible). Sílvia Pérez Cruz. POP 
CATALÀ. 
Màtria Gemma Humet. POP CATALÀ. 

MUSEUS DE BANYOLES 
SETEMBRE

Les activitats dels Museus de Banyoles estan 
adaptades a les mesures de prevenció i 
seguretat per a la Covid-19. 
Les activitats presencials estan subjectes a 
les restriccions que dictamini el PROCICAT. 
Consulteu el web dels Museus de Banyoles 
uns dies abans de l’activitat per confirmar si es 
realitza. 

CASAL D’ESTIU PER A NENS I NENES
Del 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.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

EXPOSICIONS
Fins al 26 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 4, 12, 18, 26 de setembre i 2 d’octubre. A 
les 11.30 h. Al Parc Neolític de la Draga. Visita 
al Parc Neolític de la Draga. En la visita al parc, 
podrem entrar a dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a 
dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics. 
D’aquesta manera esbrinarem què menjaven, 
què caçaven, què cultivaven, quins estris i 
eines utilitzaven, etc. Durada: 1,5 hora.
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 9 de setembre. A les 16 h. Al Parc neolític 
de la Draga. Què ens expliquen els arqueòlegs de 
la Draga? 
Jornades de portes obertes per a conèixer les 
darreres troballes al jaciment neolític de la 
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Draga. Els mateixos arqueòlegs de l’excavació 
ens  faran  les explicacions sobre els treballs 
arqueològics que s’estaran desenvolupant i els 
resultats més destacats. 
Durada: 1 hora. Edat: a parti r de 7 anys.
Preu: gratuït.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. 

Dia 11 de setembre. A les 18 h. A la Vil·la romana 
de Vilauba. Vilauba en 3D. Entrem a la vil·la 
romana. 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... Durada: 1,5 hora. Edat: a parti r 
de 7 anys. Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 
2,5 euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
10 de juliol. Gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. 
L’acti vitat només es durà a terme si hi ha un 
mínim d’inscrits. 

Dia 18 de setembre. A les 17 h. Al Museu 
Arqueològic de Banyoles. Banyoles medieval: 
del carrer al monesti r. Passejarem pels carrers 
per conèixer com es va fundar Banyoles i com 
s’hi vivia durant l’edat mitjana i arribarem al 
monesti r de Sant Esteve on visitarem una joia 
del s.XV, l’Arqueta de Sant Marti rià, una de les 
peces més remarcables de l’orfebreria medieval 
catalana. 

Durada: 1,5 hora. 
Edat: a parti r de 7 anys. 
Gratuïta.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’acti vitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dies 25 de setembre i 3 d’octubre. A les 11 h.
Als Banys Vells. El Rec Major: un passeig històric 
i natural. Iti nerari que ressegueix el recorregut 
del rec Major des de l’Estany fi ns al centre de 
Banyoles per conèixer el desenvolupament 
industrial de la ciutat vinculat a la presència 
de l’aigua. Durada: 2 hores. 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’acti vitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dia 25 de setembre. A les 17 h. Al Parc Neolíti c 
de la Draga. Avui fem de Neolíti cs. Visita a 
l’interior de les cabanes per tal d’endinsar-nos 
en la vida quoti diana dels homes i les dones 
del neolíti c. Durada: 1,5 hora. Edat: a parti r 
de 3 anys acompanyats d’un adult. Preu: 5 €/
persona.
Informació i reserves: Museu Arqueològic de 
Banyoles, 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia. L’acti vitat només es durà a 
terme si hi ha un mínim d’inscrits.
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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.

XERRADES
Divendres 17 de setembre. A les 19 h. A la 
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles. 
CICLE DE MEDI AMBIENT. Objectiu 2030, 
per un Pla de l’Estany sostenible. S’analitzen 
els problemes ambientals que afecten a nivell 
planetari i es fan propostes per fer de la nostra 
comarca un espai més sostenible.
La COVID, fins quan? A càrrec de Laura 
Guerrero, viròloga.
Activitat gratuïta.

ACTIVITATS FAMILIARS
Diumenge 5 de setembre. A les 11 h. Al Museu 
Darder de Banyoles i Estany (zona Banys Vells). 
Exploradors de l’Estany. Ens endinsarem en la 
recerca del fons de l’Estany, la seva vegetació 
i la fauna. Durada: 2 hores.  Edat: a partir de 6 
anys, acompanyats d’un adult.
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, Tel. 972 574 467; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

Diumenge 19 de setembre. A les 11 h. Al Museu 
Darder de Banyoles. Investiguem els mamífers. 
Vine amb família i descobrirem a través de 
l’observació moltes coses dels mamífers 
de les nostres contrades. A l’Espai Darder, 
coneixerem mamífers de terres molt llunyanes. 
A més, te n’enduràs una petita part... Durada: 
2 hores. Edat: a partir de 6 anys acompanyats 
d’una persona adulta. Preu: 5 euros; menors de 
3 anys, entrada 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.

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.

AJUDES AL TRANSPORT
Aquest mes de setembre ja podeu sol·licitar la 
vostra ajuda al transport. La podeu demanar 
estudiants fins a 25 anys, empadronats a 
Banyoles, que curseu un primer de grau, 
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batxillerat, cicle formatiu o un PFI a Girona, 
Barcelona (també Bellaterra) o Olot.
Més informació: plaestanjove.cat 
Instagram @plaestanyjove

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.

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

OFICINA DE TURISME DE 
BANYOLES 

VISITES I ACTIVITATS SETEMBRE
Dissabte 4 de setembre, 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? Caldrà 

superar proves i resoldre reptes, tot descobrint 
mil i una històries viscudes en els rentadors. No 
us la podeu perdre. Correu a apuntar-vos-hi!
Punt de trobada: plaça Maria Ros i Gussinyé 
(porta d’entrada de l’escola La Draga).
Aforament limitat. Edat: activitat recomanada 
a famílies amb infants de 4 a 12 anys. Preu: 
Activitat gratuïta.

Dissabte 18 de setembre,  a les 11 h. BTT 
PELS CORRIOLS DE L’ESTANY. Voleu gaudir 
en família i fer una volta a l’estany diferent? 
Us proposem un recorregut senzill en BTT pels 
corriols i les rieres del voltant de l’estany que 
posarà a prova la vostra destresa com a ciclistes 
i us farà pujar l’adrenalina! Si no disposeu de 
bicicleta, ens la podeu demanar a nosaltres.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.   
Aforament limitat. Edat: activitat recomanada 
a partir de 8 anys. Preu: Activitat gratuïta amb 
reserva prèvia.

Diumenge 19 de setembre,  a les 11 h. VIU 
L’EXPERIÈNCIA DEL PAPER ARTESANAL. 
Voleu ser paperaires per un dia a l’únic molí 
paperer de Girona? Aprendreu com es fa el 
paper artesanalment i us en podreu endur 
una mostra feta per vosaltres! També podreu 
conèixer l’ofici de fargaire i experimentar amb 
la força de l’aigua. Descobrireu la importància 
dels recs de l’estany per als oficis i per a la ciutat 
i també perquè el molí i la farga són on són. 
Punt de trobada: Molí de la Farga (c/ Concòrdia 
de les Aigües de l’Estany, 1). 
Aforament limitat. Edat: activitat recomanada a 
partir de 4 anys. 
Preu: Activitat gratuïta.

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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Diumenge 26 de setembre, a les 11 h. CAIAC 
A L’ESTANY. Els  caiacs que utilitzem són 
embarcacions obertes amb molta estabilitat. 
Després de fer una petita explicació i equipar-
nos, sortirem a navegar per l’estany de 
Banyoles, un espai natural molt tranquil i amb 
un entorn meravellós. Es realitzarà una activitat 
física en contacte directe amb l’entorn, veurem 
què amaga la natura i passarem una bona 
estona divertida i coneixerem nous llocs i altres 
formes de vida. 
Punt de trobada: Club Natació Banyoles. 
Aforament limitat. Edat: activitat recomanada 
a partir de 8 anys. Preu: 10€/persona amb 
reserva prèvia.

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

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 gratuïta.

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

ACTIVITATS AUDITORI DE 
L’ATENEU

SETEMBRE 2021
TRIO DA VINCI
Dissabte 18 de setembre. 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. CONTRASTOS. Música clàssica. Maria 
Florea, violí; Marion Platero, violoncel; Àlex 
Ramírez, piano. 12 €. 

ACTIVITATS EMMB

SETEMBRE 2021
PREINSCRIPCONS AL CURS 2021-22 DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
BANYOLES
Al web www.emmb.banyoles.cat / 
emmusica@ajbanyoles.org / 972 576049

Per a alumnes de totes les edats, des dels 3 
anys fins a adults.
L’EMMB ofereix una proposta formativa 
àmplia i diversa d’educació musical, adreçada a 
tota la ciutadania, de totes les edats, perfils i 
interessos estètics. 
El Pla d’estudis de l’EMMB, reconegut pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, s’agrupa en cicles. També 
s’ofereix formació musical per a adults, així com 
altres itineraris paral·lels.
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L’EMMB combina clàssica, moderna i 
tradicional i ofereix ensenyaments de violí, 
viola, violoncel, contrabaix, guitarra, guitarra 
elèctrica, baix elèctric, bateria, piano, flauta 
travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxofon 
i veu. I a partir d’aquest curs també de tenora, 
fible i fiscorn.

PUNT ÒMNIA BANYOLES

HORARI
Dimarts, dijous i divendres, de 15 a 20 h.
Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h.

Adreça: 
C/Barcelona, 54 / Telèfon: 972 58 07 41
Whatsapp: 605 36 36 67
E-mail: puntomniabny@gmail.com
Totes les activitats són gratuïtes

ACTIVITATS FORMATIVES 
(amb inscripció prèvia)
ACCÉS A PLATAFORMES DE FEINA
Aquest curs està dirigit a les persones del DIE. 
L’objectiu és aprendre a navegar de forma 
bàsica per les principals plataformes de recerca 
de feina. Saber com entrar a la web, què buscar, 
utilitzar els filtres, llegir la informació que més 
ens interessi... La idea és saber moure’ns amb 
facilitat per agilitzar la recerca.
Els dijous del 23 de setembre al 14 d’octubre. 
De 15:30 a 16:30 h. Adults.

BEQUES
Amb aquest nou començament ja es poden 
demanar les beques per estudis universitaris i 
no universitaris. Us ajudarem amb tot.
Dimarts i divendres, del 14 al 30 de setembre. 
De 15 a 17 h.

INICIACIÓ AL DRIVE
En aquest curs intentarem donar la informació 

justa i concreta per saber utilitzar de manera 
clau els aspectes més interessants de la 
plataforma Drive. Un pas més cap a la 
digitalització.
Els dijous del 4 al 18 de novembre. De 15:30 
a 16:30 h.
Material: Cal portar portàtil si es pot. Adults.

INICIACIÓ A GOOGLE I GMAIL
Farem una introducció de les principals 
funcions i utilitats que té Google al nostre dia 
a dia i com podem aprofitar-ho adequadament. 
També aprofundirem en l’eina per enviar 
correus electrònics “Gmail”.
Dijous 25 i 2 de desembre. De 15:30 a 17 h. 
Material: cal portar portàtil si es pot

INICIACIÓ A INTERNET EN RUTA
En aquest taller farem una introducció a 
les principals eines de Google per poder 
augmentar en autonomia i poder millorar el 
nostre coneixement.
Dimarts 14 i 21 de desembre. De 18 a 19 h. / 
de 15:30 a 16:30 h.
Adults.

CLUB DIGITAL
Coneixeu els clubs de lectura. Doncs aquest 
pretén ser el mateix però amb aplicacions mòbil. 
Un divendres cada dos mesos ens trobarem per 
parlar sobre alguna aplicació gratuïta. La idea 
és poder utilitzar-la al nostre dia a dia i poder 
compartir experiències, dubtes, problemes al 
Club Digital.
Un divendres cada 2 mesos. De 15 a 17 h. 
(Horari que es pot modificar). Adults.

ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES 
PUNT ÒMNIA
ORGANITZEM-NOS
Nou començament de curs i nova etapa? 
Apropeu-vos al Punt Òmnia i posarem a punt 

DEL TERRI

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

Tel. 872 720 057 - 676 989 031
marbresdelterri@hotmail.com
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l’agenda i ens organitzarem  les setmanes per 
compaginar bé els estudis i l’oci.
Dimarts 21 i 28 de setembre. De 17 a 18:30 h.
Material: Agenda. Primària i ESO

SETMANA DE LA FESTA MAJOR
Durant aquesta setmana farem activitats 
diverses relacionades amb la Festa Major de 
Banyoles. Activitats tant al Punt Òmnia, com a 
la ciutat. Participarem activament de la festa.
Setmana del 18 al 21 d’octubre. A partir de les 
17 h. Destinat a: ESO i Grup de Joves.

SETMANA DE LA CASTANYADA
Farem la castanyada al barri. Durant la setmana 
farem alguna activitat referent al Halloween, 
per acabar amb un túnel del Terror el divendres 
5 a la tarda.
Del divendres 29 al divendres 5 de novembre. 
A partir de les 17 h. Destinat a: ESO i primària 
(5è i 6è).

DECORACIÓ DEL NADAL
Arriba l’època de l’any que els carrers 
s’engalanen per l’arribada del Nadal. Des del 
Punt Òmnia, farem el mateix i deixarem l’espai 
ben preparat.
Dijous 9 i divendres 10 de desembre. A les 17 
h. Destinat a: ESO

SETMANA DE NADAL
Durant aquesta última setmana de l’any, farem 
activitats relacionades amb l’època de Nadal. 
Farem algun taller divertit i ho combinarem 
amb berenars festius.
Setmana del 20 al 23 de desembre. A les 17 h.
Destinat a: Grup de joves i primària (5è i 6è).

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE
AULA OBERTA
Ús lliure dels ordinadors amb el suport d’una 
dinamitzadora: deures, treballs, xarxes socials, 
etc.
Horari:
ESO: de dilluns a divendres, de 17 a 18:30h. 
Dimecres fins a les 20 h.
Primària:  dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 
18:30 a 19:15 h.
Majors de 16 anys: dilluns, dimarts i dijous, de 
19:15 a 20 h.

TRÀMITS ON-LINE
Amb suport d’una dinamitzadora podràs 
realitzar:
Inscripcions a portals de feina, selecció 
d’ofertes de feina, enviaments de CV on-line, 
etc. Horari: dimarts, de 16 a 17 h.
Diferents tràmits on-line amb les 
administracions. Horari: dilluns, dimecres i 
divendres, de 16 a 17 h. Cal cita prèvia.

ANC - PLA DE L’ESTANY 
DIADA 2021

Dissabte 4 de setembre, de 10 a 13 h. A la plaça 
Major de Banyoles. PARADA INFORMATIVA 
de la Diada i d’altres campanyes de l’ANC.

DIA 11 DE SETEMBRE
AUTOCARS A LA MANIFESTACIÓ DE 
BARCELONA
Lloc de sortida: av. de la Farga (Banyoles).
Hora de sortida: 13 hores.
Tornada de Barcelona: 19 h. aprox. (a 
confirmar el mateix dia a l’autocar).
Preu: 10 €.
Tiquets autocar a: 
Banyoles: La Patagònia
Cornellà: Supermercat Charter
Corts - El Forn de Pa
La manifestació començarà a les 5 de la tarda 
a Plaça Urquinaona i anirà fins al Parlament de 
Catalunya.   
Informació: https://diada.assemblea.cat/ 

17è DIA DE L’ESTANY

DIUMENGE 26 SETEMBRE
ACTIVITATS AMBIENTALS PER A TOTA LA 
FAMÍLIA
A les 10 h. Davant l’Escola de Natura. VOLTA 
A L’ESTANY EN BICICLETA.
A partir de les 11 h. Al Parc de la Draga. 
COMPANYIA CAP PROBLEMA PRESENTA: EL 
SR. RECICLATGE I ELS SEUS AMICS. Espectacle 
amb cançons mediambientals de collita pròpia. 

ACTIVITATS AMBIENTALS 
Ballada amb en Blauet, jocs, tallers, 
alliberament d’un animal recuperat... 
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SETMANA EUROPEA DE LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 
A BANYOLES  “FES SALUT. MOU-TE 
DE MANERA SOSTENIBLE”

DEL 18 AL 26 DE SETEMBRE
Concurs de pintura mural.
Bicicletada popular.
Gimcana familiar.
Xerrada sobre mobilitat en bici.
Activitat de mobilitat segura als centres 
educatius.

Per a més informació, horaris i inscripcions:
https://banyoles.cat
www.escolanaturabanyoles.org  

TROBA’M FESTIVAL DE MÀGIA

DIVENDRES 3 DE SETEMBRE
A les 18 h. Espectacle d’obertura del festival 
amb Rúbi Fernández, a la plaça de les Rodes.
A les 20 h. NA QUE VER, amb Mario López & 
Papu pelut. Centre Cívic de Porqueres. 10 €.
A les 22 h. MÀGIA GOLFA, amb Els amics del 
TROBA´M. Bar del Cívic.

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
A les 12 h. VERMUT MÀGIC, amb Els amics del 
TROBA´M. Can Xabanet.
A les 16 h. i 18 h. ESPAIS MÀGICS, amb artistes 
sorpresa. Llotja del tint, Pia Almoina, Pati del 
Museu Arqueològic.
A les 18 h. MÀGIA A LA MURALLA, amb Pepín 
Banzo. La Muralla.
A les 19:30 h. LA GALA MÀGICA, amb Els 
artistes del TROBA´M. Auditori (10€). Entrades 
a la venda a cultura.banyoles.cat.
A les 22 h.  LA GALA MÀGICA, amb Els artistes 
del TROBA´M. Auditori (10€). Entrades a la 
venda a cultura.banyoles.cat.

MANAIES PER BANYOLES

Dissabte 18 de setembre, a les 7 de la tarda. 
El Manípul de Manaies de Banyoles farà una 
sortida recordant la sortida que es va fer l’any 
1949 que va suposar la restauració del Manípul 

de Manaies, la data es fa coincidir en la setmana 
que se celebra la Mare de Déu dels Dolors (15 
de setembre).
Recorregut: C/ Vallespirans, c/ de Mossèn 
Jacint Verdaguer, plaça dels Turers, c/ de 
la Canal, plaça dels Estudis, c/ Mercadal, 
plaça Major, c/ Àngel Guimerà, passeig de la 
Indústria, plaça dels Jurats, c/ de la Indústria, 
c/ Àngel Guimerà, plaça Major, c/ Abeurador, 
c/ Porta dels Turers, plaça dels Turers, c/ de 
Mossèn Jacint Verdaguer, c/ Vallespirans, plaça 
de les Rodes, c/ de l’Estany, plaça del Carme i 
c/ Vallespirans.

Es demana que les persones que vinguin a 
veure la sortida compleixin amb les normes de 
seguretats establertes. Es demana no seguir la 
formació. En cas de pluja la sortida s’anul·laria.

FUNDACIÓ LLUÍS COROMINA

Dijous 30 de setembre, a les 19:30 h., a 
l’Espai Eat Art. Tertúlia sobre consciència 
arquitectònica amb l’arquitecte Josep Miàs. 
L’activitat vol crear un espai de debat i reflexió, 
en companyia d’altres convidats, per conèixer i 
indagar en l’univers professional de l’arquitecte 
català. A més, l’Espai Eat Art també s’adequarà 
amb una mostra de maquetes de Miàs.

FIRA DE LA RAMONA

Dies 11, 12, 18 i 26 de setembre. De 10 a 21 h.
Al passeig Darder (entre el pg. Mossèn 
Constans i el c/ de la Barca).

OMNIUM

ACTIVITATS SETEMBRE
Dia 16 de setembre. A les 19.30 h. Presentació 
del llibre L’aigua que vols, de Víctor Garcia Tur, 
guanyador del Premi Sant Jordi d’Òmnium 
Cultural. 

Dia 18 de setembre. A les 20 h. Sopar Estellés.   

Dia 1 d’octubre. A les 20 h., al parc de l’1 
d’octubre de Banyoles. Llums de llibertat: el país 
que volem. 
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ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT 
GRAN DE BANYOLES
Diumenge 12 de setembre, a les 7 de la tarda, 
a la terrassa del Casal. Actuació del grup de 
Playback de Banyoles.

Dijous 23 de setembre, a la terrassa del Casal 
Cívic Banyoles, berenar cloenda d’estiu 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.

Dissabte 2 d’octubre. Excursió a Sant Cugat i a 
Sant Sadurní. Per més referències adreçar-se al 
despatx de la Junta.

Per més informació: tel. 972 576 941.

CASAL CÍVIC BANYOLES
Més informació: 
Tel. 972 57 11 62 - 677 260 703.
cc.banyoles@gencat.cat.

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.

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA
Del 22 de setembre al 15 de desembre. 
Dimecres, de 19.15 a 20.30 h. A càrrec de 
Gabriela García.

CANÇONS DE TAVERNA 
Del 21 de setembre al 14 de desembre. 
Dimarts, de 10.30 a 12 h. A càrrec de Nasi 
Marco.

BALL EN LÍNIA
Del 21 de setembre al 30 de novembre.
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h  - Grup 1.
Dimarts, de 19.45 a 20.45 h  - Grup 2.
Dijous, de 19.15 a 20.15 h  - Grup 3.
Divendres, de 19.15 a 20.15 h – Grup 4.
A càrrec de Vicens Moliner.

DANSES DE LA POLINÈSIA
Del 27 de setembre al 29 de novembre.
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h. A càrrec d’Irene 
Álvarez de Quevedo.

SARDANES
Del 22 de setembre al 29 de desembre.
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h.

ACTIVITATS FÍSIQUES
HIPOPRESSIUS
Del 30 de setembre al 16 de desembre.
Dijous, de 11.10 a 12.25h. A càrrec de Mar Bufí.
GIMNÀSTICA
Del 20 de setembre al 29 de novembre.
Dilluns, de 9.15 a 10.15 h – Grup 1.
Dilluns, de 10.30 a 11.30 h – Grup 2.  

SALUT I BENESTAR
ESTIRAMENTS I REEDUCACIÓ POSTURAL
Del 21 de setembre al 14 de desembre.
Dimarts, de 9.15 a 10.30 h - Grup 1.
Dimarts, de 10.45 a 12 h - Grup 2.
A càrrec de Queralt Aloy.

TAO KUNG
Del 24 de setembre al 17 de desembre.
Divendres, d’11.45 a 13 h. A càrrec de Susan Baker.

IOGA
Del 22 de setembre al 22 de desembre.
Dimecres, de 9.15 a 10.15 h  - Grup 1.
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Dimecres, de 10.30 a 11.30 h - Grup 2.
A càrrec de Raül Carracelas.

IOGA IYENGAR
Del 24 de setembre al 26 de novembre.
Divendres, de 9.15 a 10.15 h  - Grup 1.
Divendres, de 10.30 a 11.30 h - Grup 2.
A càrrec de Llum Valle.

GIMNÀS SUAU AMB MÚSICA
Del 21 de setembre al 14 de desembre.
Dimarts, de 16 a 17.30 h. A càrrec de Mireia 
Carbonell.

ESTIMULEM ELS SENTITS
Del 21 de setembre al 14 de desembre.
Dimarts, de 15.45 a 17.15 h. A càrrec de 
Montse Serret.

MEMÒRIA
Del 21 de setembre al 14 de desembre.
Dimarts, de 17.30 a 19 h  - Grup 1.
Divendres, de 15.45 a 17.15 h - Grup 2
Divendres, de 17.30 a 19 h - Grup 3.

RELAXACIÓ
Del 23 de setembre al 16 de desembre.
Dijous, de 9.15 a 10.15 h. A càrrec de Marc 
Sallarès.

ACTIVITATS MANUALS I ARTÍSTIQUES
DIBUIX URBÀ
Del 21 de setembre al 2 de novembre.
Dimarts, de 17.30 a 19 h. A càrrec d’Arnau Bielsa.

BRODAT EXPERIMENTAL
Del 23 de setembre al 18 de novembre.
Dijous, de 18.30 a 20 h. A càrrec de Marta 
Ballester.

TREBALLS AMBIENTALS EN FAMÍLIA
Del 27 de setembre al 13 de desembre.
Dilluns, de 16.45 a 18.30 h.

DIBUIX I PINTURA
Del 23 de setembre a 25 de novembre.
Dijous, de 10 a 12 h. A càrrec d’Arnau Bielsa.

NOVES TECNOLOGIES
TAULETES I MÒBILS 
Del 20 de setembre al 30 de novembre. 
Dilluns, de 15 a 16 h - Grup 1.
Dimarts, de 15 a 16 h - Grup 2.
A càrrec de Martirià Pagès.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
GRUP LECTURA
Del 20 de setembre al 27 de desembre.
Dimarts, de 9.30 a 11 h.

CATALÀ
Del 22 de setembre al 24 de novembre.
Dimecres, de 16.15 a 17.45 h - Grup 1.
Dimecres, de 18 a 19.30 h - Grup 2.

FRANCÈS
Del 21 de setembre al 30 de novembre.
Dimarts, de 10 a 11.30 h - Grup 1.
Dimecres, de 10 a 11.30 h - Grup 2.

ANGLÈS
Del 21 de setembre al 30 de novembre.
Dimarts, de 16 a 17.30 h - Grup 1.
Dijous, de 16 a 17.30 h - Grup 2.

INSCRIPCIONS
De l’1 al 10 de setembre. Les preinscripcions 
podran fer-se de forma presencial o telefònica



ON ANAR

24 _

CAMÓS
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Divendres 10 de setembre. A les 21.30 h. Plaça 
de l’Ajuntament. CANTADA D’HAVANERES 
amb el grup TERRA ENDINS.

ESPONELLÀ
FESTA MAJOR DE VILERT
Divendres 3, a les 8 del vespre, CAMINADA 
NOCTURNA i sopar de carmanyola.

Dissabte 4, a les 10 del matí , CAMPI QUI 
PUGUI: baixada en barca pel Fluvià.
A la tarda, acti vitat per a joves.
Al vespre, sopar de veïnes i veïns, a la Plaça.
A les 10 de la nit, concert amb LA VEÏNA DEL 
COSTAT.

Diumenge 5 de setembre, a 2/4 d’11, OFICI 
SOLEMNE.

ARROSSADA POPULAR A 
CENTENYS

Diumenge 5. A les 11h del matí . JOCS PER A 
LA MAINADA.
A les 2 del migdia, ARROSSADA POPULAR (en 
grups familiars o bombolla). Venda de ti quets a 
l’Ajuntament d’Esponellà.
A les 6 de la tarda, CONCERT amb EDUARD 
CANIMAS.

FESTA MAJOR D’ESPONELLÀ

DISSABTE 18, A CAL BARÓ
A les 6 de la tarda, espectacle amb la companyia 
EL SAC, INVENTORA DE JOCS.
A  les 8. del vespre. MÚSICA, amb MARC I 
LAIA.
A les 10 de la nit. CONCERT amb EL PÈSOL 
FERÉSTEC i  VÀLIUS.

DIUMENGE 19
A 2/4 de 12: OFICI SOLEMNE.
A 2/4 d’1, VERMUT MUSICAL. 
A les 5 de la tarda, a Cal Baró, espectacle de 
ti telles KUMULUNIMBU, amb el col·lecti u 
artí sti c i social ORTIGA.

DIADA DE CATALUNYA 

11 DE SETEMBRE
A 2/4 de 10, Plaça 1 d’Octubre. Pujada al 
castell. Plantada de l’estelada i manifest. 
Esmorzar (cadascú se’l porta).

Totes les acti vitats es faran seguint les 
recomanacions anti -Covid. Hi pot haver 
variacions depenent de com evolucioni la 
pandèmia.

PALOL DE 
REVARDIT

ACTIVITATS SETEMBRE

10 DE SETEMBRE, AL CASTELL DE 
PALOL DE REVARDIT
A les 20 h. Concert a càrrec de Marc i Laia. 
Hi haurà moscatell, ratafi a i galetes per a tots 
els assistents. En cas de pluja l’acti vitat es 
traslladarà al pavelló. Aforament limitat.
 
FESTA MAJOR DEL MUNICIPI DE 
PALOL DE REVARDIT

DISSABTE 25 DE SETEMBRE
A les 21:30 h. CONCERT AL PAVELLÓ A 
CÀRREC DE CESK FREIXAS. Entrada gratuïta. 

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
A les 11 h. Ofi ci de festa Major. Tot seguit 
es durà a terme el Pregó de la Festa Major a 
càrrec dels sanitaris/es i mestres del municipi.
Seguidament, sardanes cantades a la plaça 
1 d’Octubre amb la Cobla la PRINCIPAL DE 
PORQUERES.
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EXPOSICIÓ DE  FOTOGRAFIA

Fins al 31 d’octubre. Al Castell de Palol de 
Revardit. Títol exposició: KOAN: Retrat i 
proporció Àuria. Autor: Carles Avilés.
Inauguració: 25 de setembre. 19h.
Horaris: Dissabtes, de 10 a 14 h i de 18 a 20h. 
Diumenges, de 10 a 14 h.
 
Per assisti r a qualsevol dels actes caldrà fer 
reserva prèvia al telèfon 972 594 448 o bé 
al correu ajuntament@palol.cat. Aforament 
limitat. Se seguiran totes les mesures de 
prevenció de la Covid-19. Serà obligatori l’ús 
de mascareta.

PORQUERES
DIADA DE CATALUNYA

Dissabte 11 de setembre, a les 19 h., a la Plaça 
11 de Setembre. AUDICIÓ DE SARDANES a 
càrrec de la Principal de Porqueres.

FESTA MAJOR DE PUJARNOL

DIUMENGE 19 DE SETEMBRE
A 2/4 d’1. Pujada i Missa a Sant Patllari per 
celebrar l’aplec. Cantada de Goigs i aperiti u.

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

HORA DELS MÉS PETITS
Dimecres 15, a les 17.30 h. DEL SOL A LA 
LLUNA. A càrrec de Carmina Rabasseda. 
Adreçada a famílies amb mainada de 0 a 3 anys. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

HORA DEL CONTE 
Dissabte 18, a les 10.30 h. PEDALADA DE 
CONTES. En el marc de la Setmana Europea 
de la Mobilitat 2021 us proposem un matí  on 
la bicicleta i els contes seran els protagonistes. 
Acti vitat adreçada a famílies. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia.

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 18 a les 19 h. Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia.

HORA DEL CONTE BALLA’M UN LLIBRE
Dijous 23, a 2/4 de 6 de la tarda. Fantasicontes 
per Tigretelèfon. Espectacle de dansa i música 
en viu. Durada:15-20 minuts. Adreçada a nens 
i nenes de 5 a 12 anys. Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia.

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimecres 29, a les 7 de la tarda. Comentarem 
Sis nits d’agost, de Jordi Lara. Amb la presència 
de l’autor. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia.

c/ Església, 19 - 17846 Mata (Porqueres)
Telèfon 972 581 660 · Mòbil 634 500 951

www.inspirafisioestetica.com - info@inspirafisioestetica.com

ALTA COSMÈTICA NATURAL I ORGÀNICA CERTIFICADA

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

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

Tel. 972 576 704
Fax 972 574 023

E-mail: porqueres@mafonsa.cat
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EXPOSICIÓ 
Del 7 al 24 setembre. Exposició dels llibres de 
l’autor Gianni Rodari i xerrada – taller Rodari ens 
parla, a càrrec de Mariona Masgrau (dimecres 
22, a les 19 h.). Activitat adreçada a famílies. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

INSCRIPCIONS ALS CLUBS DE 
LECTURA
Durant el setembre us podeu inscriure als 
clubs que ofereix la biblioteca per la temporada 
2021-22. A biblioteca@porqueres.cat, 
presencialment o 972 583 898. 

ENDRAPALLIBRES (CLUB DE LECTURA 
INFANTIL)
Per als nens i nenes de 5è a 6è de Primària (de 
10 a 12 anys). Previst pel 2n dilluns de cada 
mes, de 5 a 6 de la tarda. 

CLUB JOVE (CLUB DE LECTURA JUVENIL)
Per nois i noies de 1r i 2n de secundària (de 
12 a 14 anys). Previst pel 2n dimecres de cada 
mes, de 6 a 7 de la tarda.

CLUB DE LECTURA D’ADULTS 
Previst pel 4t dimecres dels mesos parells, a les 
7 de la tarda. 

CLUB DE CINEMA (CLUB DE LECTURA)              
Previst pel 4t divendres dels mesos imparells, a 
les 7 de la tarda.

LLEGIR TEATRE (CLUB DE LECTURA)              
Previst pel 1r divendres dels mesos de octubre, 
desembre, febrer i juny. A les 7 de la tarda i 
amb l’activitat complementària d’anar al TNC a 
veure l’obra de teatre.

ACTIVITATS DE TURISME

TRAVERTI + TREN PINXO
Diumenge 12 de setembre, a les 10.30 h.,  a 
l’Estany de Banyoles (davant club tenis).
Els trajectes es faran amb el Tren Pinxo, amb 
sortida i arribada a l’Estany. Preu: Gratuïta.
Edat: Activitat per a famílies amb infants a partir 

de 5 anys, els menors han d’anar acompanyats 
d’una persona adulta. 
Reserves i més informació: Oficina de Turisme 
de l’Estany – Telèfon 972 58 34 70 – WhatsApp: 
690 853 395 turisme@ajbanyoles.org.

VISITA ESTUDI TALLER CARLES 
FONTSERÈ
Dissabte 18 de setembre, a les 19 h., a l’Estudi 
Taller Carles Fontserè. Preu: Tarifa completa 4 
euros i tarifa reduïda 2 euros. Edat: A partir de 
7 anys.
Reserves i més informació: www.porqueres.cat 

LES CARES DE L’AIGUA NOVA!
Dissabte 25 de setembre, a les 11 h., a l’església 
de Santa Maria de Porqueres. Brollador, estanys 
i llacunes de Porqueres. Preu: gratuïta.
Més informació: Oficina de Turisme de l’Estany. 
Telèfon 972 58 34 70, turisme@ajbanyoles.org

XXIX TORNEIG D’ESTIU MEMORIAL 
JOAN ESTANY

Dissabte 4 de setembre. 20 h. Camp de futbol 
de Miànigues. UE Porqueres - UE Tona.

CASAL DE LA GENT GRAN

A partir del 15 de setembre comencen les 
activitats programades. 
Informació: Oficina del Casal o al 972 572 601.

XERRADA
Dimarts 28 de setembre, a les 17 h. Al local 
social del Casal de la Gent Gran de Porqueres. 
Xerrada Què cal saber de les vacunes contra la 
COVID-19. A càrrec de Gemma Fontbernat 
(Farmacèutica).

CELEBRACIÓ DE L’ANIVERSARI DELS 
50 ANYS DE CASATS DELS SOCIS DEL 
CASAL DELS ANY 2020 i 2021
Dissabte 18 de setembre. 18 h. Al pati del local 
social del Casal. Playback a càrrec del Casal de 
la Gent Gran de Porqueres. Oberta a tothom.
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SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

APLEC DE SANT FERRIOL (FALGONS 
- SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR) 

Dia 12 de setembre. De 9 a 13 h. Peti t mercat 
d’arti cles artesanals.
A les 14 h. Arrossada popular. Havent dinat, 
actuació musical a càrrec del grup Gavin 
Buckley.
Més informació a la web de l’Ajuntament.
 
FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

Dia 24 de setembre. A les 20 h. Concert d’inici 
de festa, a la plaça de les Escoles, a càrrec 
del Grup de Caramelles de Sant Miquel de 
Campmajor. 

Dia 25 de setembre. 10 h. Caminada popular 
per la vall (sorti da a la plaça de les Escoles).
A les 17 h. Actuació infanti l La Sra. Bombolles, 
amb taller de bombolles en acabar l’espectacle, 
a la plaça de les Escoles.
A les 20.30 h. Actuació musical amb Pol 
Cardona & The True Sparks, a la plaça de les 
Escoles.
 
Dia 26 de setembre. 10.30 h. Audició de 
sardanes, a càrrec de la Cobla l’Arbucienca, 
davant l’església del Collell.
A les 12.30 h. Missa solemne dedicada a 
l’Arcàngel Sant Miquel, al Santuari del Collell, 
cantada pel Grup de Caramelles de Sant 
Miquel de Campmajor. En acabar la missa, peti t 
refrigeri al davant de l’església.
A les 18 h. Actuació musical de fi nal de Festa 
Major, a càrrec de Hop’s Trio, dins de la 
programació del festi val ITINERA, a la plaça de 
les Escoles.
Més informació a la web de l’Ajuntament.

PERRUQUERIA

C/ Sant Martirià 90 -  BANYOLES
Tels. 872 092 542 - 633 893 127

ABANS PERRUQUERIA:

NOVA OBERTURA 
SETEMBRE

DESCOMPTE

20%
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APLEC DE SANT PATLLARI

Coincidint amb la festa de Pujarnol, el 
Centre Excursionista de Banyoles juntament 
amb els veïns de Pujarnol i la col·laboració 
de l’Ajuntament de Porqueres, tornen a 
organitzar el tradicional aplec a l’ermita de 
Sant Patllari. Es tracta de l’aplec que té lloc en 
un dels punts més enlairats i emblemàtics de 
la comarca.

DIUMENGE 19 DE SETEMBRE DE 2021
A les 12.30 h. celebració religiosa en honor a 
Sant Patllari.
Cant dels Goigs al Sant, que se l’invoca contra 
la tempesta i la pedregada.
A les 13.15 h. Aperitiu pels assistents.
A les 14 h. Arrossada popular al voltant de 
l’ermita
A les 16 h. Cant dels Adéus. 

Tothom hi és convidat.

TORNA L’APLEC DE SANT MAURICI 
DEL CALÇ

Amb motiu del projecte de restauració de 
l’ermita de Sant Maurici s’ha volgut recuperar 
aquell popular aplec del qual ja se’n té 
constància des de l’any 1887, una festa que 
va tenir una gran participació de gent de les 
rodalies i especialment de Banyoles.
El Centre Excursionista de Banyoles 
juntament amb els veïns de Pujarnol i la 
col·laboració de l’Ajuntament de Porqueres 
tornen a organitzar una de les antigues 
anades de la comarca. Les tradicions són 
cultura.

DISSABTE 18 DE SETEMBRE DE 2021
A les 12 h, a l’exterior de l’ermita acte de la 
celebració religiosa de la paraula en honor 
a Sant Maurici. Cant dels Goigs al Sant 
protector dels nois que anaven a fer la guerra i 
la mili. Vermut popular pels assistents. Audició 
de sardanes. Visita al centenari roure, conegut 
amb el nom del “roure de la mestressa”.
A les 13.30 h. Cloenda de l’acte. 

Tothom hi és convidat.

DONACIONS DE SANG AL PLA DE 
L’ESTANY - SETEMBRE

04/09/2021 Banyoles. Pavelló de Can Puig. 
De 10 a 14 i de 16 a 20:30 h.
13/09/2021 Camós. Pavelló municipal. De 18 
a 21 h.
23/09/2021 Fontcoberta. Pavelló municipal. 
De 17 a 21 h.

CITA PRÈVIA A donarsang.gencat.cat
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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.

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.

SOPARS A LA FRESCA
MENÚ DIARI

HABITACIONS 24h HABITACIONS REFORMADES AMB TV i BANY COMPLET

Únic canal autoritzat per emetre
tot el futbol als locals públics

Vine a disfrutar de tots els 
partits de futbol



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

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



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

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

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

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



32 _32 _

MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Truita de farina amb cansalada i boti farra
La truita de farina ja és descrita, als anys 30, per 
Ferran Agulló a l’emblemàti c Llibre de la cuina 
catalana: “a un parell d’ous batuts, s’hi afegeixen 
dues cullerades de farina desfeta en una mica 
d’aigua. Es barreja, es bat bé i es ti ra a la paella 
amb oli ben roent”, ens diu l’inventor del terme 
“Costa Brava”. Truita popular arreu, rep altres 
noms, com tannara a l’Alt Empordà, i truita amb 
trampa a les comarques de Ponent. Al Ripollès, 
com a la Catalunya Nord, s’anomena truitada. 
És pròpia de Pasqua però també de les anti gues 
feines del segar i batre, com era corrent a casa. 
Es menjava al camp, per berenar, acompanyada 
d’una amanida. 

INGREDIENTS
Cansalada (uns 100 g.).
Boti farra negra (uns 100 g.).
Un o dos ous per persona.
Farina, la que admeti  (o una tassa grossa).
Sal.
Aigua. 
Oli.

ELABORACIÓ
En un plat fondo poseu-hi els ous i un pols de 
sal i debateu-los una mica; aneu-hi incorporant 
la farina i, després, aigua, fi ns a aconseguir 
una pasta fi na i llisa, quasi com de crep, però 
tampoc no excessivament clara. 

Poseu una paella al foc amb un fons d’oli, ben 
calent, ti reu-hi la cansalada tallada a daus i la 
boti farra a rodelles, i feu-ho rossejar. Tireu-hi la 
pasta, remenant-ho una mica amb una forquilla, 
a fi  que es vagi coent, a foc no gaire alt. Quan 
un costat sigui ros, i de sobre ja una mica pres, 
hi doneu la volta i la gireu amb un plat girador a 
l’aire, si en sabeu.
La rossegeu bé, a foc alt, de l’altre costat. 
Serviu-la tot seguit, tallada a meitats o triangles. 

NOTES
No ha de quedar gaire gruixuda, a fi  que quedi 
cuita i esponjosa. 
Hi ha qui, en comptes d’aigua, hi posa llet.
Segons les àvies s’havia de girar set vegades…



Art floral Celebracions Muntatges efímers

AVINGUDA PAÏSOS 
CATALANS, 215

972574437
floristeriasic

FLORISTERIA SIC
ENS HEM TRASLLADAT!



FARMÀCIES DE GUÀRDIA
SETEMBRE 2021

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

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

SERINYÀ
Dies  1, 2, 3
ANNA M. PAGÈS

FONTCOBERTA
Dies 6, 7, 8, 9, 10
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 13, 14, 15, 16, 17
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 20, 21, 22, 23, 24
JOSEP Ma TORRES

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 27, 28, 29, 30 
M. CARME BUSQUETS

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



La XVIII edició del Festival 
In-Somni tindrà lloc, el divendres 
17 i dissabte 18 de setembre, al 
parc de la Coope de Sarrià de 
Ter. L’edició d’enguany, la qual 
s’havia de celebrar el passat mes 
de maig, encara no ha tancat el 
seu cartell. El festival proposa 
durant dos dies un total d’onze 
concerts de música en directe 
respectant totes les mesures de 
seguretat. 
L’entrada del festival es pot 
adquirir a través de la pàgina 
web i els preus oscil·len entre els 
20 i 30 €. D’altra banda, l’horari 
provisional és de les sis de la 
tarda a les dues de la matinada. 
No obstant això, el festival 
s’adaptarà i complirà amb la 
normativa vigent. A més, les 
entrades adquirides anteriorment 

són vàlides per aquestes noves 
dates, i es retornarà els diners a 
qui ho demani.
Tal com es defineix l’In-Somni, 
festival internacional de música 
independent, “és molt més que 
un grapat de concerts: és ànima, 
és risc i són novetats en tots els 
sentits.

Un cartell de luxe: 
Enguany, el Festival In-Somni 
presenta un cartell de luxe. 
Durant el primer dia es podrà 
gaudir d’un total de sis 
actuacions -tres encara per 
confirmar-, on podrem escoltar: 
el tribut al postpunk dels mítics 

Joy Divison, el qual oferirà la 
banda Last Transmission; 
l’actuació del grup Luw, i el grup 
basc Grises, els quals presenten 
el seu nou treball Talismán.
El segon i últim dia compte amb 
cinc espectacles de categoria. 
Estrenaran la segona vesprada 
el grup Vinnie Kairos/Mad Phi & 
L’home estàtic; Flashy Ice 
Cream i Swit Eme, la nova 
revelació del panorama hip hop 
actual. 
A més, podrem escoltar el rap 
d’Anier, on el concert serà el 
debut de la jove en terres 
gironines. I, tancarà el festival 
Doble & Hug Sound, el duet 
gironí que ha publicat el seu 
primer àlbum. 

El grup vallesenc, Flashy Ice Cream, tocarà el proper 18 de setembre
a Sarrià de Ter. Font: in-somni.info

El Festival In-Somni celebrarà la seva 18a edició 
els dies 17 i 18 de setembre

Per AMIC



aquests casos es beneficien en percentatges 
molt alts de tractaments percutanis (a través de 
la pell) de  regeneració discal, facetaria 
(articulacions entre vèrtebres de la columna) i 
dels lligaments.
L’actuació quirúrgica i regenerativa va de la mà 
d’un programa de fisioteràpia intensiva amb 
participació dels seus entrenadors i preparadors 
físics, tenint en compte les especificitats  de 
l’esport. 
Segons la disciplina esportiva que es practica es 
pot patir determinades patologies que cal saber 
abordar de forma ràpida, miniinvasiva i 
resolutiva. La ràpida disponibilitat de proves 
complementàries com la ressonància 
magnètica, proves d’esforç bàsica i de gasos, i 
l’ecocardiografia complementen l’estudi de 
l’estat de l’esportista.  

Amb la incorporació de SERORTRAM, la Clínica 
Salus continua ampliant la   cartera de serveis, 
proporcionant un recolzament de màxima 
categoria a tota l’activitat que gira al voltant de 
l’esport de Banyoles i la comarca del Pla de 
l’Estany.

Dr. Àlex Muset Lara
Traumatologia i Ortopèdia
Col·legitat 25.671

Teràpia regenerativa en lesions esportives
Al setembre s’incorporarà l’equip de 
traumatologia SERORTRAM a la Clínica Salus, 
amb una gran experiència en la branca de la 
medicina de l’esport i alts coneixements en 
tècniques de teràpia regenerativa o tissular.

Què és la teràpia regenerativa?
La teràpia regenerativa o tissular aplica 
tractaments innovadors amb cèl·lules  mare 
mesenquimals, factors de creixement, diferents 
tipus de col·lagen o productes nutritius basats 
en àcid hialurònic per guarir lesions òssies, de 
les articulacions o dels cartílags, i escurçar el 
temps de recuperació.
Aquest tipus de teràpia és oberta a tothom, i 
especialment en el cas de persones esportistes 
que han patit una lesió i volen recuperar-se de 
manera òptima i en el  temps més curt possible.

Exemples d’aplicació de la teràpia 
regenerativa
En les cirurgies artroscòpiques lligades a lesions 
per activitats d’alta competició, la cirurgia 
mínimament invasiva combinada amb un 
tractament regeneratiu augmenta el benestar 
del pacient i redueix el temps de recuperació.  
Les lesions més habituals es presenten en les 
articulacions de genoll, maluc, espatlla, colze, 
turmell o canell.
Una altra patologia freqüent en atletes que 
participen en programes de competició és la 
sobrecàrrega  del raquis o columna vertebral. 
Amb freqüència s’observen lesions discals, 
articulars entre vèrtebres o trencaments o 
estiraments excessius dels lligaments. Tots 

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

CONSULTES EXTERNES:  972 573 018
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La teva història…?
Vaig néixer el 4 de maig del 1987 a Torroella de 
Montgrí i he crescut a Banyoles, ja ho sabeu, el 
millor lloc del món. Sempre he pensat... si no 
ets una estrella del rock, quin interès hi ha en 
dir on i quan has nascut? Ara, com que la meva 
història va de música, que no sigui dit que no 
l’he dita.
Tot comença a casa de la meva àvia, on hi havia 
“boquilles” de trombó i fotos de fi scorns. El seu 
pare era trombonista i també sabater. Com és 
evident, ja de ben peti t vaig tenir contacte amb 
la música.
Més tard, els meus pares em van apuntar a 
“música”. Un concepte prou obert per la gent 
que ens hi dediquem. Vaig començar amb 
el piano clàssic i conti nuar amb el trombó 
modern. Qui ho diria que bufar un tub enganxa 
tant. Sense voler, les “boquilles” de casa de 
l’àvia tornaven a aparèixer.
Després van venir els locals d’assaig, els 
primers concerts. Els estudis al Taller de 
Música de Banyoles (quina gran pedrera!), les 
gires..., el Conservatori del Liceu, l’ESMUC i 
la University of North Texas. I grups com: The 
Gramophone Big Band, El Peti t de Cal Eril, 
David Mengual Free Spirits Big Band, Mazoni, 
Judit Neddermann i un llarg etc.

Ambició o vocació?
Van de la mà. Ara bé, primer hi ha d’haver 
moti vació i connexió. Sobretot per les coses 
peti tes: un so, aquell acord, un solo, una 
cançó… Estem en un moment en què tot va 
molt de pressa. A part, s’han perdut una mica 
els ofi cis, moltes vegades la gent té feines per 
pagar les necessitats bàsiques, però després 

dediquen el temps a les coses que realment els 
agrada. Per què, quin senti t té dedicar moltes 
hores a una cosa que no et mou? Tal com em va 
dir un dia en Ramon Prats (baterista banyolí), 
en Ben Street diu: “La feina d’un músic no és 
estudiar moltes hores l’instrument. És la d’estar 
moti vat per estudiar”. També és cert, que no es 
pot deixar de banda la fi losofi a de l’esforç. 

Viure per treballar o treballar per viure? 
És una pregunta trampa. Gairebé tothom ha de 
treballar per viure, i en molts casos sobreviure. 
Ara bé, ti nc sort de desti nar tot el dia a la 
música. Si et dediques al Jazz i música moderna, 
treballar vol dir, estudiar l’instrument, concerts, 
gravacions, compondre per a tu o per encàrrec, 
donar classes (actualment a l’EMMBanyoles i a 
l’ESEM Taller de Músics de Barcelona)... És una 
feina molt versàti l i em sento molt còmode en 
aquesta ruti na canviant i creati va. Ah! I també 
el FEMjazz!, festi val de jazz de Banyoles, el 
nostre lema és: Fem jazz, fem poble. Sempre 
passa l’últi m cap de setmana de maig, convido 
tothom que hi vingui a treure el cap.

ISIDRE PALMADA GELI  Músic



Av. Països Catalans, 227 · BANYOLES
Tel. 972 575 310

DE DILLUNS A DISSABTE, MATÍ I TARDA

10% descompte*
en material esco

lar! 

Campanya curs 2021/22

*Compra mínima de 20 euros

Tornada
al cole!
Des de la revista Els Colors 
us volem presentar una sèrie 
d’articles que han preparat 
els nostres col·laboradors i 
que us poden ser útils a l’hora 
de preparar la benvolguda 
tornada al centre escolar.
Posem a la vostra disposició 
diverses propostes comercials 
perquè pugueu triar, remenar i 
escollir la més apropiada.
També s’hi poden trobar 
diverses activitats 
extraescolars i així seleccionar 
per als vostres fi lls i fi lles la  
més adient.



La tornada a l’escola i l’activitat física
Preparats i motivats per tornar a l’escola? 
Després d’un curs molt intens i amb moltes 
dificultats afegides causades per la pandèmia, 
els centres educatius, esportius i tots els que es 
dediquen a l’oci i recreació per infants i joves, 
ens hem hagut de reinventar. Tots i totes ens 
hem adaptat i omplert de paciència en moments 
delicats i complicats.
Fent referència al mon de l’esport i activitats 
extraescolars, molts nens/es, nois/es, no han 
pogut realitzar amb regularitat els seu esport 
o activitat física, a causa dels confinaments 
grupals al llarg del curs; i això ha contribuït a 
la inactivitat física i com a conseqüència a un 
augment del sedentarisme entre les famílies. 
Tothom ha de ser conscient que un nivell adequat 
d’activitat física en infants ajuda a garantir 
un desenvolupament fisiològic òptim durant 
l’etapa de creixement, millora la prevenció de 
malalties infantils i disminueix el risc de sofrir 
altres malalties que puguin generar problemes 
físics en etapes posteriors de la vida. Per això, 
és necessari practicar de tres a quatre sessions 
setmanals d’una durada mínima de quaranta-
cinc minuts, i amb una intensitat de moderada 
a vigorosa.
L’esport durant el període escolar, pot convertir-
se en un excel·lent mitjà educatiu per a 
l’individu, ja que els nens i nenes desenvolupen 
la capacitat de moviment, les relacions socials, 
vincles afectius, l’acceptació de les regles, i 
a més a més estimula la superació, l’esforç 
personal i col·lectiu.
Els familiars i docents seran una de les figures 
més importants en el moment de transmetre als 

infants la importància de realitzar algun esport 
i els beneficis que comporta a nivell motor i 
mental; intentant crear hàbits saludables en el 
present per aconseguir una millor qualitat de 
vida en el futur. Per mitjà de l’esport, els nens 
i nenes viuen noves experiències motrius, 
motivadores i divertides que els ajudaran en el 
seu desenvolupament integral (cognitiu, afectiu, 
social i motriu) i en l’adquisició de valors com 
la cooperació, l’amistat, el respecte, el coratge, 
l’autocontrol, la perseverança, la igualtat, la 
constància i la sinceritat. Els infants que aprenen, 
des de petits, a lluitar pel que creuen i a treballar 
en equip, quan arriben a l’edat adulta podran 
valer-se millor per ells mateixos en les situacions 
adverses i tindran una millor aptitud davant els 
entorns dificultosos. 
Per tots aquests motius i múltiples beneficis, 
animo tota la mainada i joves a realitzar activitat 
física o esport de forma diària, ja que es 
divertiran, jugaran, invertiran en salut i creixeran 
en un ambient amb valors útils i necessaris per 
tota la vida. 
Fem esport? Juguem? Fem salut? Som-hi!

ESCOLA 
MULTIESPORTIVA

DEL PLA DE L'ESTANY

CURS 21-22

INSCRIPCIONS A WWW.CEPLAESTANY.CAT
 DEL 6 AL 24 DE SETEMBRE 

LES EXTRAESCOLARS DEL CONSELL ESPORTIU

COL·LABORACIÓ
Per Fàtima Ribot Sitjà

Llicenciada en Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Esport



CLASSES DE FRANCÈS

Juga, aprèn i parla
Professora nativa
diplomada en FLE

Un jeu d’enfant!

Telèfon 657 80 84 83 

Tornada al cole!
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CONSULTORI OBERT
Per Marta Expósito

Tornada a la rutina... Què sopem?
Ja som al mes de setembre! I és a mitjans 
d’aquest mes que la majoria de famílies tornem 
a la rutina... els àpats i  els horaris de son 
tornen al seu ritme habitual marcat pel rellotge 
escolar. A vegades reenganxar aquest hàbit 
costa, fins i tot pels adults, que ens pot ser més 
difícil organitzar-nos per la setmana a nivell de 
sopars, si els nens dinen a l’escola. 
Els sopars han de ser senzills, variats, atractius, 
etc., i és molt fàcil caure en la temptació de 
donar als nens el que sabem que es mengen 
fàcilment. És una estona delicada, on tots 
estem cansats i per tant serà normal que 
siguem més permissius i no seguim una pauta 
tan equilibrada per sopar. 
Si tenim la previsió de planificar-nos amb 
temps, tot serà més fàcil. Us faig alguna 
proposta, esperant que us sigui útil: 

• Fer una llista de plats saludables que 
funcionen a casa. 

• Organitzar-te per deixar alguns plats 
preparats ja uns dies abans. 

• Fer una planificació entre setmana (dl-dv) 
per saber què hi haurà cada dia. 

• Al cap de setmana provar algun plat 
nou, i si funciona, l’introduïm de dilluns a 
divendres. Un petit consell: si provem una 
cosa que no sabem si agradarà, sempre 
està bé posar d’acompanyament alguna 
preparació que sabem que sí pot agradar, 
així tot es fa més agradable per tots.

Recorda que els plats vegetals no poden faltar 
i sobretot que estigui combinat de proteïna 
(peix, ous, carn). 

Alguns plats que solen funcionar: 
• Mongeta verda saltejada amb sèsam 

(deixar-la cuita i a la nevera, en 2 minuts es 
pot saltejar). Pollastre planxa.

• Crema de verdures. Truita francesa. (la 
crema es pot deixar preparada al cap de 
setmana).

• Espàrrecs verds planxa amb pernil salat 
enrotllat. Peix planxa. 

• Verdures al forn amb peix al forn.
• Espaguetis de carbassó saltejats amb porro 

amb salsa de tomàquet i bonítol.
• Alvocat, cogombre, poma, pastanaga. 

Truita de patata i ceba (pots deixar la patata 
cuita d’un dia abans, així té millors efectes 
i et facilita la feina. També pots fer tota la 
truita de patata abans).

Espero que us hagi estat d’utilitat. Que tingueu 
un bon inici de curs !

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



Tornada al cole!
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VISIÓ ÒPTICA
Per Núria Ferrer Riera

Òptic-optometrista
Col·legiada núm. 15.917

La percepció visual
A Vistaoptica realitzem entrenaments per 
reforçar el sistema visual, ja sigui perquè tenim 
un ull gandul, algun problema d’enfocament... 
o altres dificultats. Però dins d’aquests 
entrenaments també treballem la percepció 
visual. 
I molts us preguntareu: què és la PERCEPCIÓ 
VISUAL?
En poques paraules, la percepció visual són 
totes les imatges que forma el nostre cervell 
per donar un significat al que veiem, llegim o 
escoltem.
Un exemple seria: si dic POMA... 
automàticament us heu fet una imatge 
d’aquesta paraula que heu llegit. Potser fins i 
tot l’heu vist amb color i/o amb algun detall. 
I si us dic MELA... els que sabeu italià ho sabreu 
bé, però els qui no, cap imatge s’haurà format al 
vostre cervell. Mela és poma en italià.
Hi ha molts nens que no disposen d’una 
bona percepció visual i això els dificulta 
l’aprenentatge. La lectura se’ls pot fer molt 
feixuga si no poden visualitzar cap paraula de 

les que llegeixen. Imagina’t llegint en Alemany, 
o en alguna llengua que desconeixes.... quin 
pal!
La percepció visual engloba certes habilitats 
que es poden treballar, a través de la via 
propioceptiva, del tacte o de l’espai.

NO TENIR UNA BONA PERCEPCIÓ VISUAL 
IMPLICA:
Lectura inventant paraules.
Lectura lenta.
Mala comprensió lectora.
Confusió entre b d p q...
Mala memòria visual i/o seqüencial.

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

LES MUNTURES MÉS 
CÒMODES I INDESTRUCTIBLES 

DEL MERCAT!
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SALUT I EDUCACIÓ en moviment
Per Anja Liebe

10 consells per tornar a l’escola amb una 
BONA VEU
Ha arribat el setembre i ens comencem a preparar 
per la tornada a l’escola, hem descansat tot l’estiu 
i la nostra veu està fantàstica! Però tornem a 
les aules amb la mascareta,  amb el xivarri de 
l’alegria dels nens que es retroben després de les 
vacances, i tot això ens pot generar un neguit: la 
meva veu aguantarà fins a Nadal?
Doncs si no vols haver de treure la “bola de 
vidre per mirar el futur”, pots aprofitar el mes 
de setembre, que  comencem “nova etapa” i és 
un mes propici pels nous reptes, propòsits. , per 
marcar-te el teu propòsit: Cuidar-te la veu!

Tot seguit comparteixo un parell de consells que 
t’ajudaran:
1. Realitzar una revisió foniàtrica: la foniatra 

és l’especialista en valorar els problemes de 
comunicació (entre els quals, la VEU). Aquesta 
visita és important per descartar lesions a les 
cordes vocals que faran que l’abordatge sigui 
diferent.

2. En cas que hi hagi lesió, iniciar tractament 
logopèdic per poder instaurar bons hàbits 
fonatoris i reduir l’esforç al parlar.

3. Dedicar uns minuts al matí a preparar la veu 
i el cos:
1. Fer estiraments, sobretot de la part superior 

(coll, espatlles…)
2. Fer ganyotes per activar la musculatura de 

la cara.
3. Mocar-se, per permetre un pas d’aire 

complet pel nas.
4. Durant la dutxa fer inspiracions del vapor 

(és la millor forma d’hidratació directa).
5. Fer sirenes /glisandos (partir d’una nota 

greu i pujar a una nota aguda i a l’inrevés).
4. Que la primera emissió de so no sigui a l’escola, 

fer un petit escalfament vocal.
5. Bona hidratació, tenir una ampolla a prop per 

anar hidratant-se contínuament.
6. Evitar el “caramelets”, i menys els de menta, 

ens creen una falsa sensació de frescor, ja que 
ressequen.

7. Controlar la temperatura de l’aire condicionat 
i la calefacció, poden ressecar. Si notem 
sequedat, podem mullar una gasa/tovallola i 
inspirar (ajudarà a hidratar).

8. Reduir en la mesura del possible l’estrès. 
9. Sembla obvi, però no forcis, si notes cansament 

en la veu, descansa. Oi que quan et fas mal en 
un turmell no surts a córrer?, doncs amb la veu 
és el mateix.

10. Poder aturar-te, respirar i ser conscient del 
teu propi cos, ajudarà a saber quins són els 
teus límits.

Si tens dubtes o vols aprofundir més en el tema, 
t’esperem a CINER! 

@cinergirona

ENS MOUEN LES PERSONES

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



Plaça Major, 20 1r · BANYOLES · Tels. 972 57 60 38 / 619 271 675
stuarthaynes62@gmail.com

PROFESSOR NADIU
TOTS ELS NIVELLS

NENS I NENES DES DE 10 ANYS
GRUPS REDUÏTS (MÀXIM 4 ALUMNES)

INSCRIPCIONS OBERTES
PEL NOU CURS ESCOLAR

TAMBÉ FEM CLASSES 
AL MATÍ,

INCLOSOS DISSABTES

PREPARACIÓ PER EXÀMENS DE CAMBRIDGE!
COMPLIM LES MESURES PREVENTIVES DE LA COVID-19

Tornada al cole!
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

Avantatges i riscos de comprar el primer 
telèfon mòbil al nostre fill
Durant el mes de setembre l’alumnat reprèn 
l’activitat a les aules. Per això moltes llars es 
preparen per a l’adquisició del material escolar, 
s’aprofita per renovar l’armari i actualitzar 
l’equip informàtic o electrònic.
A vegades amb el nou curs també es planteja 
la necessitat de comprar el primer telèfon 
mòbil per al nostre fill/a. Abans de prendre la 
decisió cal que tingueu en compte el grau de 
maduresa i responsabilitat, caràcter del menor i 
evidentment els avantatges i els riscos que pot 
comportar tenir un telèfon mòbil. 
Els pares sou els màxims responsables 
de la utilització que els menors facin dels 
diferents dispositius electrònics. Per això, 
abans de decidir si finalment els compreu un 
Smartphone, cal que us informeu i advertiu el 
vostre fill/a de la necessitat d’utilitzar de forma 
segura els nous aparells i explicar els perills que 
comporten aquests gadgets per tal de poder 
gaudir així de tots els seus beneficis.
També cal recordar que el mòbil es pot 
convertir en un instrument molt perillós que 
pot crear conflictes entre menors i fins tot pot 
ser utilitzat per cometre delictes. De fet, els 
delictes vinculats a l’ús de les noves tecnologies 
per part dels menors és molt elevat.

Alguns dels delictes que es poden produir a 
traves de les xarxes socials són:
• Ciberassetjament
• Estafes
• Llibertat sexual
• Pornografia infantil
• Amenaces
• Vulneració de la intimitat de les persones
• Alteració o destrucció de dades

El paper de les mares i pares és primordial 
per evitar que els infants siguin víctimes 
i/o agressors. És necessari educar des de la 
família en la utilització del mòbil i Internet. És 
indispensable inculcar als menors la importància 
d’un ús adequat de les noves tecnologies i les 
xarxes socials per tal de prevenir alguns dels 
conflictes més habituals amb què es troben els 
adolescents en edat escolar.
Cal establir les normes d’ús i s’ha d’explicar al 
menor que passar a utilitzar un Smartphone 
significa acceptar una sèrie de regles d’obligat 
compliment. Aquestes han de ser clares i 
explícites, de forma que es pugui demostrar i 
comprovar objectivament si es compleixen o 
no.



Acadèmia
GAMMA

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

CURS D’HIVERN - MATRÍCULA OBERTA
INICI DE CURS: 20 DE SETEMBRE

Tornada al cole!



52 _

DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Ruth Von Wild?
Va ser una mestra i activista suïssa, que va 
treballar a l’entitat Ajuda Suïssa per auxiliar els 
infants damnificats de la guerra d’Espanya.
Va néixer a Barcelona el 3 d’agost de 1912, 
el seu pare, Ernest von Wild, era enginyer i 
exercia de subdirector de l’empresa Central 
Catalana d’Electricitat, una companyia elèctrica 
amb capital a Suïssa.
Ruth va estudiar francès a la Universitat de 
Neuchâtel i va exercir de mestra a l’Escola 
Suïssa de Barcelona, creada sobretot per a la 
comunitat de suïssos que habitava de forma 
permanent a la ciutat. En tancar el col·legi per 
causa de la guerra, va marxar a Anglaterra per 
completar la seva formació, però va retornar a 
Barcelona l’agost de 1938 per participar en el 
Comitè Suís d’Ajuda als Nens d’Espanya, més 
conegut com l’Ajuda Suïssa, com a voluntària 
del Servei Civil Internacional (SCI). 
A Barcelona va ocupar-se, conjuntament amb 
els quàquers, de donar suport logístic i material 
a altres entitats locals, com l’Ajut Infantil de 
Reraguarda, que organitzaven colònies per 
acollir infants refugiats. També feia arribar les 
donacions de la població suïssa a diferents 
refugis i menjadors de Catalunya.
Entre finals de gener i inicis de febrer del 1939, 
els membres del comitè van sortir de Barcelona 
junt amb la població civil que fugia cap a 
França (Retirada) en el qual més de 400.000 
persones van creuar els Pirineus. El panorama 
era desolador: famílies senceres, carregades 
amb totes les seves pertinences, persones 
senzilles, espantades i esgotades, travessaven 
la frontera per veure’s internats en els camps 
de concentració francesos. Els membres de 
l’Ajuda Suïssa es van centrar en els més febles: 
nens sols, mares amb criatures petites o 
embarassades. 
L’Ajuda Suïssa es va reorganitzar en el sud de 
França i Ruth va passar a dirigir una colònia 

amb 150 d’aquests 
nens exiliats, en 
el Château du Lac 
a Sigean, entre el 
maig del 1939 i el 
maig del 1940. A 
finals del 1940, va 
passar a dirigir una 
altra colònia de 
la mateixa entitat 
–transferida el 
1942 a la Creu 
Roja Suïssa– a 
Pringy, propera 
a la frontera suïssa, per a nens damnificats 
de la guerra europea, majoritàriament 
francesos, encara que també n’hi havia d’altres 
nacionalitats, alguns dels quals jueus.
Es va dedicar a fotografiar-los a tots, per 
facilitar la identificació i informar les seves 
famílies que estaven fora de perill, i facilitar-
ne la repatriació. La majoria dels nens eren 
menors de 12 anys, i això feia que el procés 
d’identificació fos molt laboriós. En alguns 
casos, eren les mateixes famílies les que 
buscaven retardar el retorn dels nens, perquè 
no tenien mitjans per mantenir-los.
Després de la Segona Guerra Mundial, va 
continuar vinculada a accions solidàries com a 
membre de l’Obra de les Esglésies Protestants 
de Suïssa, va dirigir una residència entre 1946 i 
1961 per a nens amb condicions desfavorides 
a Alemanya i, més tard, un asil en el cantó suís 
de Saint-Gall, fins al 1974. 
“La nostra satisfacció més gran és poder apartar 
aquests nens del perill moral –i no sols de la 
misèria física– dels camps de concentració, 
perquè durant un cert temps puguin ser el que 
són: nens”.
Va morir a Thun, Suïssa, el 26 d’abril de 1983. C. Mercè Rodoreda, 5

17834 Porqueres
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Els avis i els nets
La societat està canviant molt. En els 
temps actuals, si comparem en una o dues 
generacions, em sembla que pot ser útil una 
nova visió de la família trigeneracional. La 
família és comparable a una piràmide, els avis 
al vèrtex, els nets a la base i els pares-mares 
a mitja piràmide. En principi, excepte casos 
especials, tots el nens tenen 4 avis.

PERFIL I OBLIGACIONS I DRETS DELS AVIS
Els avis són persones grans que han viscut 
la seva vida amb l’evolució que s’ha fet. Però 
la vellesa pot ser una nova etapa creadora i 
formadora. Els avis, en general, estan jubilats i la 
situació pot dir-se, tercera edat, post adultesa, 
senescència vellesa, ancianitat o quarta edat. 
És molt d’agrair que siguin avis amb salut, 
mínimament dotats econòmicament, amb 
actitud positiva, amb vida familiar participativa, 
ganes de conviure amb els nets, que vulguin 
evitar la solitud, optimisme, serenitat i 
bonhomia i que estimin la biosfera i col·laborin 
en el canvi climàtic ensenyant-ho als nets.

PARES I MARES 
Són els que tenen més responsabiltat i més 
malsdecap de tota la família, intentant pujar 
els fills (i nets) tan bé compuguin en funció 
de la seva economia, cultura i la pròpia 
professionalitat pare-mare. Els pares i mares 
han d’aconseguir un creixement biològic i 
personal dels fills. Han de mirar de tenir uns 
objectius d’estudis i esports que es compleixin. 
Atenció amb els amics. L’amic el trien els nets, 
però el vigilen o controlen els pares.
Formació humana, valors, europeisme, 

universalisme i futura tecnologia, informàtica, 
robòtica i intel·ligència artificial.
Els pares, si tot va bé, algun dia seran avis.

NETS
Nens i nenes en fase de creixement, d’aprendre, 
de formar-se, de fer cas dels seus pares. Hi 
ha una escala teòrica de la SEMAL (Societat 
Española de Medicina Antienvelliment i 
Longevitat), molt interessant que dóna normes 
sobre l’edat perfecta: 
4 anys, llegir i escriure; 5 anys, maneig 
d’ordinador; 10 anys, estudis primaris i 
començar idiomes estrangers; 12 anys, colles 
d’amics, socialització; 16 anys, amigues o 
novietes; 18 anys, estudis universitaris o treball 
professional; 25 anys, acabar estudis i treball 
professional; 28 anys, primer fill; 30 anys, 
s’acaba la joventut fisiològica i segueix la vida...

RELACIO AVIS NETS
Tinc 8 nets. És magnífic parlar i comunicar 
amb un o més nets, de què? Estudis, política, 
esports, vida personal, viatges, idiomes i molt 
més. Jo també he tingut avis (Candi) i pares 
(Josep Maria). Quan han fet d’avis recordo la 
seva PAPIROFLÈXIA molt divertida i converses 
amb el meu avi, que amb el meu cosí, Marcel, 
cada setmana ens convidava a dinar i ens 
donava 1 duro (5 pessetes ) per gastar…
La mort i desaparició d’un avi és trista i 
dolorosa, però el seu record és etern.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com
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TREU-TE L’ESO!

CURS PRE-GES 
(PREPARACIÓ GES)

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

TORNA A 
L’ESCOLA!

FORMACIÓ 
INSTRUMENTAL 

(PRIMÀRIA)

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

APRÈN
IDIOMES!

CATALÀ A1, A2 i B1
CASTELLÀ A1

ANGLÈS A1 I A2

APRÈN
INFORMÀTICA!

CURS COMPETIC
(EQUIVAL A L’ÀCTIC)

Com fer la matrícula?Consulta lapàgina web!

INSCRIPCIONS A PLACES VACANTS: DEL 13 AL 17 DE SETEMBRE
**La inscripció per a alumnes del curs 20/21 i preinscrits al juny, és del

2 al 9 de setembre de 2021 (informació a la web)**



Club de lectura 
De la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany

ESPAI DE TERTÚLIA I DEBAT PER COMPARTIR LECTURES, CONDUÏT PER UN 
EXPERT, EN SESSIONS MENSUALS D’UNA DURADA APROXIMADA D’UNA HORA.

CLUB DE LECTURA 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 

Dimarts 14 de setembre / 19 h. / Museu Darder
ELS CADÀVERS DEL CANDIDAT, de Miquel Aguirre.
Un empresari local amb aspiracions de reconeixement públic decideix fer campanya 
per assolir l’alcaldia del seu poble contracta un assessor polític sense escrúpols vingut 
a menys. 
Ens hi acompanyarà l’autor. 
Conductor: Albert Torrescasana.
Coorganitzat amb: Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres.

Dimarts 19 d’octubre / 19 h. / Museu Darder
VISC, I VISC, I VISC, de Maggie O’Farrell.
Visc, i visc, i visc és un llibre de memòries, però un llibre de memòries peculiar: Maggie 
O’Farrell hi narra disset moments en què la seva vida va córrer perill i va estar a punt 
d’escapar-se-li entre els dits.
Conductor: Albert Torrescasana.

Dimarts 16 de novembre / 19 h. / Museu Darder
TRENCA-T’HI EL CAP: LA CULTURA COM A MOTOR 
DE LA RE-EVOLUCIÓ CEREBRAL, de David Bueno.
Assaig divulgatiu interessantíssim en què l'autor fa un repàs de l’evolució de la 
humanitat i teoritza sobre el fet cultural com a motor per a l’evolució humana. 
Conductor: Jaume Bayó, matemàtic i membre d’Astrobanyoles.
Coorganitzat amb: Astrobanyoles.

Dimarts 21 de desembre / 19 h. / Museu Darder
NOSALTRES EN LA NIT, de Kent Haruf.
La proposta que l’Addie Moore fa al seu veí Louis Waters -si li agradaria anar a casa 
seva per dormir amb ella- sacsejarà profundament les seves vides i les seves 
expectatives. Tots dos fa anys que són vidus i saben què és la soledat.
Conductor: Albert Torrescasana.

SI ESTEU INTERESSATS/DES, DEMANEU INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA



Club de lectura 
De la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany

ESPAI DE TERTÚLIA I DEBAT PER COMPARTIR LECTURES, CONDUÏT PER UN 
EXPERT, EN SESSIONS MENSUALS D’UNA DURADA APROXIMADA D’UNA HORA.

CLUB DE LECTURA 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 

Dimarts 14 de setembre / 19 h. / Museu Darder
ELS CADÀVERS DEL CANDIDAT, de Miquel Aguirre.
Un empresari local amb aspiracions de reconeixement públic decideix fer campanya 
per assolir l’alcaldia del seu poble contracta un assessor polític sense escrúpols vingut 
a menys. 
Ens hi acompanyarà l’autor. 
Conductor: Albert Torrescasana.
Coorganitzat amb: Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres.

Dimarts 19 d’octubre / 19 h. / Museu Darder
VISC, I VISC, I VISC, de Maggie O’Farrell.
Visc, i visc, i visc és un llibre de memòries, però un llibre de memòries peculiar: Maggie 
O’Farrell hi narra disset moments en què la seva vida va córrer perill i va estar a punt 
d’escapar-se-li entre els dits.
Conductor: Albert Torrescasana.

Dimarts 16 de novembre / 19 h. / Museu Darder
TRENCA-T’HI EL CAP: LA CULTURA COM A MOTOR 
DE LA RE-EVOLUCIÓ CEREBRAL, de David Bueno.
Assaig divulgatiu interessantíssim en què l'autor fa un repàs de l’evolució de la 
humanitat i teoritza sobre el fet cultural com a motor per a l’evolució humana. 
Conductor: Jaume Bayó, matemàtic i membre d’Astrobanyoles.
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La proposta que l’Addie Moore fa al seu veí Louis Waters -si li agradaria anar a casa 
seva per dormir amb ella- sacsejarà profundament les seves vides i les seves 
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Conductor: Albert Torrescasana.

SI ESTEU INTERESSATS/DES, DEMANEU INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA



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



59 _

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

A l’Estany de Banyoles des de fa anys hi han 
navegat diferents barques. Una de les més 
emblemàtiques va ser la Barca de l’Oca, que al 
final va ser retirada.  
En aquesta imatge del 2 de juliol de 2004 es 

veu com es treia l’antiga Barca de l’Oca de 

l’Estany. 

Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla de 

l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà). 

La foto notícia d’ara fa 17 anys



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

Hi ha qui balla el funky, d’altres que fan el punky, i després hi ets tu.
Que mentre em mires jo desfilo amb la meva cresta i els meus colorets, 

a contrallum.
En cada llengua em diuen diferent, però jo sempre canto igual 

i segueixo el meu rumb. Ja has endevinat el meu nom?”

NOM
 Català: Puput

Castellà: Abubilla
Anglès: Hoopoe

Llatí: epops

CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
25 a 29 cm de llargària
44 cm d’envergadura
15 dies de període d’incubació 
5,7 cries de mitjana

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Viu en zones obertes, horts i boscos.

Fa el niu en forats d'arbres vells o de murs o cases enrunades.
El seu cant és molt fàcil d'identificar, ja que fa "pu-pu-put" i el repeteix moltes 

vegades des de terra.
A la tardor, emigra cap al nord i centre d'Àfrica, i retorna al febrer següent.

Per Clínica 1001
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MONTSE ANGELATS
(col·legiat núm. 5545)

Conservadora · Implantologia
Periodòncia · Ortodòncia
Odontopediatria · Pròtesis
Estètica Dental

Av. Lluís Companys, 15 · 17850 BESALÚ
Tel. 972 590 698 · info@clinicadentalbesalu.cat

Horari: De dilluns a dijous, de 9.30 a 20 h. Divendres, de 9.30 a 17 h.

SI TENS UN COTXE DIFERENT,
PER QUÈ QUEDAR-TE

AMB L’ASSEGURANÇA DE
SEMPRE?

 

ASSEGURANCES PER COTXES ELÈCTRICS I HÍBRIDS ENDOLLABLES

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

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

M E D I A D O R S  D ’ A S S E G U R A N C E S  D E S  D E L  1 9 7 7
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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

El salvament i socorrisme
Aquesta modalitat esporti va va arribar a 
Banyoles a mitjan dels anys seixanta del segle 
passat, de la mà del que era l’entrenador de 
natació i waterpolo del Club Natació Banyoles, 
l’holandès Albert Stofb erg, el mateix que 
havia posat en marxa l’any 1967 un equip 
de piragüisme amb nedadores de l’etapa 
de l’entrenadora holandesa Bep Van As-
Kermeester, més coneguda com «la Madame».
Stofb erg va crear un equip de Salvament i 
Socorrisme que va formar part de l’equip 
provincial, format per un reduït nombre de 
nedadors i nedadores de diferents clubs que 
viatjà arreu de l’Estat i fi ns i tot a l’estranger. 
Era una acti vitat més relaxada que la natació, 
que donava la possibilitat de visitar els llocs 
on s’anava a competi r, i entre les proves que 
havien de fer els practi cants, hi havia les 
d’arrossegar un maniquí amb un vesti t un pèl 
incòmode, llançar un salvavides i superar una 
sèrie d’obstacles dins de l’aigua. En aquest 
equip provincial sobresorti a una holandesa 
de gran nivell, Tini Sebillen –que es proclamà 
campiona del món– i entre els representants 
banyolins més destacats hi havia Carme 
Boschdemont, Anna Domènech, Rosa Figueras, 
Carme Bramon, Mariona Corominas, Quimeta 
Sarquella, Xavi Bramon, Jordi Planella, Jordi 
Banal, Josep Lloveras i Josep Tubert.
A més, l’interès de la Federació Catalana per 
promoure aquest esport, a través del comte 
de Lacambra, va fer que els esporti stes 
disposessin de grans facilitats: desplaçaments 

en avió, xandalls i hotels de bon nivell. 
Però tal com va passar amb la secció de 
piragüisme, la seva vida va estar lligada a la 
presència de l’entrenador de natació al Club, 
i desaparegué a fi nals dels anys seixanta. Tot 
i això, l’any 1970 l’estany encara va acollir els 
VIII Campeonatos Nacionales, en què varen 
parti cipar més d’una cinquantena d’esporti stes, 
d’ambdós sexes, provinents de tot l’Estat 
espanyol, però no hi havia cap representant 
banyolí.
Després de quasi tres dècades desaparegut 
dins dels esports practi cats al Club, el 1997 
Gemma Carnero, que des del 1991 s’havia 
converti t en l’entrenadora de l’equip de natació 
del Club, va tornar a posar en marxa la secció 
de salvament i socorrisme i en menys de dos 
anys situà el Club entre els millors de l’Estat 
espanyol gràcies als resultats obti nguts per 
les seves representants femenines. Fou per 
mèrit seu que aquell 1999, en el Campionat 
d’Europa celebrat a Tenerife, l’equip espanyol 
va aconseguir el subcampionat europeu.
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Aquest octubre, amb el carnet de soci de l’Atlètic, 
gaudiràs de descomptes a més de 60 establiments 
de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme.

Cervesa Artesana 
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Perruqueria
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

El misteriós pou de l’infern que fascina als 
geòlegs
Aquest mes de setembre parlarem d’un 
fenomen natural, més anti c que l’home, situat 
a l’estat africà del Iemen.
A uns 1.300 quilòmetres a l’est de la capital, 
Sanà, i a prop de la frontera amb Oman, existeix 
un forat o pou gegant situat en el desert de la 
província d’Al-Mahra que mesura 30 metres 
d’ample i s’esti ma que té entre 200 i 250 
metres de profunditat.
La Terra és plena de llocs sorprenents creats 
per la natura. De vegades, la seva pròpia 
peculiaritat els converteix en font per llegendes 
i misteris. Aquest és el cas del pou de Barhout, 
més conegut com el pou de l’infern.
Salah Babhair, director de l’Insti tut geològic 
de Mahra, diu que el pou té milions d’anys i és 
tan anti c com perquè els iemenites hagin creat 
llegendes sobre aquest lloc, que consideren ple 
de dimonis i genis malignes.
El moti u dels misteris del pou és que està molt 
poc explorat. Del seu interior surt una olor 
nauseabunda, segurament a causa dels gasos 
sulfurosos, que alimenta la creença que està 
habitat per dimonis. Fa uns anys una expedició 
va voler endinsar-se al pou, però als 60 metres 
van haver d’abandonar a causa de la falta 
d’oxigen i abundància de gasos.
Que el pou esti gui al Iemen, un país sacsejat per 
la violència i la pobresa, també juga a favor del 
misteri, ja que no hi ha recursos propis del país 
per a l’exploració. També la falta d’expedicions 
internacionals que s’atreveixin i puguin accedir 
al pou amb facilitat, és una altra de les causes 

del secular misteri.
Ningú sap què hi ha al fons d’aquest forat 
pesti lent, al mig del desert. Segons el folklore 
local, es va crear per servir com a presó dels 
dimonis: una supersti ció reforçada per les 
olors nauseabundes que emanen de les seves 
profunditats. Els responsables iemenites 
afi rmen, per la seva banda, desconèixer què hi 
ha al fons. “És molt profund i mai hem arribat 
al fons d’aquest pou, hi ha poc oxigen i cap 
venti lació”, assegura Salah Babhai. “Vam anar a 
visitar la zona i vam entrar al pou. Vam arribar 
a una profunditat de més de 50-60 metres i 
vam notar coses estranyes a l’interior”, relata 
Babhair. 
La llum del Sol gairebé no hi penetra i no es pot 
veure molt des de la vora, excepte les aus que 
entren i surten de les profunditats. Segons la 
supersti ció local, els objectes propers al forat 
poden caure succionats. “Aquest lloc requereix 
més estudis i investi gacions”, subratlla Babhair. 
Per temor a la maledicció, molts habitants de la 
regió eviten acostar-se al forat i ni tan sols en 
parlen, per si de cas.

Per a més informació www.meteobanyoles.com
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Portes estranyes
Hi ha una dita castellana que sempre m’ha 
agradat molt: “no se pueden poner puertas 
al campo”. La imatge d’un camp immens on 
poder córrer i perdre’s en l’horitzó sempre m’ha 
temptat. Tinc la sensació de poder arrancar 
a córrer i fugir del món. Però ja fa temps 
que he descobert que, de fet, les portes les 
pots posar allà on vulguis (un altre tema és la 
funcionalitat de la porta). Us parlo de la porta 
de la foto. Si rebusqueu bé per la comarca, 
la trobareu. Només hi ha la porta, sense cap 
paret, ni cap tanca a la vista. Hi he passat un 
munt de vegades per davant, però mai no 
he gosat travessar-la. Potser són les restes 
d’una anti ga propietat que s’ha desintegrat 
en el temps i en l’espai. O tal vegada sigui una 
porta cap a un altre temps, un temps passat, 
quan el balneari de Banyoles funcionava a ple 
rendiment. Sovint sóc capaç de veure la gent 
d’aquell temps deambulant a l’altra costat de 
la porta, com fantasmes aliens al món actual. 
O qui sap si es tracta de la porta d’entrada 
a un bosc màgic ple de fades que volen fent 
pampallugues, nans trapelles que espanten 
els transeünts fent sorolls estranys i minairons 
que custodien el bosc. O potser és una porta 
cap a un univers paral·lel on sempre és esti u, 

sempre fa bon temps, no cal treballar i cadascú 

té el seu trosset de terra per mantenir-se. Les 

portes es poden tancar per guardar secrets, 

amagar històries... però també es poden obrir 

per trobar aventures, oportunitats...

Qualsevol d’aquestes opcions em sembla més 

temptadora que seguir el meu camí sense sorti r 

de la realitat. D’altra banda, mentre no travessi 

la porta, totes les opcions seguiran sent 

possibles. Què faig? Em limito a mirar la porta 

i manti nc el misteri d’allò que hi pugui haver a 

l’altra banda? O me la jugo i travesso la porta? 

Vosaltres, què faríeu?

Per a més informació: www.banyolescomerciturisme.catPer a més informació: www.banyolescomerciturisme.cat
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1. DEMANA A LES BOTIGUES
EL TEU PASSAPORT
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4. I EMPORTA’T DE REGAL:
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AJUDEM A MANTENIR 

VIUS ELS COMERÇOS
  EL MILLOR TRACTE, 
EL DE PROXIMITAT

Per a més informació:www.banyolescomerciturisme.cat

Cada vegada que realitzis una compra superior a 10 € en un dels 

establiments de l'Associació que participa en la campanya 

obtindràs un segell.
Reuneix  6 segells d'establiments diferents abans del 31 d'octubre. 

Demana la targeta a la teva botiga de confiança, entrega-la 

completa i entraràs al sorteig que es farà el XX de novembre.
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VIUS ELS COMERÇOS
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Demana la targeta a la teva botiga de confiança, entrega-la 

completa i entraràs al sorteig que es farà el XX de novembre.

M

OU-TE PEL

C
O

M

E R Ç LOCA
L

UNA BOSSA
DE MALLA
PER ALS 600 PRIMERS
Gentilesa de l’Ajuntament de Banyoles

VALS
DE 50 €
PER UN ÀPAT
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1. DEMANA A LES BOTIGUES
EL TEU PASSAPORT

2. SEGELLA'L AMB LES DIFERENTS COMPRES

3. ENTRA AL SORTEIG DE:

4. I EMPORTA’T DE REGAL:

COMPRAR AL PETIT COMERÇ TE PREMI

AJUDEM A MANTENIR 

VIUS ELS COMERÇOS
  EL MILLOR TRACTE, 
EL DE PROXIMITAT

Per a més informació:www.banyolescomerciturisme.cat
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Reuneix  6 segells d'establiments diferents abans del 31 d'octubre. 

Demana la targeta a la teva botiga de confiança, entrega-la 

completa i entraràs al sorteig que es farà el XX de novembre.
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PER ALS 600 PRIMERS
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ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

ANUNCIS PER PARAULES GRATUÏT 
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

ANUNCIS PER PARAULES 
Podeu adreçar-vos a: 
Can Blanch. Porta Turers, 21 - T. 972 574 977
Arxifesta. Av. Països Catalans, 227 - T. 972 575 310
Llibreria Dictum. Rda. Monestir, s/n. T. 972 580 269
Can Mateu. Santa Maria, 22 - T. 972 570 106

TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a particulars i empreses. 
Consulti’ns pressupost sense 
compromís. Tel. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons    
639 006 601 i 629 624 584, 
tots els serveis i destins al seu 
abast.
ES VEN o lloga petit local 
comercial al Barri Vell de 
Banyoles. A punt per entrar-
hi. Telèfon/ Whatsapp 
636 227 975.
CADAQUÉS lloguer casa per 
caps de setmana i setmanes 
completes. 8 places. HUTG-
26765. Tel. 636 911 480.
GUARDEM caravanes, 
barques..., a Borgonyà. Tel. 
629 513 654.
LLOGUEM solar a Borgonyà 
per guardar materials, vehicles 
o... Tel. 629 513 654.
CLIFEL, SA, empresa 
instal·ladora i mantenidora 
industrial, busca operari amb 
experiència per incorporació 
immediata. Interessats trucar 
al telèfon 972 572 369.

S’OFEREIX paleta per 
reformes o obra nova. També 
a pressupost. Molt bon preu. 
Tel. 669 363 329.
PER QÜESTIONS personals, 
traspasso ‘pase’ de 2 anys 
al gimnàs Wellness a molt 
bon preu (surt a 11,5€/mes). 
Whatsapp 620 782 520.
EMPRESA METAL·LÚRGICA 
del Pla de l’Estany necessita 
fresador amb experiència. 
Incorporació al setembre. Tel. 
616 231 407.
VENC finca rústica, 1 Ha, 
a Masarac, amb casa i deu 
d’aigua termal. 
Telèfon 934 067 628.
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. 
Tel. 616 451 021 (Jordi).
NOIA de 19 anys estudiant 
d’Economia s’ofereix per fer 
classes de reforç a primària i 
ESO. Tel. 656 396 210.
VENC Opel Astra en perfecte 
estat, pocs kms. 
Tel. 636 352 759 (Sònia).

ES BUSCA noi/a per treballar 
de cambrer. Enviar currículum 
a marisqueriagils.@live.com
ESTUDIANT de 3r de 
psicologia ofereix classes 
de repàs fins a ESO i també 
cangur. Tel. 656 673 842.
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipetit).
PER NO PODER ATENDRE, 
TRASPASSO EMPRESA 
de Serveis per gent gran a 
domicili, en funcionament. 
Només per a persones 
coneixedores del sector. 
Tel. 620 394 962.
TOT EN PINTURA. Empresa 
de pintura en general, seriosa, 
professional i responsable.
Pressupostos sense 
compromís, adequats als 
temps de crisi, especialitat 
en façanes (bastida pròpia 
homologada). Lluís massegú. 
Tel. 680 336 757.

TOT EN PINTURA
EMPRESA DE PINTURA 
EN GENERAL, SERIOSA, 

PROFESSIONAL I 
RESPONSABLE.

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

homologada).
Lluís Massegú. 

Tel. 680 336 757

EMPRESA 
METAL·LÚRGICA 

DEL PLA DE L’ESTANY 

NECESSITA FRESADOR 
AMB EXPERIÈNCIA. 
INCORPORACIÓ AL 

SETEMBRE.

Interessats truqueu al 
telèfon 616 231 407

CLIFEL, SA, EMPRESA 
INSTAL·LADORA 
I MANTENIDORA 

INDUSTRIAL,

BUSCA OPERARI 
AMB EXPERIÈNCIA 

PER INCORPORACIÓ 
IMMEDIATA. 

Interessats truqueu al 
telèfon 972 572 369
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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

Fes-te soci 
del Club!

Paga la matrícula en 48 mesos
 i sense interessos!

Soci titular: 24,38€/mes 

Soci titular+beneficiari: 36,26€/mes 

Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,75€/mes

PROMOCIÓ!

Vàlid fins al 31 d'octubre de 2021

Passeig Antoni Gaudí, 3  (Banyoles) - 972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Forats negres a la Via Làcti a
L’evolució de la vida de les estrelles ve 
determinada per la seva massa. Així les que 
tenen poc pes, per sota de 9 vegades la massa 
del Sol (MS), acaben com nanes blanques, poden 
haver esclatat abans formant una nebulosa 
planetària. Les que tenen un massa entre 9 i 
30 MS acaben en una explosió de supernova 
i deixen un romanent en forma d’estrella de 
neutrons.
Quan l’estrella té una massa superior a 30 MS, 
el fi nal que l’espera és un forat negre. Defi nim 
el forat negre com una concentració de matèria 
d’altí ssima densitat, tal que la seva força 
gravitatòria és tan elevada que la velocitat 
d’escapament és superior a la velocitat de la 
llum. Com que no hi ha res que pugui superar 
aquesta velocitat, resulta que res pot escapar 
del forat negre. Ni la pròpia llum.
La base teòrica del forat negre la va donar 
Einstein amb les seves fórmules el 1915 i 
la paraula va néixer el 1964 en un escrit de 
l’astrònoma Anne Ewing.
Al centre de la nostra galàxia existeix un forat 
negre supermassiu, conegut com Sagitari A*, 
que té uns 4 milions de MS de massa. De fet 
el 2004, es va anunciar que a la nostra galàxia 
existi en més de 30 forats negres. Ara ja es parla 
que poden existi r cent milions de forats negres, 
entre totes les masses i mides, dins de la Via 
Làcti a.
Ara, com es pot detectar un forat negre si és 
negre? Doncs existeixen dos mètodes i ambdós 
indirectes, i només són aplicables a sistemes 
binaris, és a dir, el forat negre i una altra 
estrella. Si es troben sols no es poden detectar 
més que de forma casual.
El primer mètode és per la deformació de 
l’òrbita de l’estrella visible que acompanya el 
forat negre. Estudiant-la es pot observar que 
gira al voltant d’alguna cosa que no es veu, 

el forat negre. També es poden detectar per 
l’esclat de raigs X que deixen escapar pel seu 
eix de gir o bé, pels raigs d’alta energia que 
deixa escapar el núvol de gas que està sent 
esti rat pel forat negre, que al ser arrossegat, 
s’escalfa i emet partí cules d’alta energia.
El primer forat negre identi fi cat va ser Cygnus 
X-1, una font de raigs X d’alta energia situada a 
la constel·lació del Cigne. El seu descobriment 
va ser pel segon mètode abans esmentat. Tot el 
gas que anava xuclant el forat negre s’escalfava 
a milions de graus per l’estrabada gravitatòria 
que li feia emetre llum en forma de raig X de 
forma detectable. El com es va fer també és 
curiós. Va ser amb un detector Geyger volant en 
un coet. Així es van descobrir les vuit primeres 
fonts de raig X al cel. Recordem que l’atmosfera 
fi ltra aquestes emissions i no els permet arribar 
als detectors terrestres.
A l’abril del 2019 es va donar a conèixer la 
primera foto real feta des de la Terra, d’un 
forat negre. Era M87 i la foto es va aconseguir 
sumant els esforços de vuit radiotelescopis. Va 
ser feta pel consorci Event Horizon Telescope. 
Lògicament el que es veu a la foto és el gas 
radiant que circula al voltant del forat negre, i 
aquest, al centre de la imatge.

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








