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Text: Il·lm Sr. Miquel Noguer i Planas - Alcalde de Banyoles
Fotografia: Pere Duran - Ajuntament de Banyoles

Octubre a Banyoles és sinònim de Festa Major. 

I malgrat que l’any passat no la vam poder 

celebrar per la pandèmia de la Covid-19, 

aquest any confiem que podrem recuperar la 

nostra festa amb les activitats adaptades a les 

restriccions actuals. 

A la revista que teniu a les mans hi trobareu un 

avanç de la programació que l’Àrea de Festes 

de l’Ajuntament, la Comissió de la Festa Major 

i les entitats de la nostra ciutat estan treballant 

per recuperar a poc a poc el pols i que puguem 

viure i gaudir d’un Sant Martirià que s’acosti al 

màxim a la normalitat d’abans de la pandèmia. 

A partir del 7 d’octubre es desvetllarà tota la 

programació i estic segur que grans i petits 

esperem amb ganes reviure la festa. 

Hi trobareu també la programació de la 

13a edició de la Fira Aloja que de nou ens 

transportarà al nostre passat medieval, i aquest 

any amb l’Arqueta de Sant Martirià com a 

gran protagonista. També la programació dels 

diferents equipaments culturals de la ciutat que 

en els darrers mesos han recuperat amb força 

el seu dinamisme i la seva activitat, seguint 

sempre les mesures de prevenció necessàries 

per fer front al virus. 

Cada octubre és diferent i cada Sant Martirià 

arriba amb una energia diferent. El d’aquest 

any ens ve amb l’esperança d’un demà millor. 

Després d’un any i mig en què la crisi sanitària 

per la Covid-19 ha trastocat les nostres vides, 

toca continuar i reprendre el camí per retrobar-

nos com a societat i com a col·lectiu que som. 

I la Festa Major és sempre i tradicionalment 

temps de retrobaments: amb la família, amb 

les amistats, amb el nostre entorn més proper i 

també com a societat. I estic segur que aquest 

any podrem tornar a retrobar-nos, però sense 

deixar de ser conscients de la nova realitat que 

vivim. 

I vull aprofitar aquestes línies per fer una crida 

de nou a la responsabilitat social. De tots i totes. 

Més que mai hem de seguir complint amb les 

mesures de prevenció, amb les recomanacions 

de les autoritats sanitàries i també de vacunar-

nos. És la nostra responsabilitat com a societat 

per evitar la propagació del virus. 

Bona Festa Major! 
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L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Guerau Palmada, historiador i Àngel Vergés, 
etnopoeta; comissaris de l’exposició: 
“Goita tu, quin ball de passada!”
Com es va originar la idea d’aquesta 
exposició?
En aquests darrers anys l’Ajuntament i les 
enti tats que fan possible la Festa Major 
s’han confabulat per fer una Festa Major més 
atracti va, amb comparses ben defi nides i amb 
una intenció clara de recuperar elements de 
la tradició i de la nostra història. L’Ajuntament 
va recollir aquest esperit i ens va proposar 
comissionar l’exposició.

Què hi podem trobar?
L’exposició d’aquest any se centra en la 
història dels cavallets, que es remunten ja al 
segle XVII. Aquests anti cs cavallets barrocs 
van desaparèixer i l’exposició explica com es 
van anar fent altres cavallets. També es podrà 
veure el procés de restauració dels cavallets 
centenaris i com se n’ha recuperat l’aspecte 
originari.

Què us agradaria ressaltar?
La importància que ha ti ngut per a Banyoles 
aquest patrimoni festi u, no sempre ben 
considerat i apreciat, i també la importància de 
la connexió garrotxina de la nostra faràndula 
festi va. A més, cal destacar l’anti guitat del 
besti ari banyolí, que es remunta com a mínim 
als segles XVII i XVIII.

Us ha costat molt trobar la informació?
Hem fet recerca a diferents arxius de les 
comarques de Girona. La informació s’ha 
anat espigolant i reconstruint com un 
trencaclosques, fent i descartant hipòtesis, un 
treball de recerca ben intensiu. La recerca ens 
ha portat molts mesos de treball, i avui queda 
resumida en aquesta exposició.

Està previst fer una altra exposició?
Com que de moment aquest any tractem 
els cavallets en profunditat, el tabal i també 
la història de la fi gura del drac, l’any vinent 
molt probablement l’exposició se centrarà en 
la fi gura dels gegants i els capgrossos, ja que 
estem trobant molta informació nova i inèdita 
sobre la seva història. Esperem que l’exposició 
agradi a tots els banyolins.

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

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

BONA FESTA MAJOR

609 284 872 21 anys al vostre servei

SERVEI 24 HORES

La nova sabateria de Banyoles 
on cuidem de tu i dels teus peus.

Vine a veure la nova col·lecció Hivern 21/22
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www.roigurbancomfort.com
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NOTÍCIES

La família de l’actor amateur banyolí Enric Tubert ha cedit el 
seu fons documental a l’Ajuntament de Banyoles. El nou fons 
inclou documents d’entre els anys 1953 i 2009 amb més de 800 
fotografi es, programes i cartells del món teatral banyolí.
En el transcurs de l’acte Miquel Noguer ha agraït a la família el 
que ha qualifi cat “de gest de generositat cap a la ciutat no només 
ara, amb el lliurament dels fons, sinó al llarg de tota la seva vida 

dedicada al teatre a Banyoles i també a la ciutat”.
Enric Tubert fi ll ha remarcat que l’arxiu “és d’un actor amb una gran vocació per al teatre que jo vaig 
trobar fa més de 40 anys amb programes i fotografi es anti gues i que, a parti r d’aquí, vam començar 
a remoure per anar ordenant i classifi cant”. El treball de documentació de l’arxiu personal d’Enric 
Tubert ha comptat amb la col·laboració de l’actor Miquel Torrent, que durant tot l’esti u ha anat 
ordenant i classifi cant els documents.

L’Ajuntament de Banyoles ha recuperat el tercer i últi m tram del 
rec Major. Les obres han permès completar el projecte per deixar 
al descobert i posar en valor el rec, millorant-ne l’entorn i creant 
un iti nerari a peu des de la Muralla fi ns al carrer Blanquers. El 
projecte ha suposat una inversió de prop de 350.000 euros. 
El projecte de recuperació i rehabilitació del tercer tram del rec 
Major s’emmarca dins del procés de revalorització i recuperació 

dels recs de Banyoles i inclou, entre altres, el reconeixement històric del sistema dels recs i la seva 
recuperació i visibilitat. 
El projecte global està valorat en prop de mig milió d’euros, dels quals el Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat n’aporta la meitat a través del Pla de Foment del Turisme.

LA FAMÍLIA DE L’ACTOR ENRIC TUBERT CEDEIX EL SEU FONS DOCUMENTAL A 
L’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES REHABILITA I RECUPERA EL DARRER TRAM DEL 
REC MAJOR



La Mirona de Salt, la sala de 
concerts de referència de les 
comarques gironines, segueix 
dempeus després de 20 anys 
de recorregut, superant 
canvis, reptes i entrebancs 
durant tot aquest temps. Tot i 
així, no els ha impedit 
consolidar-se com un dels 
millors espais de música en 
viu del país i ha estat 
reconegut en premis com els 
ARC o Enderrock.
La pandèmia és un dels 
desafiaments més importants 
de l’equipament en l’actualitat, 
però no els ha aturat i, el 
divendres 3 de setembre, la 
banda rock Möther Mine va 
ser l’encarregada de donar el 
tret de sortida a la temporada 
de la tardor.

La Mirona celebra aquesta 
tardor el seu 20è aniversari i 
ho fa donant continuïtat a la 
seva programació. El director 
de la Mirona, Quim Marcé, 
afirma que «programar música 
en viu ara mateix és fruit de la 
militància i de la nostra 
vocació pública per no deixar 

un espai buit». Davant les 
restriccions en aforament 
imposades per la pandèmia, la 
sala ha estudiat al mil·límetre 
la programació «perquè hi 
hagi una resposta suficient per 
part del públic i obrir ara no 
suposi haver de tancar en el 
futur.»

En setembre passaran per la 
sala artistes com Laura West, 
Manolo Kabezabolo en 
programa doble amb els 
bascos Rat-Zinger i el raper 
Delaossa. Després pel que 
queda d’any, hi haurà una 
programació eclèctica de la 
mà de diversos artistes de 
relleu, on es representin molts 
estils de música variada. A 
més, el 4 de desembre tindrà 
lloc el tradicional concert de 
recollida de joguines, amb 
Me&My Mulón, Cendres i 
Rockil.
Els concerts se celebraran 
aquest setembre a l’exterior de 
la sala i la resta de la tardor a 
l’interior, sempre amb seient i 
seguint totes les mesures per 
lluitar contra la Covid.

Inauguració de la temporada de tardor amb el concert del 
grup Möther Mine. Foto: Xavi Arqués

La Mirona de Salt celebra vint anys al peu del canó
La sala de concerts ha programat al mil·límetre 25 concerts i passaran pels diversos estils

Per AMIC

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
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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
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DIES 1, 2 I 3 D’OCTUBRE
L’all és una de les hortalisses més característiques 
en la gastronomia global, i més concretament en 
els plats de la cuina mediterrània. Amb una olor 
i un gust inconfusibles, la presència d’aquest 
condiment a qualsevol plat no passa ni de bon tros 
desapercebuda.
Aquesta hortalissa, originària de les regions més 
centrals d’Àsia, ha estat utilitzada al llarg de la 
història per múltiples civilitzacions, des d’elaborar 
medicaments i vigoritzants fins a ser l’únic remei 
eficaç per combatre vampirs.
Més enllà de la mitologia i els ungüents, l’all també 
s’ha erigit com a un motor econòmic en moltes 
regions del món. Si mireu directament a Catalunya, 
l’all té una relació estreta amb el Pla de l’Estany 
i amb Cornellà del Terri especialment, municipi 
que des de fa 25 anys celebra una fira dedicada 
específicament a aquest aliment.
La Fira de l’All destaca per la varietat de propostes 
que presenta, igualment com l’all també té 
diferents varietats. És un punt de trobada per a 
tots els veïns i totes les veïnes del municipi, ja que 
és una proposta de gaudir per a tota la jornada on 
trobem exhibicions, espectacles musicals, parades 
al carrer, tastos del producte estrella de la Fira i un 
munt d’opcions més.
Com no podia ser d’altra manera, tots els productes 
que puguin trobar a la Fira de l’All tenen relació 
lògicament, amb aquesta hortalissa, bé sigui per 
l’olor, pel gust... l’all forma part dels ingredients del 
producte en qüestió.
Abans de la pandèmia va fer furor la butifall, la 
nostra botifarra d’all. Evidentment tothom qui 
vingui a la Fira en podrà gaudir, però enguany 
ningú quedarà indiferent amb la nova proposta 
gastronòmica: la Birrall.
La Birrall és una cervesa treta a partir d’all i nascuda 
gràcies a les ganes i l’empenta d’algunes persones 
de la comarca, que no van parar de treballar i fer 
proves fins a fer realitat aquesta idea.

Menú Diari 11.00€
Barri Can Mach, s/n

Cornellà del Terri
972 59 48 94

Dimarts i dimecres tancat





Salvador Coll, alcalde de Cornellà del Terri
L’any passat no es va poder celebrar la Fira de l’All, 
entenem que va ser dur el fet de suspendre-la?
Sempre és dur suspendre una activitat, en aquest 
cas la Fira de l’All, que mobilitza tot el poble. 
Però crèiem que en uns moments difícils com els 
que vam viure calia responsabilitat i sentit comú. 
Abans de celebrar-la, la prioritat era garantir les 
mesures de seguretat tant per a les col·laboradores 
i els col·laboradors com per als visitants. I en aquell 
moment no era possible.
Més que la celebració de la Fira, el que prioritzàvem  
era garantir la seguretat de tothom, visitants i 
col·laboradors i col·laboradores. En aquell moment 
no teníem la certesa de poder aplicar amb total 
garantia les mesures de seguretat i higiene per 
evitar la propagació de la Covid-19. Així que vam 
haver d’escollir entre la Fira i la seguretat, i vam triar 
la segona.

Sempre parla que l’èxit de la fira és deu als 
col·laboradors. 
Sense dubte, no hauríem arribat a fer 25 anys sense 
el motor i l’empenta de tanta gent. Durant aquests 
anys ha passat molta gent que hi ha deixat una gran 
empremta. Crec que la maduresa i consolidació de la 
nostra Fira és gràcies precisament a totes aquestes 
persones que han col·laborat i ajudat a fer de la Fira 
el que és. Veïnes i veïns 
que durant tot el cap de 
setmana s’hi deixen la pell, 
i és d’agrair. 

Enguany l’All d’Honor, 
també serà especial...
No puc avançar molta 
cosa més, perquè hi haurà 
sorpreses. Serà un acte 
emotiu on no només retrem homenatge a totes 
les persones que al llarg d’aquests 25 anys han 
col·laborat a la Fira, sinó que també els obsequiarem 
amb un All d’Honor, i en tenim més de 300 per 
repartir!

I una novetat, la Birrall; Cervesa d’All, d’on surt la 
idea?
Feia temps que hi donàvem voltes, havíem parlat 
amb molts productors de cervesa, però no havíem 

trobat la tecla. Finalment apareix en Josep M. Gayolà 
i encerta amb una fórmula perfecta que combina 
la cervesa i l’all, i és molt bona! I l’etiquetatge i el 
disseny els ha fet en Marc Vicens. 

Parlant de disseny, el cartell d’aquest any de la Fira 
de l’All, també dona molt de joc. 
El cartell és idea i disseny d’en Quim Bou, veí del 
municipi i conegut per molts, que té una llarga 
trajectòria professional en el món de la il·lustració. 
El cartell mostra precisament que fins arribar a la 

casella final, a la Fira, hem 
hagut de passar per moltes 
caselles. A més aquest joc 
de l’oca, també serveix per 
jugar-hi a casa. 

Serà per tant una 25a 
edició especial, i encara és  
present aquesta situació 

sanitària. 
Sí, hem de recordar que encara no podem cantar 
victòria, la Covid no ha pas marxat, no podem 
abaixar la guàrdia. Però això no ens impedeix 
celebrar la Fira. Seguirem totes les mesures de 
protecció i higiene, per tant , serà una Fira segura 
on es respectaran les mesures de seguretat i normes 
sanitàries. I la Fira també ha de servir per dir: fem 
bategar de nou el nostre municipi! Però fem-ho amb 
seny i responsabilitat.

“Si hem arribat a la 25a 
edició de la Fira de l’All, 

ha estat gràcies a la gent 
que hi ha col·laborat”

L’ENTREVISTA
Per Redacció Els Colors



www.hiperdecoracio.com
Autovia Girona - Banyoles s/n · 972 59 47 47

La cca dd pintt

E 09-57 E 11-33E 07-37

El color 
per la 
teva llar

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

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



PROGRAMA DE LA FIRA
DIVENDRES 1 D’OCTUBRE

A les 8 h del vespre, a la carpa de la Fira.
PRESENTACIÓ DE LA CERVESA D’ALL (la 
BIRRALL), a càrrec d’en Josep M. Gayolà, mestre 
cerveser inventor de la cervesa i d’en Marc Vicens, 
dissenyador del logo de la  Birrall. 

Acte seguit, DEGUSTACIÓ GRATUÏTA DE LA 
BIRRALL.

A continuació, INAUGURACIÓ DE LA FIRA amb el 
grup de teatre Improxou.

A  la Carpa de la Fira.
SOPAR POPULAR DE L’ALL 
(entrepà + beguda = 5 €) 
Amenitzat amb fil musical.

DISSABTE 2 D’OCTUBRE

De 10 del matí a 8 del vespre.
Fira Comercial i d’Artesania.
Mercat de l’All (degustació i venda de productes 
tradicionals i gastronòmics).

De 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 
del vespre, a la plaça del Maig.
Parc infantil familiar (3 € matí o tarda i 5 € dia 
complet).

De 10 del matí, a 2 del migdia, al passeig davant 
de l’Ajuntament.
Trobada d’intercanvi de plaques de cava de la Fira 
de l’All.

Tota mena de treballs en ferro

Especialitat en llars de foc 
metàl·liques a mida

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

Tel. 972 594 863
terrimetall@hotmail.com

Tels. 972 59 43 63 · 972 57 64 75
Mòbil 609 72 95 51

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

www.autocarssola.com
info@autocarssola.com

AUTOCARS DE 8 A 72 PLACES

Fira any 2005



Tot el dia a la botiga de l’all.
Demostració de l’ofici d’enforcar alls.

De 12 a 1 del migdia, davant la guixeta dels tiquets*
Entrega de pins als i les col·laboradors/es de mà 
de l’alcalde.

A les 5 de la tarda, a l’escenari de la Fira.
Concurs d’allioli. 
Tothom que hi participi tindrà un obsequi. Les tres 
persones que quedin primeres tindran un lot de 
productes de la Fira cadascuna d’elles. La persona 
guanyadora s’endurà un pernil i la distinció de 
“Mestre/Mestressa del Morter”.
Inscripcions limitades i gratuïtes mitja hora abans 
al punt informació.
Cada participant s’ha de portar els estris per al 
concurs. Els ingredients els facilitarà l’organització.

A les 6 de la tarda, al recinte de la Fira.
Cercavila amb la Xaranga. 

A les 7 de la tarda, a l’església.
Missa solemne.

A les 8 del vespre, a l’escenari de la Fira.
Acte de celebració de la 25a edició de la Fira de 
l’All. 
Amb motiu del 25è aniversari de la Fira de l’All, 
tindrà lloc l’homenatge a totes les persones, que en 
representació de totes les col·laboradores i tots els 
col·laboradors, han fet possible la Fira durant tots 
aquests anys. Serà un acte amb moltes sorpreses i 
retransmès en directe per Banyoles TV.

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE

De 10 del matí a 8 del vespre.
Fira Comercial i d’Artesania.
Mercat de l’All (degustació i venda de productes 
tradicionals i gastronòmics).

De 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 
del vespre, a la plaça del Maig.
Parc infantil familiar (3 € matí o tarda i 5 € dia 
complet).

De 10 del matí a 2 del migdia, al recinte de la Fira
Fira del desembaràs infantil. 
L’Ajuntament muntarà dues taules per paradeta a 
partir de les 8 del matí.

A les 11 del matí, a l’església.
Missa i ofrena d’alls.

A 2/4 de 12 del matí, a l’escenari de la Fira.

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

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

Tel. 972 59 4131

Fira any 2017



Espectacle infantil amb Els Trombòtics.

A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de Maig
Acte casteller amb els Esperxats de l’Estany.

A les 5 de la tarda, a l’escenari de la Fira.
Audició de sardanes amb la Principal de Porqueres.

De 5 a 6 de la tarda, davant la guixeta dels tiquets*
Entrega de pins als i les col·laboradors/es de mà 
de l’alcalde.

A les 9 del vespre. 
Cloenda de la Fira amb castell de focs, a càrrec de 
Gàrgoles de Foc.

HI HAURÀ SERVEI DE BAR I DEGUSTACIÓ DE 
LA BUTIFALL I DE LA BIRRALL CADA DIA DE LA 
FIRA. 

HORARI DEL BAR
Divendres, de 8 del vespre a 12 de la nit
Dissabte, de 8 del matí a 12 de la nit.
Diumenge, de 8 del matí a 10 del vespre.

DURANT TOTA LA FIRA
L’alumnat de 6è de primària de l’escola La Vall del 
Terri muntarà servei de cafeteria i de dolços per 
aconseguir diners per al viatge de final de curs.

DURANT EL CAP DE SETMANA HI HAURÀ
Partits de futbol i de bàsquet de les entitats de 
Cornellà del Terri.

*Per a les persones que no puguin assistir a 
l’entrega del pin en les hores marcades, podran 
recollir-lo durant la Fira a la guixeta dels tiquets.  Si 
has col·laborat en alguna de les edicions de la Fira 
de l’All,  vine a recollir el teu pin.

EL PROGRAMA POT VARIAR DEPENENT DE LES 
RESTRICCIONS SANITÀRIES

Fira any 2019



Gigot de xai
Hem de dir que 
l’all, és un dels 
condiments 
aromatitzants 
més utilitzats a la 
cuina mediterrània. 
Sempre ens 
dona un toc molt 
saborós als plats.
A la recepta que 
us presentem és 
un dels ingredients 
principals.

INGREDIENTS PER 6 PERSONES
Una cuixa de xai de 1.500 g.
Dues pastanagues.
Dues cebes.
Dues cabeces d’alls.
100 ml d’oli d’oliva.
Un got de vi blanc.

PREPARACIÓ
Primerament pelem una cabeça d’alls i tallem el gra 
d’all per la part més llarga a quatre parts, després 
amb un ganivet petit fem uns quants forats al gigot 
de xai i dins de cada forat hi posem els trossos d’all 
que tenim tallats.
Salpebrem la cuixa i la posem a la safata de forn 
juntament amb les pastanagues, les cebes, la 
cabeça d’alls i l’oli.
La posem dins el forn, prèviament escalfat a 
200ºC, durant vuitanta minuts. Anirem donant-li 
voltes cada deu minuts. Hem de vigilar que no 
se’ns cremi i hi anirem afegint el vi a poc a poc, si 
cal hi posarem un xic d’aigua. 
Un cop veiem que està cuita, la deixarem reposar 
trenta minuts i ja estarà a punt per poder-la tallar.
El gigot de xai s’ha de tallar de la mateixa forma 
com si fos un pernil, a llesques primetes.
La servirem amb el mateix suc que el gigot i la 
resta dels ingredients han deixat. 

Bon profit!

La recepta de...
RESTAURANT L’ALL

C A F E T E R I A  -  R E S TA U R A N T

Telèfon 972 59 51 01
Pol. Ind. Pont Xetmar. Carrer E (darrere Haribo)

CORNELLÀ DEL TERRI

 

MENÚ DIARI
DE DILLUNS A DIVENDRES

Esmorzars i dinars. 
Amb un menú diferent cada dia

DIJOUS, lʼespecialitat de la casa:
Arròs de carn, de verdures i bolets

DIVENDRES, fideuà 

DINARS I SOPARS DʼEMPRESA PER ENCÀRREC
MENÚ PER COLLES · CELEBRACIONS · CÀTERING

MENJAR PER EMPORTAR

Segueix-nos a 

Fideuà Albergínia farcida de verdures

Truita de patata
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CONSULTORI OBERT
Per Marta Expósito

Curiositats de l’all
Qui no té un all té una ceba
Ha descobert la sopa d’all
A la gent de treball, no els treguis l’all
Allioli negat, dóna’l al gat
Alls en dejú, remei segur
Alls i ceballot, volen vi fort

I com aquestes frases fetes segur que n’hi ha 
moltes més que us hauran vingut a la ment 
un cop heu començat a llegir... I és que n’hi ha 
tantes, de frases, perquè l’all és un aliment tan 
antic, tan conegut que tothom més o menys 
haurà llegit o sentit moltes vegades les seves 
propietats tan interessants. Sembla ser que 
es coneixen les seves propietats des de fa 
molt temps, ja que els egipcis feien servir l’all 
per tractar el mal de panxa. Homer ja en el 
900 aC esmentava en els seus escrits que els 
metges grecs utilitzaven l’all com a analgèsic 
i desinfectant de ferides. Fins i tot el Còdex 
Ebers, que és un papir mèdic egipci de 1550 aC, 
conté més de 22 fórmules en les quals s’usaven 
els alls per controlar problemes coronaris, 
mossegades o tumors.

A part de la llegenda de l’efectivitat de l’all 
contra els vampirs, aquest aliment tan natural 
i fàcil de trobar a la nostra terra, té unes 
propietats tan interessants com conegudes: 
• Se l’anomena antibiòtic natural i és que és 

efectiu contra diversos agents com virus, 
paràsits, bacteris, fongs, etc.

• És hipotensor, és a dir, que ajuda a reduir 
la pressió sanguínia. L’al·licina que conté 
facilita la circulació sanguínia i al millorar 
la fluïdificació de la sang, fa que la pressió 
arterial també millori. 

• Un remei contra el colesterol. Això ho fa 

perquè té una funció reguladora sobre el 
fetge.

També sabem algunes curiositats que no ens 
deixaran indiferents: 
• Per evitar que el seu sabor ens repeteixi, 

podem treure el grill de dins o bé remullar-
lo una hora abans d’utilitzar-lo.  O si vols 
treure’t l’olor d’all de la boca, pots mastegar 
menta, farigola o julivert. 

• Hi ha qui diu que per pelar-los ràpidament, 
s’han de mullar durant uns segons amb aigua 
calenta. 

• Quan cuinem amb all i l’olor ens queda a les 
mans, cal fregar intensament la polpa d’una 
llimona contra els dits, esbandir i rentar les 
mans amb sabó i haurà marxat l’olor. 

L’OMS recomana un gra d’all diari, pots posar-
lo a les amanides, pots afegir-lo a salses, com 
el pesto. També pots menjar una mica d’allioli 
casolà.  Gaudeix dels aliments naturals. 

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



TENDALS

www.cobertex.com
Tel.     972 596 840

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

Av. França 173
 17840 Sarrià de Ter (Girona)

especialistes en tot tipus de pèrgoles
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

Una festa que va acabar malament
Les festes són per a gaudir-les. Generalment, se 
solen celebrar sense incidents d’importància. 
Tanmateix, algun succés d’últi ma hora pot 
estroncar (i deixa un cert regust amarg) “una 
festa perfecta”.
Això va passar durant la Festa d’Agost (o de 
la Mare de Déu d’Agost) de 1930. Va ser una 
festa molt reeixida i tots els diaris d’arreu (de 
Banyoles, Girona i Barcelona) la van destacar, 
però una publicació barcelonina, El Diluvio, 
dona a conèixer un accident al fi nal de tots els 
actes festi us.
La Festa Peti ta de Banyoles, la de l’Assumpció 
de Maria o de la Mare de Déu d’Agost, va 
lligada a la patrona de la ciutat (la Verge Maria) 
i a l’església de Santa Maria dels Turers. Se 
celebrava des d’abans de 1681, quan es feia 
la Fira de la Mare de Déu d’Agost el dimecres 
anterior al 15 agost. I es deixava el dia 15 d’agost 
per a la celebració religiosa. El 1930 ja durava 
quatre dies, del 14 al 17 d’agost. Abans hi havia 
la vigília, la diada de la patrona i l’endemà. 
I, posteriorment, s’hi va afegir la Tornaboda 
(l’acomiadament de la festa); i es feia els dies 
14, 15, 16 i 17 d’agost.  Les Festes d’Agost eren 
el punt àlgid de tot un seguit d’actes festi us de 
l’esti u, entre les quals s’incloïen les festes dels 
diferents carrers. 
El dia 14 (la vigília) s’anunciava la festa a 
les dotze del migdia amb un repicament de 
campanes i es tocaven sardanes a l’Ateneo 
Bañolense. El dia de la patrona (el 15 d’agost) es 
concelebrava l’ofi ci solemne a les deu del matí  
a l’església de Santa Maria dels Turers. I seguien 
concerts, sardanes, balls, teatre, cinema (al Saló 
Modern, situat al passeig de la Indústria-carrer 
del Doctor Hysenr, al Mercanti l Cinema, de la 

plaça dels Turers, i al Cine Centro Bañolense, a 
la plaça Major), un parti t de futbol, el concurs de 
pescadors, “varietés” i una processó (el dia 15 
a les 6 de  la tarda) i tot s’acabava amb uns focs 
arti fi cials (a l’Estany o a la plaça de les Rodes). 
L’acti vitat “estrella” d’aquell any, però, va ser el 
Campionat de Catalunya de Natació i Salts que 
es va fer els dies 16 i 17 a l’Estany, i que va 
merèixer l’elogi de tota la premsa de l’època.  A 
la dècada dels vint, els festi vals de natació i de 
salts varen començar a ser freqüents a l’Estany.
Així i tot, al fi nal, durant els focs arti fi cials es va 
produir un accident, que només va ser recollit 
pel diari republicà barceloní El Diluvio, el dia 5 
de setembre de 1930: “Durante la fi esta mayor 
de Bañolas un disparo de fuegos arti fi ciales 
alcanzó a un empleado del ferrocarril, 
ocasionándole la pérdida de un ojo.” El Diluvio 
parla de la Festa de la Mare de Déu d’Agost 
com la festa major de Banyoles, ja que moltes 
poblacions celebren la seva festa major el 15 
d’agost i la festa d’aquell any a Banyoles va ser 
molt lluïda. 
D’aquesta manera ens assabentem que els focs 
varen ferir un treballador del Tren Peti t (més 
tard anomenat popularment Tren Pinxo). El tren 
havia arribat a la ciutat banyolina el 1926 com 
a tren de mercaderies i a parti r de 1928, amb la 
inauguració de l’estació a l’actual avinguda dels 
Països Catalans, portava també passatgers.
Com es pot veure, el fi  de festa va quedar una 
mica aigualit i un treballador del tren va perdre 
un ull. Es pot molt ben dir, doncs, que la Festa 
de la Mare de Déu d’Agost de 1930 va costar 
un “ull de la cara” a un treballador del ferrocarril 
banyolí.



El Mirador de l’Estany

Bona Festa Major!

Residència per a gent gran
Tel. 972 58 04 63
www.elmiradorestany.com
Ctra. Banyoles a Figueres, km. 1,5 - 17820 Banyoles (Girona)
e-mail: elmiradorestany@gmail.com

Ara més a prop teu

T’hi esperem!

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

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

 Negocis

 Decessos

 Estalvi i jubilació

 Vida

 Automòbil

 Llar

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 interessants descomptes.

Horari: de 9 a 13h i de 16 a 20h



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

Dijous 4 de novembre. 17 h. 
Biblioteca Comarcal
LA FINA ENSURTS, de JOAN BUSTOS
La Fina és bufona, molt bona nena i ho aprova tot, però això és un gran problema. Per 
què? Perquè en el món on viu, Espantilàndia, cal ser lleig, mala persona i suspendre-ho 
tot per no ser un «friqui».

Dijous 9 de desembre. 17 h.
Biblioteca Comarcal
UN INDI COM TU I COM JO, d’ERNA SASSEN
En Boaz és un nen un pèl solitari a qui li canvia la perspectiva de les coses quan   
coneix l’Aisha, una nena nouvinguda, que a partir d’ara serà la seva companya de 
classe.

Dijous 27 de gener. 17 h.
Biblioteca Comarcal
TÀNIA CLARAVALL, de MARIA PARR
La Tània és pèl-roja i té el cabell rinxolat. De cognom es diu 
Claravall, igual que la petita vall on viu. El que més li agrada fer és 
baixar amb trineu pels pendents de les muntanyes que envolten 
la vall. Per a infants de 9 a 12 anys.

GRATUÏT AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Conductor: Xavi Garcia, bibliotecari
Espai: Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany

T’hi esperem!

Si tens de 10 a 12 anys (o una miqueta menys o una miqueta més), i el més 
important de tot, t'agrada llegir... ja has trobat el teu Club!!

Les trobades del Club Devorallibres són divertides: comentem la lectura del 
llibre, fem algun joc i, SEMPRE, hi ha alguna sorpresa per a tothom.

Si ja t'has decidit, passa per la Biblioteca a inscriure’t i et podràs endur el proper 
llibre que llegirem.

Club 
de lectura 
infantil
De la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany
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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 
KET, PET, FIRST, ADVANCED I DE CAMBRIDGE

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

Bona 
Festa Major!
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La teva història? 
“Em dic Laura Pujolàs i sóc actriu”. Així 
comencen molts dels meus correus en busca 
de feina. Però em considero molt més que això, 
evidentment. 
Si em dedico al món de la interpretació és 
gràcies a Banyoles i a la seva oferta i qualitat 
cultural. Ja de peti ta vaig començar fent dansa, 
tocant el violoncel a l’Escola de Música, cantant 
al Cor de Teatre... però el que em va fer entrar 
en contacte amb el meu món actual va ser 
Comediants Kafk iana, la companyia on vaig 
començar a fer teatre amateur. Necessitaven 
una actriu que pogués cantar i em van demanar 
si hi volia parti cipar. Des de llavors que no he 
baixat de l’escenari. 
Em vaig formar a l’Insti tut del Teatre i durant, i 
després, he ti ngut la sort de poder formar part 
de molts projectes interessants i conèixer gent 
meravellosa. També dono classes de teatre 
a infants i és que abans d’entrar a l’Insti tut 
vaig estudiar Magisteri Musical a Girona. 
Compagino les dues professions.
Si hi ha una cosa que em defi neix 100% és que 
sóc una persona molt inquieta. A hores d’ara 
encara penso què vull fer quan sigui gran. Ho 
faria tot. M’interessa molt la fotografi a, les 
teràpies manuals, la ceràmica... Però mai és 
tard per fer-ho tot, o això vull creure. 
La major part del temps m’esti c a Barcelona, 

hi porto 11 anys! Però Banyoles també m’està 
donant moltes oportunitats professionals i no 
puc estar-ne més agraïda. Descentralitzar el 
teatre hauria de ser un dels nostres objecti us. 
No només passen coses interessants a la Gran 
Ciutat per sort! 
Ara estem a punt d’estrenar Primavera, una 
producció que es podrà veure durant les festes 
de Banyoles al Teatre Municipal. És un luxe 
poder treballar amb amics. Si voleu riure una 
estona, us hi esperem amb moltes ganes.

Ambició o vocació?
Aquesta professió és absolutament vocacional. 
És una feina poc estable, amb horaris 
intermitents que no et permeten planifi car 
massa res ni a curt ni a llarg termini i d’una 
incertesa absoluta. Si no ti ngués vocació faria 
molts anys que ho hauria deixat. És dur no 
saber. Però crec que ens hi acabem acostumant 
i fi ns i tot diria que ens acaba agradant viure 
així.  L’ambició, en el bon senti t de la paraula, 
també hi és, és clar. És la que et permet 
aconseguir els objecti us, arribar el més lluny 
possible i no rendir-te. 

Viure per treballar o treballar per viure?
Aquesta la ti nc molt clara. Treballar per viure, 
per sobre de tot. Però... si la feina que fas 
t’omple i et fa feliç, el “viure per treballar” no 
em sembla tan descabellat tampoc. Em sento 
afortunada d’haver trobat una professió que 
m’aporta tant. A vegades l’odio també, però 
suposo que això passa a totes les cases. 

LAURA PUJOLÀS HERAS  Actriua

C/ Remei, 33 - 17820 BANYOLES (Girona) · Tel. 972 57 14 34
info@micaloramio.com · www.micaloramio.com

298.000 €

NOVA PROMOCIÓ 
DE 6 CASES ADOSSADES A SARRIÀ DE TER

160 m2 + 45 m2 de jardí. 3 habitacions. 3 banys.

ÚLTIMES CASES 
DISPONIBLES!
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ÚLTIMES CASES 
DISPONIBLES!



Per Tots Sants no et quedis sense els millors panellets; de 
pinyó, ametlla, coco, xocolata, llimona, cafè, maduixa, 
mandarina, gema, mango, ....

C/ Major,  30
Telèfon 972 570 676 

Banyoles

Pg. Mn. L lu ís  Constans,  157
Telèfon 972 570 934

Banyoles

Segueix-nos a:

PAU VELA
FISIOTERÀPIA I  OSTEOPATIA

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



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

Segueix-nos a 

CARNISSERIA · XARCUTERIA

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

Fes-nos el teu encàrrec! 

Per SANT MARTIRIÀ 
fes-nos el teu encàrrec de 

formatges i embotits 
casolans

Telers, 102 · Pol. Ind. La Farga BANYOLES
Tel. 972 57 22 31 · info@garatgeplaestany.com

640 395 002

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

Garatge
Pla de l’Estany S.L.

garatgepladelestany

Bona Festa Major!
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Canelons a la catalana
Es tracta d’una recepta d’origen italià, però que 
va prendre carta de naturalesa a la Barcelona 
del segle XVIII, fi ns al punt d’esdevenir un plat 
molt popular i amb una formulació pròpia. És 
característi c de festes. 

INGREDIENTS
Carn per rosti r (150 g. de llom de porc, 200 
g. de pit de pollastre, dos o tres fetges de 
pollastre, 40/50 g. de cervell).
Dos tomàquets (opcional).
Una ceba peti ta.
Sis alls (o una cabeça).
Una copa de vi ranci.
Pebre.
Canyella.
Un paquet de plaques de canelons.
Aigua, sal i oli.
Una tasseta de llet.
Tres tasses de beixamel (mantega, llet, farina, 
Maizena).
100 g. de formatge ratllat (Maó vell)
50 g. de mantega.

ELABORACIÓ
Feu rosti r o sofregir la carn en una cassola 
amb oli o llard a trossos, amb una ceba peti ta 
o un tros de ceba i la cabeça d’alls, sal, pebre 
i canyella; ho podeu remullar amb vi ranci; si 
cal hi afegiu rajolins d’aigua, coent la carn fi ns 

que sigui tendra. Al fi nal hi afegiu els fetges i el 
cervell. Deixeu-la refredar una mica.
Capoleu la carn amb ganivet o amb la màquina, 
tenint en compte que no ha de quedar 
excessivament fi na; amaniu-la amb pebre, 
canyella, nou moscada, sal. Deixeu-ho refredar.
Bulliu els canelons. Quan esti guin, passeu-
los per aigua freda i esteneu-los damunt d’un 
drap, a fi  que s’assequin. Elaboreu la beixamel, 
amb oli de la carn del picat o mantega, farina, 
maizena (opcionalment) i llet, fent que no quedi 
massa espessa. Passeu-ho per la batedora. 
Farciu els canelons amb una cullera i enrotlleu-
los. Col·loqueu-los en una llauna untada amb 
mantega (o bé oli o llard) i hi ti reu la beixamel, 
que els cobreixi bé, abundant formatge ratllat 
de Maó (vell) i pilotets de mantega al damunt. 
Poseu-ho a grati nar fi ns que quedin ben 
daurats. 

Bona Festa Major!





FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE 2021

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

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

CORNELLÀ DEL TERRI
Dia 1 
M. CARME BUSQUETS

SERINYÀ
Dies  4, 5, 6, 7, 8
ANNA M. PAGÈS

FONTCOBERTA
Dies 11, 13, 14, 15
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 18, 19, 20, 21, 22
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 25, 26, 27, 28, 29
JOSEP Ma TORRES

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
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VISIÓ ÒPTICA Per Irma González Noguer
Òpti ca-optometrista

La pressió intraocular
A VistaOpti ca Banyoles realitzem diferents 
ti pus d’exàmens visuals acompanyats sempre 
de proves complementàries que ens permeten 
obtenir més informació ocular i ens ajuden a la 
prevenció de patologies. Una d’aquestes proves 
és la mesura de la pressió intraocular i es pot 
mesurar amb diferents instruments òpti cs. A 
l’òpti ca uti litzem el tonòmetre d’aire, que és un 
aparell que ens permet tenir una aproximació 
de la pressió de dins l’ull enviant un peti t buf 
d’aire sobre la còrnia.
Cal tenir en compte que la pressió intraocular 
és diferent que la pressió arterial i és per això 
que s’aconsella fer-ne un control. Es considera 
que aproximadament a parti r de la cinquena 
dècada d’edat se n’hauria de fer un control 
anual, sobretot si es tenen antecedents de 
pressió intraocular alta.
Els valors de pressió intraocular han d’estar 
entre 11 i 21 mm Hg i es considera que hi 
ha hipertensió ocular quan en dues mesures 
consecuti ves o més s’obté un resultat superior 
a 21 mm Hg.

Què pot comportar tenir hipertensió ocular?
La mesura de la pressió intraocular ens pot 
ajudar a la detecció de possibles malalti es 

oculars greus. La patologia ocular més coneguda 
relacionada amb la pressió alta de l’ull és el 
glaucoma, tot i que també n’existeixen d’altres. 
El glaucoma en fases inicials és una patologia 
silenciosa que va danyant les cèl·lules del nervi 
òpti c, l’encarregat de portar la informació visual 
cap al cervell. És per això que encara que no es 
ti nguin símptomes es recomana una valoració 
de la pressió intraocular.
A VistaOpti ca recomanem fer una revisió 
a l’any si no hi ha simptomatologia abans, 
acompanyada de les proves complementàries 
convenients per poder ser a temps de derivar a 
l’oft almòleg, si escau, i tenir el millor seguiment 
ocular possible.
I tu, ja t’has mirat la pressió intraocular?

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 Ester Salom

(Fisioterapeuta Infanti l - Psicomotrista  
Educadora massatge infanti l CINER)

Massatge infanti l: “perquè la pell és el primer llenguatge”

El massatge infanti l és una anti ga tradició en moltes 
cultures del món. Molts estudis d’investi gació 
revelen la necessitat del contacte afecti u com a part 
fonamental dels primers anys de vida, i el massatge 
infanti l és un dels mètodes més agradables i 
fàcils per establir aquest primer contacte. (AEMI, 
Associació Espanyola de Massatge Infanti l).
El massatge infanti l és una excel·lent manera de 
comunicar-nos amb el nostre nadó, a través del 
tacte entre els p/mares i els seus bebès. Va més 
enllà de les paraules, uti litzant l’esti mulació tàcti l 
permet comunicar-nos d’una forma intensa amb 
el món corporal i emocional del nadó, a través 
de les mirades, els somriures, el contacte, les 
paraules, el joc, que ens apropen de forma única.
Hem de ser conscients que el nadó no es nodreix 
només de menjar, necessita fonamentalment 
amor, afecte i atenció que li proporcionin una 
seguretat i una acollida emocional per poder 
créixer de manera més harmònica.
Es pot començar a fer el massatge des del primer 
mes i es pot perdurar durant tota la vida, el 
massatge és per sempre i si l’adaptem segons 
l’edat de l’infant, s’instaura en la família i genera 
bona comunicació entre tots els seus membres, 
és un dels molts benefi cis del massatge.
El tacte és un poderós mitjà pel desenvolupament 

fi siològic, psicològic i emocional del nadó. És un 
nutrient que no benefi cia només al nadó, sinó 
també als pares i mares i/o cuidadors, esti mulant 
i enforti nt els vincles afecti us i l’escolta mútua. El 
tacte és una de les primeres vies de comunicació 
amb els bebès. Des del part, el contacte pell amb 
pell els tranquil·litza, i els ajuda a desenvolupar 
llaços d’inti mitat i confi ança. Els bebès, els 
prematurs i amb problemes als primers mesos de 
vida responen al contacte; el personal hospitalari 
recomana tocar, acaronar i parlar als nadons que 
han de passar temps en incubadores o cures 
intensives.
Tens un bebè? Vols experimentar els benefi cis del 
massatge infanti l? 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





publicàrem el treball Estudi comparatiu entre la 
colecistectomia laparoscòpica i la 
colecistectomia oberta (Domingo Fontanet, 
1995) i l’any 1998 vàrem guanyar el premi a la 
millor comunicació de les XIII Jornades de 
Cirurgia als Hospitals Comarcals amb el treball 
”Maneig de la litiasi coledocal a l'era de la 
cirurgia laparoscòpica” (Guirao-Garriga, X.; 
Domingo-Fontanet, J.).

Des d'aleshores m'he dedicat a la cirurgia 
laparoscòpica, primer a l'hospital de Viladecans 
i des del 1994 fins ara a l'hospital de Figueres, 
on treballo com a cap de servei de cirurgia 
general. Recentment m'he incorporat al quadre 
clínic de la Clínica Salus Infirmorum, que ha 
apostat decididament per desenvolupar la 
cirurgia per laparoscòpia.

Dr. Josep Domingo Fontanet
Cirurgia General
Col·legitat 3825

Litiasi biliar i Colecistectomia
La litiasi biliar és la presència de càlculs o pedres 
a la vesícula biliar o en el conducte de la bilis 
(colèdoc). Majoritàriament els càlculs estan dins 
la vesícula biliar, i menys freqüentment es posen 
en el conducte. Al nostre país aproximadament 
el 10% dels homes i el 15% de les dones tenen 
càlculs a la vesícula; són més comuns a partir 
dels 40 anys, i en persones amb sobrepès. 

La majoria dels pacients no tenen símptomes. 
Quan n'hi ha, el símptoma fonamental és el còlic 
biliar, que es manifesta com un intens dolor a la 
part superior de l’abdomen, que s’irradia cap al 
costat dret, i pot anar acompanyat de nàusees i 
vòmits. La litiasi biliar pot presentar 
complicacions, la més freqüent és la inflamació 
aguda de la vesícula. Altres són l'obstrucció de 
la via biliar, la infecció de la bilis o la inflamació 
del pàncrees, que poden requerir ingrés 
hospitalari.

El diagnòstic de la litiasi biliar és per ecografia. 
Si s'ha produït un còlic biliar, el tractament 
inicial és mèdic i el tractament definitiu és 
l'extirpació de la vesícula biliar generalment per 
via laparoscòpica, que és una tècnica menys 
dolorosa perquè es fa sense incisió abdominal, 
deixa menys cicatriu i té una recuperació més 
ràpida que la cirurgia convencional. 
Habitualment els pacients són donats d’alta 
l’endemà de la intervenció.
La primera colecistectomia per laparoscòpia a 
Espanya es va fer l’any 1989 (Dr. Laporte). Al 
cap de poc començàrem a practicar aquesta 
tècnica a l'Hospital de Viladecans. L'any 1995 ja 

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

CONSULTES EXTERNES:  972 573 018

Vesícula
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publicàrem el treball Estudi comparatiu entre la 
colecistectomia laparoscòpica i la 
colecistectomia oberta (Domingo Fontanet, 
1995) i l’any 1998 vàrem guanyar el premi a la 
millor comunicació de les XIII Jornades de 
Cirurgia als Hospitals Comarcals amb el treball 
”Maneig de la litiasi coledocal a l'era de la 
cirurgia laparoscòpica” (Guirao-Garriga, X.; 
Domingo-Fontanet, J.).

Des d'aleshores m'he dedicat a la cirurgia 
laparoscòpica, primer a l'hospital de Viladecans 
i des del 1994 fins ara a l'hospital de Figueres, 
on treballo com a cap de servei de cirurgia 
general. Recentment m'he incorporat al quadre 
clínic de la Clínica Salus Infirmorum, que ha 
apostat decididament per desenvolupar la 
cirurgia per laparoscòpia.

Dr. Josep Domingo Fontanet
Cirurgia General
Col·legitat 3825

Litiasi biliar i Colecistectomia
La litiasi biliar és la presència de càlculs o pedres 
a la vesícula biliar o en el conducte de la bilis 
(colèdoc). Majoritàriament els càlculs estan dins 
la vesícula biliar, i menys freqüentment es posen 
en el conducte. Al nostre país aproximadament 
el 10% dels homes i el 15% de les dones tenen 
càlculs a la vesícula; són més comuns a partir 
dels 40 anys, i en persones amb sobrepès. 

La majoria dels pacients no tenen símptomes. 
Quan n'hi ha, el símptoma fonamental és el còlic 
biliar, que es manifesta com un intens dolor a la 
part superior de l’abdomen, que s’irradia cap al 
costat dret, i pot anar acompanyat de nàusees i 
vòmits. La litiasi biliar pot presentar 
complicacions, la més freqüent és la inflamació 
aguda de la vesícula. Altres són l'obstrucció de 
la via biliar, la infecció de la bilis o la inflamació 
del pàncrees, que poden requerir ingrés 
hospitalari.

El diagnòstic de la litiasi biliar és per ecografia. 
Si s'ha produït un còlic biliar, el tractament 
inicial és mèdic i el tractament definitiu és 
l'extirpació de la vesícula biliar generalment per 
via laparoscòpica, que és una tècnica menys 
dolorosa perquè es fa sense incisió abdominal, 
deixa menys cicatriu i té una recuperació més 
ràpida que la cirurgia convencional. 
Habitualment els pacients són donats d’alta 
l’endemà de la intervenció.
La primera colecistectomia per laparoscòpia a 
Espanya es va fer l’any 1989 (Dr. Laporte). Al 
cap de poc començàrem a practicar aquesta 
tècnica a l'Hospital de Viladecans. L'any 1995 ja 

Pg. Mn Lluís Constans, 130  · Banyoles (Girona) 
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Com ha evolucionat l’home!
L’home neix, creix, evoluciona, es reprodueix, 
viu i mor. És el cicle de la vida. En cada etapa 
l’individu canvia el seu nom: nounat, nadó, nen, 
adolescent, adult, vell, centenari. L’envelliment 
comença amb la concepció i acaba amb la mort, 
amb processos de morfogènesi i fi siogènesi. Es 
produeix a la biosfera un hàbitat molt especial 
que cal respectar; amb pressió d’oxigen, 
gravetat, temperatura, aigua, climatologia i 
aliments. Cada dia és un dia menys de vida i 
un dia més a prop de la mort. El misteri de la 
vida i el misteri de la mort, la data de caducitat 
és diferent per a cada humà. La mort cel·lular 
és diferent de la mort orgànica. L’home neix 
per morir (Heidegger). La teoria veritablement 
curiosa és la de J.L. Cordero (no acceptada per 
la comunitat cientí fi ca internacional) que signa 
que en el futur hi haurà “La mort de la mort”, és 
a dir: ningú morirà? Serà possible la preservació 
efecti va de la crioconservació de l’empresa 
nord-americana ALCOR (Cryonics, criogènesi, 
conservació amb NITROGEN-196). A Espanya 
la cecryon comença a València (encara no 
té permís d’explotació). Fonts de premsa i 
literatura afi rmen que 130 persones es troben 
en aquesta situació de criopreservació (després 
de l’aportació de 130.000 dòlars). Avui tots 
tenim “data de caducitat”. La longevitat humana 
és, en principi, àmplia. S’esti ma que fi ns a dia 
d’avui l’edat màxima “veritable” descrita és de 

115 anys. Valorar l’edat bíblica de Methusalen 
(calculada segons les llunes) de 969 anys, que 
en realitat correspon a 72 anys segons càlcul 
actual. Sigui com sigui, el que està clar és 
que la tecnologia canvia exponencialment i el 
progrés de la intel·ligència i el coneixement és 
aparentment imparable. On són els límits? O, 
més ben dit, hi ha aquests límits? Aparentment 
no. L’home és un microcosmos en evolució. 
Com? A costa de milers i milions de reaccions en 
certs períodes cronobiològics, que modifi quen 
la forma, l’estructura, la funció fi ns a converti r 
un nen en un ancià. La perfecció nanobiològica 
del cos humà no és profundament meravellosa?
El cervell  humà  crea “noves tecnologies” i 
aquestes ajuden a més desenvolupament, 
exponencial.
Quina diferència entre la tecnologia de 1940 i 
la de 2021...

Evolució humana
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

Què són els delictes d’odi i discriminació?
Els delictes d’odi són infraccions penals on 
se selecciona la vícti ma, el lloc o l’objecte de 
la infracció fonamentant-se en alguns dels 
següents prejudicis:
• Perti nença a un grup –real o suposada
• Raça, origen ètnic
• Xenofòbia. País de procedència
• Discapacitat
• Anti semiti sme
• Religió o creences
• Orientació o identi tat sexual
• Ideologia
• Aporofòbia / Exclusió social
• Qualsevol altra circumstància, condició 

social o personal.

Qui pot denunciar?
La vícti ma o qualsevol persona que hagi estat 
testi moni o ti ngui coneixement d’una conducta 
relacionada amb un delicte d’odi.

Què podeu denunciar?
Qualsevol agressió, insult, amenaça, xantatge, 
incitació a la violència contra la vostra persona 
o denegació de servei (públic o privat), 
discriminació laboral, assetjament escolar... per 
raó d’orientació sexual, identi tat de gènere i/o 
relació afecti va

Si heu estat vícti ma
• Denuncieu sempre els fets.
• Manti ngueu la calma i aviseu la policia i/o 

denuncieu els fets com més aviat millor.
• Memoritzeu i anoteu les dades dels autors 

(edat, trets fí sics, vesti menta, símbols, 
disti nti us, tatuatges, vehicle, etc.) i del lloc 
dels fets.

• Encara que no esti gueu segurs de si l’acte en 
el què us heu vist o pugueu estar involucrat 
pot estar relacionat amb un delicte d’odi, 
contacteu amb la policia; denunciar aquests 
delictes permetrà i ajudarà a prevenir i evitar 
que aquests incidents puguin tornar-se a 
repeti r.

Com i on denunciar un delicte d’odi
• En cas d’urgència truqueu al número 

d’emergències de la Generalitat de Catalunya 
112.

• També us podeu dirigir a les les Ofi cines 
d’Atenció al Ciutadà (OAC), comissaries dels 
Mossos d’Esquadra. Podeu fer la consulta al 
nostre web 

• En cas de dubte o si necessiteu orientació 
davant una denúncia podeu contactar amb 
la bústi a confi dencial mossos.delictes.odi@
gencat.cat.

Pg. Indústria, 56 · BANYOLES · Tel. 972 575 664 · ledserveis@gmail.com

Venda i reparació de TV, DVD, videos, equips
de música, petits electrodomèstics

COMPRA LA GROSSA A:

Si no hi participes segur que no guanyes!

Instal·lació i manteniment d’antenes TV
col·lectives i particulars

www.lagrossadecatalunya.cat
info@lagrossadecatalunya.cat  
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

FESTA MAJOR DE SANT 
MARTIRIÀ 2021

La programació pot estar subjecta a 
canvis i/o modificacions, d’acord amb 
la normativa per a la prevenció de la 
Covid-19. És per això que en aquest avanç 
de la programació no s’han inclòs alguns 
horaris, dates de retirada d’entrades i altres 
informacions relatives a la festa.

La programació s’actualitzarà a partir 
del 7 d’octubre a la pàgina web www.
festesbanyoles.cat. El mateix dia s’iniciarà 
la venda o reserva prèvia d’entrades per als 
espectacles.
Consulteu tota la informació a www.
festesbanyoles.cat, a les xarxes socials 
de l’Ajuntament de Banyoles, de Festes 
Banyoles i de les entitats organitzadores.

DISSABTE 9 D’OCTUBRE
Ajuntament de Banyoles. ARRIBADA DEL 
DRAC DE BANYOLES i PRIMER TRUC.

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE
A les 12 del migdia. Teatre Municipal. 
PREGÓ DE SANT MARTIRIÀ, a càrrec de la 
família Alsius. 
El pregó es traduirà simultàniament en 
llengua de signes.

DIJOUS 21 D’OCTUBRE
A les 8 del vespre. Teatre Municipal 
de Banyoles. COMÈDIA/TEATRE 
INDEPENDENT. PRIMAVERA.

DIVENDRES 22 D’OCTUBRE
Ajuntament de Banyoles. SEGON 
TRUC. Les TABALERES, la PREGONERA 
i els DRAGONETS seran els encarregats 
de despertar el DRAC, els GEGANTS, 
els CAPGROSSOS i els CAVALLETS per 
demanar-los que comenci la Festa Major de 
Banyoles! 
A les 8 del vespre. Plaça Major. TRONADA. 
A les 8 del vespre. Teatre Municipal 
de Banyoles. COMÈDIA/TEATRE 
INDEPENDENT.  PRIMAVERA.
A 2/4 de 9 del vespre. Plaça Major. 
BALL DEL DRAC i BALL DE PASSADA 
Vespre i nit. Recinte de Barraques. 
CONCERTS: Pregó a càrrec de l’AULA DE 
TEATRE. THE TYETS. CALA VENTO.
www.barraquesbanyoles.cat

Del 22 d’octure al 22 de novembre. 
Exposició Ànimes fragmentades, de 
FRANCESC DARANAS.  Al “SHOW ROOM” 
ART EN BRUT GALLERY. Adreça: Francesc 
Macià, 3-5. Baixos (Vila Olímpica).
Inauguració divendres 22 d’octubre, a les 
20 h. (per festes de Sant Martirià).

DISSABTE 23 D’OCTUBRE 
A les 7 del matí. Itinerant. DIANES.
A les 8 del matí. Plaça del Teatre. 
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C/ Sant Martirià, 17-19 BANYOLES
Tel. 972 570 742 

i.palmada@gmail.com

BONA FESTA MAJOR!

CALENDARI 2022

Segueix-nos a 

T 972 580 505
M 669 666 113

info@insttec.com
www.insttec.com

c/ Paper, 21 baix
BANYOLES

BONA FESTA MAJOR!

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

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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ESMORZAR DE CAMPIONES.
A les 10 del matí. Plaça del Teatre. MATINS 
VERDS: TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
DE  CAPGROSSOS.
A les 11 del matí. Monestir de Sant Esteve. 
OFICI SOLEMNE DE LA FESTA DE SANT 
MARTIRIÀ.

A les 11 i 2/4 d’1 del migdia. Recinte de 
Barraques. CONCERT FAMILIAR. EL POT 
PETIT.  Preu: 3€. 
A 2/4 de 12 del migdia. Plaça Major. 
SARDANES.  Audició especialment 
dedicada a compositors banyolins. 
Intèrprets: Cobla Selvatana. 
A les 12 del migdia. Auditori de l’Ateneu 
de Banyoles. ACTIVITAT FAMILIAR. 
ANDRÒMINES, Cia. Samfaina de Colors.
A 2/4 d’1 del migdia. Local del Foment (c. 
Abeurador, 10).
Presentació del llibre CINQUANTA 
CONCERTS, de JOAN PARNAU i del doble 
CD 50 ANYS DE MÚSICA PER A COBLA 
– PREMIS CERET BANYOLES, editat pel 
Foment de Banyoles, amb la interpretació 
de la cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL.
A 2/4 de 2 del migdia. Plaça del Teatre. 

DINAR POPULAR DE FESTA MAJOR, 
a càrrec del Centre Excursionista de 
Banyoles.
A les 6 de la tarda. Pavelló de la Draga. 
COMPETÈNCIA D’ORQUESTRES. Activitat 
amb aforament limitat i retirada d’entrada 
prèvia.
Extraordinari concert de Festa Major, amb 
una primera part alternant les orquestres 
i una segona part en què actuaran 
conjuntament La Principal de la Bisbal, 
dirigida per Francesc Cassú i Selvatana, 
dirigida per Santi Escura.
A partir de les 5 de la tarda. LA 
FARÀNDULA DE BANYOLES. Plaça Major, 
plaça de les Rodes i la Muralla.
Activitat amb retirada prèvia d’entrades o 
reserva prèvia recomanada, als bars de la 
plaça Major i plaça de les Rodes.
Mostra de la imatgeria i la cultura popular 
de Banyoles: Les Tabaleres.
Colla de Gegants i Capgrossos de Banyoles, 
la MARIA i en MARTIRIÀ, en DARDER, els 
capgrossos i els grallers. Comparsa dels 
cavallets: els CAIRUTS i els RODONS, El 
DRAC de Banyoles.
Les Gàrgoles de Foc, amb els sis 

60 anys fent camíES-0641/2001 ES-2003/0425
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LLUÍS TORRES - PINTOR

636 099 828
lluis.pinturaidecoracio@hotmail.com

C/ Sant Andreu, 90 bx-1
17834 Porqueres

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

Hores convingudes
Tel. 972 580 546 · Mòbil 647 983 923

TRACTAMENTS FACIALS 
MANICURES PERMANENTS

DEPILACIÓ LÀSER

BONA FESTA MAJOR!

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

ABERN U

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

www.ferreteriabernau.com

Tel. 972 497 035 / 629 305 428

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

CALEFACCIÓ

FORMEM PART DEL GRUP COMERCIALITZADORA

rma

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

Tel. 972 576 704
Fax 972 574 023

E-mail: porqueres@mafonsa.cat

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa 
Major!
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Sant Martirià 2021 

DRAGONETS, en SENY, la RAUXA, la 
RUDULETA, en MER, en MORGAT i 
la JANA i la banda de batucada. Colla 
Castellera Esperxats de l’Estany.
Acompanyats per la cobla Bisbal Jove, la 
cobla Contemporània i la cobla Principal de 
Banyoles.
A les 8 del vespre. Teatre Municipal 
de Banyoles. COMÈDIA/TEATRE 
INDEPENDENT. PRIMAVERA.
Al vespre i a la nit. Recinte de Barraques. 
CONCERTS: CARMEN 113,  JUANTXO 
SKALARI.
www.barraquesbanyoles.cat

DIUMENGE 24 D’OCTUBRE 
D’11 a 2 del migdia. PORTES OBERTES A 
LA PESQUERA GIMFERRER.
A 2/4 de 12 del migdia. Plaça Major. 
CONCURS DE COLLES SARDANISTES amb 
la COBLA  CIUTAT DE GIRONA.
Al matí. Recinte de Barraques. CONCERT 
FAMILIAR: LA DONA DEL SAC. 
A 2/4 d’1 del migdia. Plaça dels Turers. 
VERMUT JAZZ amb TXEMA RIERA 
QUARTET. 
A les 12 del migdia. Auditori de l’Ateneu 
de Banyoles. ESPECTACLE FAMILIAR. LES 
AVENTURES DEL LLEÓ VERGONYÓS. Cia. EL 
POT PETIT.
A les 4 de la tarda. Casal Cívic. CONCERT 
COBLA LA SELVATANA.  Selecció de 
sardanes i música per a cobla.
A les 5 de la tarda. Plaça Major. 
COMPETÈNCIA DE COBLES. Activitat amb 
aforament limitat.

Competència de quatre cobles en diferents 
rondes (sardanes per escoltar, sardanes de 
compositors/res joves, sardanes d’estrena, 
sardanes obligades o de lluïment, sardanes 
més balladores i la sardana estereofònica 
Somni). 
Enguany amb sardanes de 7 tirades. 
Director convidat de la sardana 
estereofònica: Mn. Valentí Miserachs.
Intèrprets: cobles Ciutat de Girona, La 
Principal de la Bisbal, La Principal del 
Llobregat i Selvatana.
A les 5 de la tarda. Auditori de l’Ateneu de 
Banyoles. ESPECTACLE FAMILIAR. LES 
AVENTURES DEL LLEÓ VERGONYÓS. Cia. EL 
POT PETIT.
A les 7 del vespre. Teatre Municipal 
de Banyoles. COMÈDIA/TEATRE 
INDEPENDENT. PRIMAVERA. 
Al vespre i a la nit. Recinte de Barraques. 
CONCERTS: SEY SISTERS. MARUJA 
LIMÓN.

DILLUNS 25 D’OCTUBRE
De 10 del matí a 1 del migdia. La Muralla. 
TOMATA I XOCOLATA, un matí de jocs en 
família. L’espai de la muralla es convertirà 
de nou en el pati de jocs que qualsevol 
família desitja, amb espais de joc lliure, 
tallers, activitats i espectacles per a totes 
les edats. Tot plegat, ben acompanyat d’un 
bon pa amb tomata i xocolata.
D’11 a 2 del migdia. PORTES OBERTES A 
LA PESQUERA GIMFERRER.
A 2/4 de 12 del migdia. Pavelló de la Draga. 
CONCERT: FESTA DE LA MÚSICA PER A 
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Flor & Flor

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

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

Dimarts a divendres, de 9:15 a 13 h i de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 9 a 14 h.

@florandflorbanyoles

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

ABANS PERRUQUERIA:

PERRUQUERIA

20% DESCOMPTE
EN TRACTAMENTS DE 

KERATINA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Botiga: 
Passeig Mn. Constans, 172 - Banyoles 

Tel. 972 57 05 90

Taller: 
C/ Pintor Solives, 82 - Banyoles 

Tel. 972 57 10 57

tapissatsvilanovasoler@gmail.com

Bona Festa Major!
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COBLA. Activitat amb aforament limitat i 
retirada d’entrada prèvia.
Programa especial amb motiu de celebrar 
la 50a edició del concert Cobla Ciutat de 
Girona, dirigida per Jesús Ventura, Cobla La 
Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc 
Cassú, Cobla Selvatana, dirigida per Santi 
Escura.
A les 5 de la tarda. Plaça Major. 
SARDANES. COBLA CIUTAT DE GIRONA. 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. 
LA SELVATANA.
Sardana de comiat interpretada 
conjuntament: La festa de Sant Martirià, de 
Conrad Saló. 
A les 7 del vespre. Teatre Municipal de 
Banyoles. 
COMÈDIA/TEATRE INDEPENDENT.
PRIMAVERA.
A 2/4 d 8 del vespre. Parc de la Draga 
(darrere del pavelló). 
BALL DEL DRAC, L’ÚLTIM TRUC.
A les 8 del vespre. Parc de la Draga (darrere 
del pavelló). 
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS, a càrrec 
de Pirotècnia Tomàs.

50è ANIVERSARI DEL CAMPIONAT 
DEL MÓN D’ESQUÍ NÀUTIC A 
BANYOLES

DISSABTE 16 D’OCTUBRE
AL MUSEU DARDER (Plaça dels Estudis, 2)

A les 10 h. Benvinguda i presentació dels actes
A les 10.05 h. Projecció de la pel·lícula de la 
celebració del Campionat del Món d’esquí 
nàutic a Banyoles.
A les 10.15 h - 11.45 h. Taula rodona “Banyoles, 
paradís de l’esquí nàutic”.
Taula rodona en la qual participaran alguns dels 
esportistes que ho varen viure en directe així 
com altres persones relacionades amb l’esquí 
nàutic i Banyoles.
1a part (10.15 - 10.45)
- Isidro Oliveras.
- Enric “Harri” Gratacós.
- Pep Mill.
- Carme Blume.
2a part (11.15 - 11.45)
- Domingo Ramos.
- Josep Tarradas.
- Pere Hernández.
A les 12 h. Presentació del llibre Banyoles, paradís 
de l’esquí nàutic. 50 anys del Campionat del Món 
1971-2021, de Joan Anton Abellán.
Presentació a càrrec de Víctor Muntané, rècord 
d’Europa en esquí aquàtic en la modalitat de 
velocitat a peus nus. 
A les 13 h. Parlaments i homenatges. 
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Dr. JOSEP Mª RAMOS i MAESO

Control de l’embaràs i part
Tècniques de diagnòstic prenatal

Ed. FLORA. Av. Països Catalans, 3 2n E - Banyoles
Telèfon: 972 58 27 27 (hores convingudes)

Per  demanar hora: dilluns, dimarts i dijous, a la tarda, 
de 16:15 a 20h.

També a Girona, GD plaça Josep Pla, 11
Tel. 972 20 48 82 (hores convingudes).

CONSULTORI D’OBSTETRÍCIA 
I GINECOLOGIA

ECOGRAFIA OBSTÈTRICA 
I GINECOLÒGICA

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

ANÀLISIS CLÍNIQUES
ANÀLISIS D’AIGUA

S’ATENEN MÚTUES
ADESLAS - AGRUPACIÓ MÚTUA - ASISA 

CASER - COSALUD - GENERALI  
L’ATLÀNTIDA - MAPFRE - MEDIFIACT 

MONTEPIO DE CONDUCTORS  
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA  

VITAL SEGURO

EXTRACCIONS:
De dilluns a dissabtes, de 8 a 10 del matí.

HORARI: De 8 a 14:30h. Dissabtes, de 8 a 10h.

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

TAMBÉ ens trobareu a la Clínica Salus 
Infirmorum. Mn. Constans, 130. 
De dilluns a divendres, de 8:15 a 10:15h.

PROVES COVID-19



Bona Festa Major!

BONA FESTA MAJOR!
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ARTS ESCÈNIQUES

DANSA
MUT
Cia. Indans.
Divendres 1 d’octubre, 20 h.
Dissabte 2 d’octubre, 20 h.
Diumenge 3 d’octubre, 19 h. 
Espai: La Factoria d’Arts Escèniques. 10 €.

TEATRE
LA MASCARADA
Cia. Els Pirates Teatre.
Autoria: Molière Lully. Direcció: Adrià Aubert 
Blanch. Interpretació: Laura Aubert, Ariadna 
Cabiró, Ricard Farré, Laura Pau, Anna romaní, 
Adrià Aubert.
Dissabte 2 d’octubre, 20 h. Teatre Municipal. 
Preu: 18 €.

TEATRE
UNA GALAXIA DE LUCIÉRNAGAS
Amb Anna Alarcón.
Autoria i direcció: Aina Tur. Interpretació: 
Anna Alarcón. Escenografia i il·luminació: 
Marc Salicrú. Vestuari: Mireia Costa. Espai 
sonor i composició musical: Jaume Manresa. 
Moviment i ajudantia de direcció: Carla 
Tovias. Fotografia i vídeo: Kenneth Santos. 
Comunicació: Ester Casanovas. Direcció 
tècnica: Maria Martín.
Divendres 8 d’octubre, 20 h.
Espai: Factoria d’Arts Escèniques. Preu: 15 €.

CINEMA FAMILIAR
EL GRÚFAL I LA FILLA DEL GRÚFAL
Basada en el best-seller de Julia Donalson.
Pel·lícula recomanada per a nens i nenes de 3 
a 6 anys. Durada: 55 min. Preu: 5 €.
Diumenge 10 d’octubre, 17 h.
Espai: Auditori de l’Ateneu.

CINEMA DOCUMENTAL
EL RETORN, LA VIDA DESPRÉS DE L’ISIS
El Documental de Mes.
Dir: Alba Sotorra.
Catalunya (Espanya), Regne Unit (2021). 90 
minuts. VO en anglès i kurd, subtitulada en 
català.

Dijous 14 d’octubre, 20 h.
Espai: Auditori de l’Ateneu. Preu: 3 €.

TEATRE
PRIMAVERA
Espectacle emmarcat a la Festa Major 2021.
Interpretació: Genís Casals, David Marcé, 
Andrea Portella, Laura Pujolàs i Tere Solà. 
Direcció: Meritxell Yanes. Dramatúrgia; Xavi 
Morató. Ajudant de direcció: Arnau Nadal. 
Il·luminació: August Viladomat. Espai sonor: 
Marc Paneque. Espai escènic: Lluís Nadal 
“Koko”. Fotografia: Sílvia Poch. Producció 
tècnica; Punt de Fuga. Producció executiva: 
Arnau Nadal.
Espai: Teatre Municipal. Preu: 15 €.
Dijous 21 d’octubre, 20 h.
Divendres 22 d’octubre, 20 h.
Dissabte 23 d’octubre, 20 h.
Diumenge 24 d’octubre, 19 h.
Dilluns 25 d’octubre, 19 h.
Divendres 29 d’octubre, 20 h.
Dissabte 30 d’octubre, 20 h.
Diumenge 31 d’octubre, 19 h.

ESPECTACLE FAMILIAR
LES AVENTURES DEL LLEÓ VERGONYÓS
Cia. El Pot Petit.
Edat recomanada: de 2 a 6 anys.
Preu: 5 € anticipada / 7 € taquilla.
Espai: Auditori de l’Ateneu.
Diumenge 24 d’octubre, 12 h. i 17 h.

CURTMETRATGE
I’M LINA
De Juli Suàrez – LGC Films.
Direcció Juli Suàrez. Interpretació: Madiha 
Alali, Lup Cartié, Arantzazu Ruiz, Ramon Agirre, 
Hanan Boukhayar, Meritxell Yames, David 
Palans, Pilar Parra. 
Acabat el curtmetratge hi haurà una xerrada 
- col·loqui amb la presència de membres del 
Centre Català d’Ajuda al Refugiat.
Dijous 28 d’octubre, 20 h. 
Espai: Auditori de l’Ateneu. Preu: Gratuït.

CINEMA
LES DUES NITS D’AHIR
Cicle Gaudí.
Interpretació: Arnau Comas, Judit Cortina, 
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Telèfon 972 173 563
C/ Xuncla (dins el Centre Cívic) SARRIÀ DE TER

 
MENÚ DIARI

DE DILLUNS A DIVENDRES

MENÚ FESTIU
DISSABTE I DIUMENGE

CARTA
DIVENDRES I DISSABTE NIT

Cuina tradicional, mediterrània i de temporada!

Segueix-nos a 

SOPARS A LA TERRASSA

Oberts des del 2012RESTAURANT DE BRASA

Pop a la brasa

Xuletón Amanida grega

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

ESPECIALISTA EN 
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

BONA FESTA MAJOR!
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Oriol Llobet. 
Dissabte 30 d’octubre, 20 h. 
Espai: Auditori de l’Ateneu. Preu: 4,5 €.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
HORA DEL CONTE
Dijous 7 d’octubre. 17:30 h. 
Biblioteca Comarcal.
Gratuït amb inscripció prèvia. 
Bruixes i bruixots. A càrrec de Gra de Sorra.

Dissabte 16 d’octubre. 12 h. 
Biblioteca Comarcal.
CONTES EN ANGLÈS. Gratuït amb inscripció 
prèvia.
Story Time. By BNY Language Corner. L’Story 
Time és l’equivalent a l’hora del conte.

Dijous 28 d’octubre. 17:30 h. 
Biblioteca Comarcal.
BIBLIONADONS. Gratuït amb inscripció 
prèvia.
Les formigues també ballen. A càrrec d’Ada 
Cusidó.

LABORATORI DE LECTURA 
Dijous 14 d’octubre. 17:30 h. 
Biblioteca Comarcal.
Gratuït amb inscripció prèvia.
Els camins (poètics) de les ciutats. A càrrec de 
Karo Kunde.

CLUB DE LECTURA INFANTIL           
Dilluns 18 d’octubre. 17 h. 
Biblioteca Comarcal. 
Gratuït amb inscripció prèvia.
L’illa de Paidonésia. D’Oriol Canosa.
Conductor: Gemma Soler (Servei Educatiu) i 
Xavi Garcia (Biblioteca).
Ens hi acompanyarà l’autor.

CONCURSOS
Mensual. Biblioteca Comarcal.
CONCURS. Gratuït.
L’Endevinalla de la Rita: Quin l’encerta 
l’endevina!
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.
BORDA FORT QUAN ESTÀ CONTENT
I REMOU LA CUA COM UN MOLÍ DE VENT

ACTIVITATS ADULTS
PRESENTACIONS 
Dissabte  2 d’octubre. 12 h. Museu Darder.
NO CAL INSCRICPCIÓ PRÈVIA.
Panikkar i Banyoles: presentació de l’Opera 
Omnia Raimon Panikkar. A càrrec de Xavier 
Serra, coordinador de l’edició catalana, i 
d’Esteve Serra Arús, traductor.

ENGLISH READING CLUB
Dimecres 6 d’octubre. 20 h. 
Biblioteca Comarcal.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. Gratuït.
Tinkers. By Paul Hardking. 
Moderator: Susan Baker.

CLUB DE LECTURA 
Dimarts 19 d’octubre. 19 h. Museu Darder.
CLUB DE LECTURA. Gratuït.
Visc, i visc, i visc. De Maggie O’Farrell.
Conductor: Albert Torrescasana.

EXPOSICIONS 
Fins al 30 d’octubre. Biblioteca Comarcal.
ARQUITECTURA I URBANISME. Exposició 
documental per finalitzar el cicle Cinc cèntims 
de creació local 2021 amb l’objectiu, més 
enllà del nostre entorn, de reflexionar sobre 
l’arquitectura i l’urbanisme  del segle XXI i el 
futur de les nostres ciutats. Gratuïta.

HORARIS 
Matins: 
De dimarts a divendres: de 10’30 a 14h.

Tardes: 
De dilluns a dijous: de 16 a 20 h.

DIES DE TANCAMENT ESPECIAL
Dilluns 11 d’octubre.
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Hores convingudes:
 Tel. 972 58 08 77 - 650 245 888

C/ de la Llibertat, 31 · BANYOLES
kati_s@hotmail.es

Bona Festa Major!

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

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

 

RESTAURACIÓ 
D’HABITATGES I FAÇANES

REFORMES
I PALETERIA GENERAL

659 436 061

Re s -Q u a t r e

@Resquatre

resquatre@gmail.com

Bona Festa Major!

Pere Vidal / Joan i Jordi Ylla
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Dissabte 23 d’octubre.

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

NOVETATS OCTUBRE 
INFANTIL - FICCIÓ
Ollis. Ingunn Thon. Nórdica. 
La Tina i la classe dels científics. Pilar Riu. Pagès. 
Veïns. Akasya Denisevich. Joventut. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
El cervell humà. Pablo Barrecheguren. Joventut. 
L’Extraterrestre que va descobrir la biodiversitat. 
Àngel Panyella. Pòl·len Edicions. 
D’on vinc? Agnieszka Kacprzyk. Thule. 

NARRATIVA JUVENIL
El campament. Blue Jeans. Columna. 
True Story. Anabel Lorente. Pagès. 

ADULTS - FICCIÓ
A foc lent. Paula Hawkins. Columna. 
Junil a les terres dels bàrbars. Joan-Lluís Lluís. 
Club Editor. 
Moon tiger. Penelope Lively. L’Altra. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
Com evitar un desastre climàtic: les solucions 
que tenim i els avenços que necessitem. Bill 
Gates. Edicions 62. 
Dones invisibles? Dones i societat a viles i pobles 

de la Catalunya de principi del segle XX. Josep 
Colomé, Sòni Camanforte, etc. Efadós. 
Felicitat digital: mètode “popap” per gaudir del 
món digital. Mariola Dinarès. Efadós. 

CÒMIC
Coraje; Drama; Hermanas; Fantasmas; Sonríe. 
Raina Telgemeier. Maeva Young. 

CINEMA
El pequeño vampiro. Joann Sfar. França 2021. 
Si me borrara el viento lo que yo canto. David 
Trueba. Espanya 2020. 

MÚSICA
Diario Malí. Ludovico Einaudi & Ballaké 
Sissoko. 
Songs from home. Fred Hersch. 

MUSEUS DE BANYOLES

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. 

DIJOUS CULTURALS
Dijous 14 d’octubre. 17 h. 
Sala d’Actes del Museu Darder i en directe pel 
canal Youtube dels Museus de Banyoles.
Què cal saber de l’insomni. A càrrec del Col·legi 
de Farmacèutics de Girona.
Més informació i reserves: 

Bona Festa Major!
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Museu Darder de Banyoles. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org. 
Tel. 972 574 467.
ACTIVITAT GRATUÏTA. PLACES LIMITADES. 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Dissabte 9 d’octubre. 17 h. 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Banyoles medieval: del carrer al monestir.
Edat: a partir de 7 anys. Durada: 1,5 hora.
Preu: GRATUÏT.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.

Dissabte 9 d’octubre. 11 h. 
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. 
Edat: a partir de 6 anys acompanyats d’una 
persona adulta. Durada: 2 hores.
GRATUÏTA amb motiu de les Jornades 
Europees de patrimoni. 
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles.
Tel. 972 574 467.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org. 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia. 

Diumenge 10 d’octubre. De 10:30 a 14 h. 
Jornada de portes obertes als Museus de 
Banyoles. Entrada gratuïta.
Lloc: Museu Darder i Museu Arqueològic.

Diumenge 10 d’octubre. 11:30 h.
Visita al Parc Neolític de la Draga. Gratuït. 
Durada: 1,5 hora.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.

FESTA MAJOR DE BANYOLES
Dies 23, 24 i 25 octubre
Portes obertes als Museus de Banyoles.
Horari: horari d’obertura del museu.
ENTRADA GRATUÏTA.

Diumenge 24 d’octubre. 19 h.
Monestir de Sant Esteve.
Robatori sacríleg al Monestir de Banyoles. 
Seguirem la pista per descobrir qui i com va 
cometre aquest robatori sacríleg... Ens hi 
acompanyes? Edat: a partir de 10 anys.
Preu: GRATUÏT.
Més informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Tel. 972 572 361.
AMB RESERVA PRÈVIA.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

EXPOSICIONS
Del 2 d’octubre al 28 de novembre.
RES A VEURE. Una col·lecció de records 
arqueològics. Aquesta intervenció artística es 
complementarà amb activitats paral·leles. 
Inauguració: dissabte 2 d’octubre, a les 17 h.
ENTRADA GRATUÏTA.

ACTIVITATS PARAL·LELES A L’EXPOSICIÓ
Dissabte 23 d’octubre. 20 h. Museu 
Arqueològic. Res a comentar. Visita comentada 
a l’antiga exposició amb la conservadora del 
museu Andrea Ferrer i l’artista Irena Visa en el 
marc de l’exposició RES A VEURE.
Preu: gratuït. Durada: 1 hora.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
AMB RESERVA PRÈVIA.

Dilluns 25 d’octubre. 11:30 h. Museu 
Arqueològic. Res a dibuixar. Activitat on es 
dibuixaran les antigues peces del museu a 
partir del relat oral d’alguns dels protagonistes 
de l’exposició. Taller familiar en el marc de 
l’exposició RES A VEURE per a nens i nenes de 
6 a 14 anys. Preu: gratuït. Durada: 1 hora.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
AMB RESERVA PRÈVIA.
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Diumenge 31 d’octubre. 11:30 h. Museu 
Arqueològic. Res a dir. Visita guiada per 
l’edifici del museu, amb Josep Tarrús i Josep 
Grabuleda en clau històrica. Activitat paral·lela 
a l’exposició RES A VEURE.
Preu: gratuït. Durada: 1 hora.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
AMB RESERVA PRÈVIA.

VISITES GUIADES
Dia 3 d’octubre. 11 h. Banys Vells. El Rec 
Major: un passeig històric i natural. Itinerari que 
ressegueix el recorregut del rec Major des de 
l’Estany fins al centre de Banyoles per conèixer 
el desenvolupament industrial de la ciutat 
vinculat a la presència de l’aigua.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 2 hores.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
AMB RESERVA PRÈVIA. L’activitat només es 
durà a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Dies 2, 16, 24 d’octubre. 11:30 h. 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.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 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 16 d’octubre. 17 h. Vil·la romana de 
Vilauba. Vilauba en 3D. Entrem a la vil·la 
romana. Ens passejarem per la casa i amb 

l’ajuda de la recreació virtual en 3D entendrem 
com eren les habitacions, quin era el seu 
sistema de vida i com s’organitzaven els seus 
habitants... Edat: a partir de 7 anys.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
AMB RESERVA PRÈVIA.  

ACTIVITATS FAMILIARS
Dia 30 d’octubre. 17 h. Parc Neolític de la 
Draga. Avui fem de Neolítics. Visita a l’interior 
de les cabanes per tal d’endinsar-nos en la vida 
quotidiana dels homes i les dones del neolític. 
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult. Preu: 5 €/persona. Durada: 1,5 hora.
Informació i reserves: 
Museu Arqueològic de Banyoles.
Tel. 972 57 23 61.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
AMB RESERVA PRÈVIA. L’activitat només es 
durà a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

MUSEU DARDER DE BANYOLES

EXPOSICIONS
Del 2 d’octubre al 31 de desembre.
Jordi Sabater Pi. L’art de la ciència.
Jordi Sabater Pi serà recordat per la troballa 
del Floquet de Neu, el goril·la albí del zoo de 
Barcelona. Però també hi havia un Sabater 
artista, dibuixant, fotògraf, observador del 
detall, a qui està dedicada aquesta exposició.
ENTRADA GRATUÏTA.

XERRADES
Dissabte 9 d’octubre. 19 h.
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i 
en directe per Youtube. TARDES DE CIÈNCIA.
El sueño va sobre el tiempo: agujeros negros 
y ondas gravitacionales. A càrrec de Tomàs 
Andrade, astrofísic (Universitat de Barcelona).
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Tel. 972 574 467.
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ACTIVITAT GRATUÏTA. PLACES LIMITADES. 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

Divendres 15 d’octubre. 19 h.
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles 
i en directe per Youtube. CICLE DE MEDI 
AMBIENT. Objecti u 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.
Què és la transició energèti ca? A càrrec de 
Mariano Marzo, geòleg.
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Tel. 972 574 467.
ACTIVITAT GRATUÏTA. PLACES LIMITADES. 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

ACTIVITATS FAMILIARS
Diumenge 17 d’octubre. 11 h. Museu Darder 
de Banyoles. Descobrim els insectes. Edat: a 
parti r de 6 anys acompanyats d’una persona 
adulta. Durada: 1,5 hores.
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles.
Tel. 972 574 467.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org. 
ACTIVITAT GRATUÏTA AMB RESERVA 
PRÈVIA.

HORARI MUSEUS

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

PONT DEL PILAR (12 D’OCTUBRE)
Diumenge 10 i dilluns 11: de 2/4 d’11 a 2/4 
de 2 i de 4 a 2/4 de 7.
Dimarts 12: de 2/4 d’11 a 2.

HORARIS ESPECIALS FESTA MAJOR DE 
SANT MARTIRIÀ
Dissabte 23 i diumenge 24: de 2/4 d’11 a 2/4 
de 2 i de 5 a 2/4 de 8.
Dilluns 25: de 2/4 d’11 a 2.

PONT DE TOTS SANTS (1 DE NOVEMBRE)
Diumenge 31 d’octubre: de 2/4 d’11 a 2/4 de 
2 i de 4 a 2/4 de 7.
Dilluns 1 de novembre: 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 educati va, 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, ... 

• Parti cipar en acti vitats: informació i 
organització d’acti vitats a la comarca 
(Futbolnet, Tarda Jove, casals d’esti u...), etc.
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• 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.

TANQUEM PER LA FESTA MAJOR
Divendres 22 d’octubre a la tarda i dilluns 25, 
l’Oficina Jove estarà tancada amb motiu de la 
Festa Major de Banyoles.

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 OCTUBRE
Dissabte 2 d’octubre, a les 11 h.
VIU L’EXPERIÈNCIA DEL PAPER ARTESANAL.
Preu: Activitat gratuïta.
Punt de trobada: Molí de la Farga. 
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 4 anys.

Diumenge 3 d’octubre, a les 11 h.
MARXA NÒRDICA.
Itinerari amb bastons al voltant de l’Estany.

Preu: Activitat gratuïta.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Aforament limitat.

Dissabte 9 d’octubre, a les 11 h.
PETJADES HISTÒRIQUES I LLEGENDÀRIES DE 
LA CIUTAT DE BANYOLES.
A càrrec de Guerau Palmada i Àngel 
Vergés, historiador de l’art i etnopoeta, 
respectivament.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Cal Moliner.   
Aforament limitat.

Diumenge 10 d’octubre, a les 11 h.
PETJADES HISTÒRIQUES I LLEGENDÀRIES DE 
LA CIUTAT DE BANYOLES.
A càrrec de Guerau Palmada i Àngel 
Vergés, historiador de l’art i etnopoeta, 
respectivament.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Cal Moliner.  
Aforament limitat.

Diumenge 10 d’octubre, a les 11 h.
FES CRÉIXER AL PETIT FOTÒGRAF 
Activitat amb l’artista fotògrafa Anna Bahí.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Aforament limitat.

Dissabte 16 d’octubre, a les 11 h. 
GIMCANA D’ORIENTACIÓ DIGITAL
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

Diumenge 17 d’octubre, a les 11 h.
SEGUINT LES PASSES DE LA TORTUGA 
D’ESTANY
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Escola de Natura Banyoles.
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

Dissabte 23 d’octubre, a les 11 h. 
RUTA DE LES PESQUERES
Les pesqueres són part indissociable del 
paisatge de l’estany de Banyoles. Coneixerem 
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Dret civil ·  Immobiliari · Contractes · Hipotecari · Clàusules abusives · Reclamacions de quantitat 
Família · Divorcis · Modi�icacions mesures · Custòdia · Successions · Accidents de circulació

Escolto i assessoro les persones amb un tracte proper

AINOA AJA ADVOCADA
Col. 3237 ICAG
Tel. 620 228 202
Passeig Indústria, 48
17820 Banyoles
ainoa.aja@gmail.com

Bona Festa Major!

quan es van construir, per a què servien i 
reviurem anècdotes a l’interior d’algunes.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Oficina de Turisme.
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

Diumenge 24 i dilluns 25 d’octubre, de les 11 
a les 14 h.
PORTES OBERTES A LA PESQUERA 
GIMFERRER
Si voleu conèixer la Pesquera Gimferrer, el 15 i 
16 d’agost tindreu l’oportunitat de visitar-la.
Preu: Gratuït.
Punt de trobada: Pesquera Gimferrer. 
Aforament limitat.

Dissabte 30 d’octubre, a les 11 h.
CAMINADA MINDFULNESS
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de 
Banyoles.
Aforament limitat.
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys.

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

Totes les activitats tenen aforament limitat.

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: 
Oficina de Turisme de Banyoles. 
Telèfon 972 58 34 70. 
Whatsapp 690 85 33 95.
turisme@ajbanyoles.org.
de.banyoles.cat

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: Fins 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.

ACTE DE LLIURAMENT DELS 
PREMIS BANYOLÍ DE L’ANY

Divendres 15 d’octubre. A 2/4 de 9 del 
vespre. 
Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
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ACTIVITATS AUDITORI DE 
L’ATENEU

OCTUBRE 2021
EL NUS LA FLOR
MÚSICA I POESIA
Diumenge 3 d’octubre. 19 h. 12 €.

EL GRÚFAL I LA FILLA DEL GRÚFAL
CICLE DE CINEMA FAMILIAR
Diumenge 10 d’octubre. 17 h. 5 €.

EL RETORN, LA VIDA DESPRÉS DE L’ISIS
EL DOCUMENTAL DEL MES
Dijous 14 d’octubre. 20 h. 3 €.

ANDRÒMINES
CIA. SAMFAINA DE COLORS
Dissabte 23 d’octubre. 12 h. 5 € - 7 €.

LES AVENTURES DEL LLEÓ VERGONYÓS
CIA. EL POT PETIT
Diumenge 24 d’octubre. 12 h i 17 h. 5 €.

I’M LINA
CURTMETRATGE DE FICCIÓ
Dijous 28 d’octubre. 20 h. Gratuït.

LES DUES NITS D’AHIR
CICLE GAUDÍ
Dissabte 30 d’octubre. 20 h. 4,5 €.

CURSOS FORMATIUS
AVUI, MÚSICA
INICIACIÓ MUSICAL PER A ADULTS
Professora: Meritxell Roure.
Horari: Dijous, de 15.15 a 16.30 h.
Període: d’octubre a maig. Preu: 20 €/mes.
Inscripcions: 
www.ateneu.banyoles.cat.
Tel. 972 57 60 49. ateneu@ajbanyoles.org.

MÚSICA I MOVIMENT EN FAMÍLIA
INICIACIÓ MUSICAL PER A NADONS, PARES 
I MARES
Dirigit a nadons de sis mesos a tres anys.
Professorat: Mireia Monterde – Projecte 
Mamacrea.
Horari: Dilluns de 16 a 16.45 h., de 17 a 17.45 

h. o de 18 a 18.45 h. D’octubre a maig.
Preu: 40 € mes/nadó + acompanyant.
Inscripcions: 
www.ateneu.banyoles.cat.
Tel. 972 57 60 49.ateneu@ajbanyoles.org.

MUSICOTERÀPIA
SESSIONS INDIVIDUALS 
Dissabtes al matí d’octubre a juliol. Sessions 
individuals de 30 minuts. Preu: 80 €/mes.
Musicoterapeuta: Paula Costabella.
Inscripcions: 
www.ateneu.banyoles.cat.
Tel. 972 57 60 49. ateneu@ajbanyoles.org.

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 / Tel. 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 fins al 14 d’octubre. De 15:30 a 
16:30 h. Adults.

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.
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Cargols Rostit de pollastre 
i botifarra

Calamars farcitsCanelons

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

info@boifet.cat · www.boifet.cat

Bona 
Festa Major!

AQUESTA FESTA MAJOR 
CUINEM PER TU!

Fes-nos el teu
encàrrec!

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. 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
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.
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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 

ACTES PELS DIES 1 I 2 D’OCTUBRE
Dia 1 d’octubre. Concentració a les 15:30 h. al 
pàrquing del Lidl per anar fins a Illa (Rosselló) 
a l’acte d’homenatge al paper de la Catalunya 
Nord durant el referèndum d’independència. 
De tornada, marxa amb vehicles i entrada 
d’urnes per la Jonquera. 
 
Dia 2 d’octubre: Trobada a les 7:15 h. al 
pàrquing de Lidl per anar en cotxes fins a 
Sant Julià de Ramis a la MARXA a peu que 
arriba a Aiguaviva passant per Girona. Hi 
haurà autocars (gratuïts) de retorn, es demana 
inscripció a: ja.cat/marxanord.
 
Més informació a: https://anc.si/1O2021
 
LA PORTA DEL MÓN

ACTIVITATS OCTUBRE
Dissabte 2 d’octubre. De 18 a 20 h.
Cafeta i taller de henna. 
Preu: 5 € (inclou berenar de Colòmbia, de 
Gàmbia i del Marroc, suc de fruites i tatuatge).

Dijous 14 d’octubre. 20 h.  
Cervesa i postres. Tast maridatge.
Preu: 18 € (inclou tres cerveses artesanes i 
tres postres de la casa).
Inscripcions: 
https://forms.gle/4aCvdeshSPnW5mna8

Dissabte 16 d’octubre. De 10 a 11 h.
Música per a infants de 3 a 5 anys.

Dissabte 30 d’octubre. De 20 a 22 h.
Concert de Baba Flow.

ASTROBANYOLES
 
TARDES DE CIÈNCIA
Dissabte 9 d’octubre. 19 h. Museu Darder.
Es podrà seguir la conferència en streaming a 
la web (www.astrobanyoles.org).
Tema: “El sueño va sobre el tiempo: agujeros 
negros y ondas gravitacionales”
Convidat: Tomas Andrade, UB.

CICLE DE CONFERÈNCIES
OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE L’ESTANY 
SOSTENIBLE
Divendres 15 d’octubre. 19 h. Museu Darder. 
Tema: “Què és la transició energètica”.
Convidat: Mariano Marzo, geòleg.

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DE BANYOLES

PRESENTACIÓ DEL QUADERN 
NÚMERO 40
Dijous 21 d’octubre. A les 19 h.
Llotja del Tint. 
Presentació del llibre LA COMARCA DEL PLA 
DE L’ESTANY. GÈNESI I REPTES DE FUTUR, de 
Jordi Galofré, Joan Nogué, Ramon Folch, Anna 
Roca, Javier Martín-Uceda i Laura Olivas. La 
presentació anirà a càrrec de Jordi Xena. 

TALLER JOAN DE PALAU

EXPOSICIÓ
HUMANS. RETRATS I POSATS DE MODEL VIU.
ROSAVICTÒRIA.
Del 22 al 30 d’octubre.
Divendres 22: de 6 a 8.
Dies 23, 24, 25 i 30: d’11 a 1 i de 5 a 8. 
Dies 26, 27, 28 i 29: de 5 a 8.

CAMPANYA DE SENSIBLITZACIÓ 
AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT 
DE BANYOLES

FEM MÉS SOSTENIBLE EL MERCAT I EL 
COMERÇ DE BANYOLES
Els dimecres 6, 13, 20 i 27 d’octubre, de 9 



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

63 _

Pintors

Xavi Clavero
Tel. 616 490 632

xaviclaveropintor@gmail.com

Ruben Parreño
Tel. 615 169 759

rubenparrenor@gmail.com

a 14 h. Vine a la nostra parada de mercat, 
ensenya’ns que has comprat al mercat d’aquell 
dia amb un Cabàs, un Carro, una Bossa de 
Malla/Roba/Paper o un Envàs reutilitzable i 
emporta’t una bossa de cotó i un val regal de 
5 € per gastar als establiments de l’Associació 
Banyoles, Comerç i Turisme (fins a exhaurir 
existències).

De l’1 al 31 d’octubre. Compra als 
establiments de l’Associació Banyoles, Comerç 
i Turisme i emporta’t una Bossa de Malla (fins 
a exhaurir existències).

XIII FIRA MEDIEVAL FANTÀSTICA 
DE BANYOLES

DIES 8, 9 I 10 D’OCTUBRE
Divendres, de 19 a 20 h.
Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h.

ESPAIS DE LA FIRA
ESPECTACLES MEDIEVALS. Muralla.

TALLERS I ACTIVITATS INFANTILS. Carrer Pia 
Almoina i plaça de la Font.

MERCAT MEDIEVAL. Plaça Major.

EXPOSICIÓ DE MOLINS DE FARINA I 
BOMBES D’AIGUA. Carrer del Born.

ESPAI ESOTÈRIC. Plaça dels Estudis.

VISITES GUIADES
PETJADES HISTÒRIQUES I LLEGENDÀRIES DE 

LA CIUTAT DE BANYOLES 
Punt de trobada: Cal Moliner. Plaça Major, 38.
Dissabte i diumenge, a les 11h. A càrrec de 
Guerau Palmada i Àngel Vergés, historiador de 
l’art i etnopoeta, respectivament. Gratuït.
Reserva: Oficina de Turisme de Banyoles - 
Passeig Darder, Pesquera nº 10,  al telèfon 
972 58 34 70/ per whatsapp 690 853 395 o 
al correu electrònic, turisme@ajbanyoles.org

BANYOLES MEDIEVAL: DEL CARRER AL 
MONESTIR
Punt de trobada: Museu Arqueològic.
Dissabte, a les 17 h. Edat: A partir de 7 anys. 
Preu: 4 €, majors de 65 anys 2,5 € i menors de 
6 anys gratuïta.
      
ROBATORI SACRÍLEG AL MONESTIR DE 
BANYOLES
Punt de trobada: Monestir de Sant Esteve.
Diumenge 24 d’octubre, a les 19h. Edat: A 
partir de 10 anys. Preu: 4 €, majors de 65 anys 
2,5 € i menors de 6 anys gratuïta.

Reserva prèvia visites: Museu Arqueològic. 
Telèfon 972 57  23 61 o per correu electrònic 
a comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.

TALLERS I ACTIVITATS INFANTILS
TALLERS
VINE A FER UN PERSONATGE FANTÀSTIC! 
Només el dissabte a la plaça de la Font. 
BARRETS DE PRINCESA I VARETES, ESCUTS 
I ESPASES, PINTEM FIGURES DE GUIX, 
MAQUILLATGE FACIAL.
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ACTIVITATS INFANTILS
CARRUSEL MEDIEVAL, VAIXELL MEDIEVAL.

PASSEJADES EN BURRO 
Ubicats als carrer Muralla.

Preu dels tallers i de les activitats infantils: 
3 € (excepte el Taller “Vine a fer un personatge 
fantàstic”, gratuït).
Horari: de 10 a 20 h.

ESPECTACLES MEDIEVALS
A càrrec d’Alma Cubrae.

Divendres 8 d’octubre. 19h. Combat 
inaugural.

Dissabte 9 d’octubre. 11 h. El Miracle de 
l’Arqueta.
A les 12:45 h. El Miracle de l’Arqueta.
A les 17 h i les 19:30 h. Pas d’Armes.

Diumenge 10 d’octubre. 11 h. Pas d’Armes.
A les 12:30 h. Pas d’Armes.
A les 17 h. Colors. Espectacle medieval infantil, 
a càrrec de Gil Rataplam i Sabors Catalans 
Produccions.
A les 19:30 h. i les 21 h. VACUNUM. 
Espectacle final amb la col·laboració de 
Gàrgoles de Foc.

ACTIVITATS PARAL·LELES A LA FIRA
SORTIDES TEATRALITZADES AMB LA 
BARCA TIRONA
Aquest any “MISTERIS ENFONSATS”, una 
adaptació de la llegenda de l’Estany del 
folklorista Àngel Vergés. Un viatge per l’estany 
entre fades, personatges fantàstics i llegendes.
Dies 9 i 10 d’octubre. Sortides cada hora en 
punt: 11 h., 12 h., 13 h., 16 h., 17 h., 18 h.
 
Més informació i reserves a:
Tel. 972 583 470.
info@navilieralesgoges.cat
Oficina de Turisme de Banyoles.

MESURES COVID-19
NORMATIVA PER ACCEDIR A LA FIRA
Obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte 
de la fira per majors de 6 anys.

Higiene de mans obligatòria amb gel 
hidroalcohòlic al entrar i sortir del recinte.

ESPECTACLES 
No caldrà reserva prèvia. Les cadires s’aniran 
assignant per ordre d’arribada dels assistents. 
Caldrà facilitar el nom, cognom, DNI i telèfon  
d’un representant per cada grup bombolla. Es 
recomana arribar 15 minuts abans de l’inici de 
l’espectacle, per evitar aglomeracions.

MERCAT MEDIEVAL
L’aforament del mercat medieval està limitat al 
que marca la normativa vigent.
Es farà control d’accés d’entrada i sortida a 
quatre punts de la plaça Major: c/ Abeuradors, 
c/ Àngel Guimerà, c/ Mercadal i c/ Girona. 

PARTICIPAR A L’ALOJA TÉ PREMI!
SORTEIG VALS DE CONSUM ALOJA 2021
Amb l’assistència als espectacles de la fira, 
tens la possibilitat de guanyar vals regals 
per valor de 50 € de la mà de l’Associació 
Banyoles Comerç i Turisme, per gastar entre 
els seus establiments associats. 
Hi haurà un sorteig al final de cada espectacle. 

CLUB NATACIÓ BANYOLES

ATLETISME
Dia 2 d’octubre. VIII Milla Urbana.

PIRAGÜISME
Dia 16 d’octubre. XI Trofeu Ciutat de 
Banyoles.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

FORMACIÓ ESPORTIVA
CURS EDUCADORS FUTBOL 7 - Online
Data: Entre el 4 i el 6 d’octubre.
Destinataris: Educadors de les lligues de futbol 
7 sense cap titulació.
Inscripcions: Obertes.
Informació: consellesportiu@ceplaestany.cat.

ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC
Data: Curs 21-22.



LES ACTIVITATS DEL MES PER MUNICIPIS

65 _

Destinataris: Majors de 16 anys interessats en 
el futbol, l’educació esportiva i arbitratge.
Més informació: www.ceplaestany.cat

CURS DE FORMACIÓ PER ENTITATS 
ESPORTIVES
10a JORNADA – OBLIGACIONS I 
RESPONSABILITATS DE LES PERSONES 
DIRECTIVES.
Data: 4 d’octubre. Horari: 19 a 21h.
Format: Virtual des de la plataforma Zoom
Destinataris: Entitats Esportives del Pla de 
l’Estany.
Info. i inscripcions: www.ceplaestany.cat

11a JORNADA – EINES DE GESTIÓ DE 
L’ENTITAT ESPORTIVA.
Data: 18 d’octubre. Horari: 19 a 21 h.
Format: Virtual des de la plataforma Zoom.
Destinataris: Entitats Esportives del Pla de 
l’Estany.
Info. i inscripcions: www.ceplaestany.cat.

ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT 
GRAN DE BANYOLES
Ja es pot anar a comprar al quiosc de la 
parada de la TEISA el número de loteria 
de l’Associació del Casal de Gent Gran de 
Banyoles. El número és el 87324.

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
Fins al 15 de desembre. Dimecres, de 19.15 a 
20.30 h. A càrrec de Gabriela García.

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

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

BONA FESTA MAJOR!



ON ANAR

66 _

SALUT I BENESTAR
TAO KUNG
Fins al 17 de desembre. Divendres, d’11.45 a 13 
h. A càrrec de Susan Baker.

IOGA IYENGAR
Fins 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.

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

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

NOVES TECNOLOGIES
TAULETES I MÒBILS 
Fins al 30 de novembre. 
Dilluns, de 15 a 16 h - Grup 1.
Dimarts, de 15 a 16 h - Grup 2.
A càrrec de Marti rià Pagès.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
ASTRONOMIA
UN VIATGE DE 45’ PER L’UNIVERS, 
ASTEROIDES I FORATS NEGRES.
Del 7 al 21 d’octubre. Dijous, de 18 a 19 h.
A càrrec de Carles Puncernau, Toni Raïch i 
Kilian Vindel. Astrobanyoles.

INSCRIPCIONS
Presencialment al Casal Cívic Banyoles, al tel. 
972 571 162 o a cc.banyoles@gencat.cat.

CAMÓS
FESTA DE SANTA TERESA

Dissabte 16 d’octubre. A les 8 del vespre. Al 
pàrquing del Pavelló Municipal. BOTIFARRA 
AL CANTU. Vine a fer el teu entrepà al bar del 
Grup de Joves de Camós!

A les 10 de la nit, al Pavelló Municipal. 
CONCERT DE MIQUEL ABRAS.
Preu de l’entrada: 3 euros. Venda d’entrades 
a parti r de dilluns 4 d’octubre a l’Ajuntament 
de Camós en horari d’ofi cina (de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h). 

Diumenge 17 d’octubre. A les 12 del migdia. 
A l’església de Santa Maria. OFICI SOLEMNE 
amb acompanyament del Grup Udols de Llop.
A 2/4 de 5 de la tarda, al Pavelló Municipal. 
RETROBADA DE LA GENT GRAN DE CAMÓS 
2021. Acte de reconeixement a la gent gran 
del poble amb actuació del Grup de Playback 
del Casal de la Gent Gran de Porqueres.

L’Ajuntament de Camós es reserva el dret de 
modifi cació del programa en cas de canvis en 
les mesures vigents dictades per les autoritats 
sanitàries.

NIT D’ÀNIMES 2021: NO EREN 
BRUIXES, EREN DONES

Dissabte 30 i diumenge 31 d’octubre. 
Sessions a parti r de les 7 de la tarda, sorti da 
des del Pavelló Municipal. Visita teatralitzada 
de misteri pel voltant de l’església de Sant 
Vicenç de Camós. Apta i accessible per a 
tots els públics. Hi haurà servei de bar amb 
entrepans calents, refrescos i castanyes.
Inscripcions a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Camós, a parti r del dilluns 18 d’octubre.

ESPONELLÀ
1 D’OCTUBRE 

SEGUIM CAMINANT CAP A LA 
INDEPENDÈNCIA
Caminada familiar des d’Esponellà fi ns al 
monument a Sant Galderic, al Pla de Martí s.
Sorti da a les 18:30 h. de la Plaça 1 d’octubre o 
a les 19:15 de Martí s.
Sopar de carmanyola, lectura del manifest i 
parlaments. 
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Tornada a Martí s i Esponellà amb bus.

XERRADES DEL COL·LEGI DE 
FARMACÈUTICS

QUÈ CAL SABER DE LA 
HIPERCOLESTEROLÈMIA
Divendres 8 d’octubre, a les 18 h. Cal Baró.

QUÈ CAL SABER DE LES VACUNES 
ANTI-COVID
Divendres 29 d’octubre, a les 11 h. Cal Baró.

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

Gimnàsti ca de manteniment: 
Cada dilluns, a les 9:15 h., al Local Social.

Parc de Salut: 
Cada dijous, a les 15:15 h., al Parc de Salut de 
Cal Baró.

Taller Fem manualitats: 
Quinzenalment, els dimarts, a les 15:30 h., a 
Cal Baró

Taller Fem memòria: 
Quinzenalment, els dilluns, a les 16:30 h., a 
Cal Baró.

FEM RUTA. SERVEI FEM 
COMPANYIA

Dimecres 6 d’octubre.  Ens visita el  Casal de 
la Gent Gran de Serinyà. 

Trobada a les 16 h., a la plaça 1 d’Octubre.
Visita guiada al Castell d’Esponellà.
Berenar al pati  de Cal Baró.

FONTCOBERTA
 
 
DIA 1 D’OCTUBRE

A les 19 h. Hissada de l’estelada al pavelló. 
Tot seguit, “1a vesprada de l’1 d’octubre”.
Caminada familiar per reivindicar que seguim 
fent camí cap a la independència. Durada: 5 
Km. En arribar al terme de Sant Galderic es 
llegirà un manifest. Entrepans i beguda. Preu: 
2 €. 
A les 22 h: Traster teatre. Obra: Ni tu, ni ta ti a. 
Cal inscriure’s al mòbil de l’Ajuntament: 722 
785 373.

SANT GALDERIC

Dia 12 d’octubre. Trobada de tractors al terme 
de Sant Galderic. Hi parti cipem els pobles de 
Serinyà, Porqueres, Esponellà i Fontcoberta, 
  
81è ANIVERSARI DE 
L’AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT 
LLUÍS COMPANYS 

El 15 d’octubre. A les 7 del matí . Ofrena fl oral 
al monument a Lluís Companys de la plaça de 
la Font de Melianta.
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PALOL DE 
REVARDIT

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
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

HORA DEL CONTE
Dijous 7, a les 17.30 h. LA VERITABLE 
HISTÒRIA DE LA FADA DE LES DENTS. 
ESPECTACLE DE TITELLES.
Acti vitat adreçada a famílies amb mainada a 
parti r de 4 anys. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia htt ps://bit.ly/3tMeIxZ

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 16, a les 12h. 
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia htt ps://bit.ly/3nafW4U

HORA DEL CONTE 
Dijous 28, a les 17.30 h. 
UNA CASTANYADA DE POR 
Narrarem contes d’esperits, monstres, morts, 
fets misteriosos, però sempre amb bon humor, 
a càrrec de Joan Boher.
Acti vitat adreçada a famílies amb mainada a 
parti r de 4 anys. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia: htt ps://bit.ly/3hDlAJw

CLUB DE CINEMA
Dimecres 29, a les 7 de la tarda. 
Projectarem la pel·lícula Reparar els vius, 
dirigida per Katt ell Quillévéré. Adaptació 
cinematogràfi ca de la novel·la homònima de 
Maylis de Kerangal.
Acabada la projecció es farà tertúlia oberta a 
tothom. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

EXPOSICIÓ 
5 ANYS DESPRÉS ...
Del 15 octubre al 30 de novembre.
Rapha Dehesa va ser l’autor del cartell de la 
12a Festa Major del municipi de Porqueres 
l’any 2016 i 5 anys després... ens ha preparat 
aquesta exposició a la biblioteca Carles 
Fontserè.

ACTIVITATS DE TURISME

VISITA ESTUDI TALLER CARLES 
FONTSERÈ
Dissabte 16 d’octubre, a les 12 h., a l’Estudi 
Taller Carles Fontserè. Visita guiada a l’estudi 
taller del polifacèti c arti sta Carles Fontserè.
Preu: Tarifa completa 4 euros i tarifa reduïda 2 
euros. Durada: 1 hora. Edat: A parti r de 7 anys.
Informació i reserves: www.porqueres.cat 

EL MÓN DE LES CIGONYES 
Diumenge 24 d’octubre, a les 11 h., al Camp 
de futbol nou de Banyoles. Preu: Gratuïta. 
Durada: 2 hores. Edat: acti vitat per a famílies 
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de dimarts a diumenge
Més de 25 anys al vostre servei.

Diaris i Revistes
Papereria

Material d'oficina
Llibreria

Fotocòpies
Loteries

Càrrega de mòbils
Paqueteria
i molt més 

...

Ronda Monestir, 88 - Banyoles - 972 58 02 69 - dictum@dictum.cat - www.llibreriadictum.com

RE
OBERTURA

Més de 25 anys al vostre servei.

INAUGURACIÓ
dissabte 2 d'octubre a partir de les 17 h

de    7  a 14 h
i de 16 a 20 h

HORARI

T'hi esperem!

amb infants a parti r de 4 anys; els menors han 
d’anar acompanyats d’una persona adulta. 
Reserves i més informació: Ofi cina de Turisme 
de l’Estany. Telèfon 972 58 34 70. WhatsApp: 
690 853 395. turisme@ajbanyoles.org

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

MONOGRÀFICS DEL MES

OCTUBRE - DIBUIXAR CANÇONS
Dibuixar cançons és un taller on parti m de la 
música com a principal font d’inspiració per als 
nostres dibuixos. 
A càrrec de Marta Bellvehí, il·lustradora i 
dissenyadora gràfi ca. @martabellvehi
Divendres 15 d’octubre, de 18 a 21 h.
Preu: 25€.
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat
NOVEMBRE - GLOSA (CANÇÓ 
IMPROVISADA)
Coneixes els garroti ns? I les corrandes? La 
pràcti ca d’inventar la lletra al moment que 
es canta -improvisar-, s’estén a diverses 
estructures i cançons i, de fet, és propi de 
moltes cultures! 
A càrrec de David Mestre.
Sessions: Dimecres 11, 18 i 25 de novembre, 
de 20.30 a 22 h.
Preu: 25€. 
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat

DESEMBRE - TEIXIT AMB FIBRES VEGETALS 
DE GRAN FORMAT
Monogràfi c de teixit amb fi bres vegetals 
de gran format, efí mer i instal·lati u. Serà un 
taller intensiu on construirem un artefacte de 
gran format en el marc de la Fira d’Hivern de 
Porqueres. 
A càrrec d’Ona Trepat Rubirola, escultora. 
Instagram: @onatrepatrubirola
Sessions: Dilluns 6 i dimarts 7 de desembre 
de 10 a 14h.
Dimecres 9 de desembre, de 9 a 17 h. 
Muntatge i instal·lació. Aquesta jornada estarà 
oberta al públic general. Preu: 30€.

FLORA CATALANA
PALS / GOLA DEL DARÓ
Dissabte 2 d’octubre. Anem a veure les 
plantes maríti mes i dunars que trobarem a la 
façana litoral. 
Punt de trobada: 8:30 del matí  al pàrquing del 
Condis de Banyoles. Durada: Fins a les 13 h.
 
ESTANYS DE LA PUDA
Dissabte 16 d’octubre.
Sorti da per veure plantes pròpies d’aiguamolls 
i arbres de ribera. 
Punt de trobada: a les 9 del matí , a la font de 
la Puda. Durada: Fins a les 12 h.

Si voleu més informació podeu contactar a 
fcatalana.pladelestany@gmail.com
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DONACIÓ DE SANG
Dimarts 26 d’octubre, de 16 a 21 h.

TALLERS ANUALS 2021-22
Continuen obertes les inscripcions pels taller 
anuals 2021-22.
Consulta la programació detallada i 
inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat

CREA!
CERÀMICA. 
Dilluns, de 19 a 21 h. 30€ al mes. 

ARTS APLICADES. 
Dimarts, de 17.30 a 19.30 h. 30€ al mes. 

IL·LUSTRACIÓ. 
Dimecres de 18.30 a 20.30 h 30€ al mes.

COSTURA. 
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h. 30€ al mes.

FOTOGRAFIA. 
Dijous, de 18.30 a 20.30 h. 50€ al mes.

RESTAURACIÓ. 
Dissabte, de 10 a 13 h. 30€ al mes.
  
CUIDA’T
IOGA. 
Dilluns, de 9.30 a 10.30 h. - A.
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h. - B.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h. - C. 
Dijous, de 18.45 a 19.45 h. - D.
Dijous, de 20 a 21 h. - E. 30€ al mes.
TAITXÍ KUNG.   
Dilluns, d’11 a 12 h. 30€ al mes.

PILATES.
Dimarts, de 18 a 18.50 h. - A.
Dimarts, de 19 a 19.50 h. - B.   
Dimarts, de 20 a 20.50 h. – C. 25€ al mes.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA.
Dilluns, de 9.30 a 10.30 h. - A. 

Dijous, de 17.30 a 18.30 h. - B. 
Dijous, de 18.45 a 19.45 h. - C.
Dijous, de 20 a 21 h. - D. 30€ al mes. 

ETNOBOTÀNICA.
Divendres, de 17.30 a 18.45 h. 25€ al mes.

KENJUTSU   
Dissabte, de 10 a 13 h. 30€ al mes.

MOU-TE I BALLA!
BOOTY DANCE - TWERK. 
Divendres, de 17.15 a 18.15 h. 30€ al mes.

DANSA CREATIVA.
Dilluns, de 19:30 a 20:45 h. 30€ al mes.

PUJA A L’ESCENARI
INTERPRETACIÓ TEATRAL.
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h. 30€ al mes. 

MÀGIA    
Dijous, de 18.15 a 19.30 h. 30€ al mes.

CREACIÓ ESCÈNICA FEMINISTA   
Dimarts, de 19 a 20.30 h. 30€ al mes.

PARLA BÉ!
ANGLÈS. 
Dilluns, de 18 a 19 h. Iniciació.
Dilluns, de 19.15 a 20.15 h. Intermedi 2.
30 € al mes.

ÀRAB.
Dimarts, de 19.15 a 20.15 h. Iniciació. 25€ al 
mes.

JAPONÈS.
Dimecres, de 18 a 19 h. Intermedi I.
Dimecres, de 19.15 a 20.15 h. Intermedi II.
25€ al mes.

LLENGUA DE SIGNES  
Dimecres, de 18 a 19 h. Iniciació.
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PINTURA GENERAL
ESPECIALITAT EN FAÇANES
(bastida pròpia homologada)
POLIT I ABRILLANTAT DE TERRES

680 336 757
972 574 769

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

Bona Festa Major!

Dimecres, de 19.15 a 20.15 h. Intermedi.
30€ al mes.

SPEAKING ENGLISH  
Dimarts, de 18.15 a 19.15 h. - A. 
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h. - B. 
25€ al mes.

MAINADA ACTIVA
STREET DANCE - HIP HOP
Dilluns i dimecres, a les 17 h. P4 a ESO.
25€ al mes.
ESCALADA   
Dilluns, de 17 a 18 h . Edats: 4 a 8 anys. 
Dilluns, de 18.10 a 19.10 h. Edats: 9 a 12 anys.
25€ al mes.

BREAK DANCE
Dimecres, de 19 a 20 h. Edats: 9 a 17 anys.
30€ al mes.

SKATEBOARD   
Dimarts, de 17 a 18.30 h. Edats: 8 a 12 anys.
35€ al mes.

ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Dijous, de 17 a 18.15 h. Edats: 6 a 9 anys.
Dijous, de 18.15 a 19.30 h. Edats: 10 a 12 
anys.
35€ al mes.

CAMPIONAT SOLIDARI DE 
PETANCA

Diumenge 17 d’octubre. Pistes municipals.
Horaris: A partir de les 9 h. Donatiu: 10 €. 
Torneig solidari de Petanca, que es jugarà 
en la modalitat melee. Tots els beneficis es 
destinaran a la FUNDACIÓ ONCOLLIGA 
GIRONA.
 
Més informació i inscripcions: 618 311 274 i 
620 931 445 (fins 15/10).

SESSIONS CYCLING
HOMENATGE QUIM COSTABELLA

Dissabte 30 d’octubre. Pavelló municipal.
Horaris: 10 h (Xavi Naviera & Joan Roura). 11 
h. (Diego Maro & Cristina Vidal). 12 h. (Marc 
Nart & Quim Font). Donatiu: 5 € / sessió.
Sessions dirigides de ciclisme indoor en 
benefici de la FUNDACIÓ ONCOLLIGA 
GIRONA. Places limitades.

Més informació i inscripcions: 
www.esportsporqueres.com

XIX MARXA POPULAR AMB BTT

Dilluns 1 de novembre. Sortida i Arribada 
Zona Esportiva. Sortida 9 h.
Marxa amb BTT oberta a ciclistes federats i 
no federats. La prova té 2 recorreguts de caire 
popular; 36 km i 26 km. Els drets d’inscripció 
són de 12 € si es fa anticipadament i 15 € el 
mateix dia. Els no federats hauran d’abonar 
una assegurança addicional de 3€. Regal i 
esmorzar per a tothom.

Més informació i inscripcions: 
www.esportsporqueres.com.
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SERINYÀ
1 D’OCTUBRE

A parti r de les 19h. Inici davant l’Ajuntament.
Diferents acti vitats per commemorar l’1-O.

SANT GALDERIC

Dimarts 12 d’octubre. 10 h. Al Frigolet de 
Porqueres.
Trobada i ruta amb tractors.

RECOLLIM RESIDUS!

Diumenge 17 d’octubre, a les 8.30 h, davant 
l’Ajuntament.
Caminada popular a fi  de recollir residus pels 
camins del poble.
En acabar, explicació de com reciclar cada 
residu correctament i esmorzar gratuït per a 
tothom.

SALA DE LECTURA FRANCESCA 
BARTRINA MARTÍ

CLUB DEL LECTURA 
Dimecres 20 d’octubre, a les 19.30h.
Comentarem el llibre 1Q84, d’Haruki 
Morakami.

ESPAI JOVE CAN BEIA

AJUDA’NS A PINTAR UN GRAFFITI-MURAL
Dilluns 4 d’octubre, a les 16 h.
Tens entre 12 i 18 anys? Vine a l’espai jove 
Can Beia i ajuda’ns a pintar un Grafi ti -mural.

CASAL D’AVIS

FEM RUTA, VISITEM ESPONELLÀ
Dimecres 6 d’octubre, a les 15.30h, a la 
parada de la Teisa.
Inscripcions al tel. 610 281 846.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Reiniciem les sessions.
Cada dimarts, de 9 a 10 h i de 10 a 11 h. 

(rehabilitadora), a Can Xerric.
Els divendres, de 9 a 10 h i de 10 a 11h. 
(rehabilitadora), a Can Xerric.
Inscripcions i més informació a l’Ajuntament 
(tel. 972 593 128). 

TALLER DE MEMÒRIA  
Reiniciem les sessions.
Dijous, de les 15.30 a les 16.30 h, a Can 
Xerric.
Inscripcions i més informació a l’Ajuntament 
(tel. 972 593 128).

FEM CAMÍ
Dimecres 12 i 27 d’octubre, a les 15 h.
Passejades en grup per a la gent gran.
Acti vitat quinzenal. Gratuïta.

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE LA 
SALUT
Els  dilluns, de 15.15 a 16.15h.
Les sessions les porta a terme un professional 
de l’acti vitat fí sica i tots els exercicis  estan 
adaptats a les necessitats de cada usuari.
Les sessions són obertes i gratuïtes per a 
tothom.

PARRÒQUIA DE SERINYÀ

ROMIATGE AL SANTUARI A LA MARE 
DE DÉU DEL MONT
Dimarts 12 d’octubre, sorti da a les 9.15 h. de 
Serinyà.
A les 10 h. Visita a l’anti c monesti r de Sant 
Llorenç de Sous.
A les 12 h. Missa al Santuari.
A les 13.30 h. Dinar al restaurant del Santuari.
I a la tarda visita al poble de Lladó, on podrem 
conèixer la Parròquia i la Canònica.
Preu 32€.
Per apuntar-s’hi: Josep Vilà 972 574 399, 
Ernest Boronat 972 573 040 o a la Parròquia.
Fins el 6 d’octubre.

FESTA DE TOT SANTS

Divendres 1 de novembre, a les 12 h. 
Missa a la capella del cementi ri de Serinyà.
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INAUGURACIÓ DE LA SEU DELS 
MANAIES DE BANYOLES

El 17 d’octubre, a les 5 de la tarda, el 
president honorífi c del Manípul de Manaies 
de Banyoles, el Sr. Joaquim Duran i Ametller, 
inaugurarà el local social de l’enti tat a 
l’església de la Sagrada Família de les Rodes i 
els locals del carrer Vallespirans.
Una vegada feta la inauguració, i fi ns a les 7 
del vespre, es podran visitar les instal·lacions 
del Manípul de Manaies de Banyoles.

PRESENTACIÓ LLIBRE

BANYOLES, PARADÍS DE L’ESQUÍ NÀUTIC. 
Cinquanta anys del Campionat del Món. 
1971-2021.
Autor: Joan Anton Abellán. Edicions MMV

Dissabte 16 d’octubre. A les 12 h., a la Sala 
d’Actes del Museu Darder de Banyoles.
 
Presentarà: Víctor Muntané, rècord d’Europa 
d’esquí aquàti c en la modalitat de velocitat 
a peus nus. Quan abandonà el món de la 
competi ció (judo, vela, automobilisme...) es 
dedicà professionalment al turisme, als esports 
d’aventura i al motociclisme.
 
Fotografi a de portada: 1971. Els 5 esquiadors 
de l’equip espanyol presents al Campionat 
del Món: Josep Mill, Carlos Sexmilo, Carmen 
Blume, Lluís Parellada i Octavi Candela. 
(ACPE. Fons Ajuntament de Banyoles).

CORNELLÀ 
DEL TERRI

25a FIRA DE L’ALL

DIES 1, 2 I 3 D’OCTUBRE
Consulteu la programació dels diferents dies de la 
fi ra a la plana 8.

LA PINTADA

Tu també hi pintes!  Projecte comarcal d’art 
urbà. Fem una crida a tot el jovent de Cornellà 
a parti cipar en la creació d’un mural d’art urbà 
que es farà el 16 d’octubre, a les 10:30 del 
matí , darrere el camp de futbol, al camí de can 
Carbasseta.
Amb aquest mural destacarem els trets més 
característi cs de Cornellà: Arbre del Maig, Alls de 
la fi ra, capella Sant Antoni... Us hi esperem!
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MARC & LAIA

El projecte de Marc & Laia va néixer per 
casualitat aviat farà quatre anys quan ens vam 
conèixer per posar música als Pastorets de 
Porqueres de l’any 2018. Després d’aquella 
experiència teníem clar que havíem de seguir 
allò que el destí havia decidit unir. Amb 
moltes ganes d’ensenyar la nostra música 
vam començar Marc & Laia, un duet que 
busquem, des de la senzillesa de dues veus i 
una guitarra, fer-vos emocionar amb la nostra 
música. Després de tres anys de concerts i amb 
molts quilòmetres a la maleta teníem moltes 
ganes de poder deixar la nostra empremta en 
format d’EP. Amb aquesta intenció va néixer 
CATÀNIES, un recull de sis cançons que ens 
han marcat al llarg d’aquests tres anys, i que va 
veure la llum el passat 29 de setembre. Un pas 

més en aquest 
projecte que lluny 
de ser un final és 
el nostre punt de 
partida per seguir 
creixent tot fent-
vos gaudir de la 
nostra música.

Si esteu interessats o us agradaria fer un voluntariat a les entitats de 
la nostra comarca poseu-vos en contacte amb el Punt de Voluntariat 
del Pla de l’Estany.

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
Tel. 972 580 388. voluntariat@plaestany.net. 
Facebook: puntvoluntariatplaestany

Bona Festa DE 

SANT MARTIRIÀ!

BANYOLES
Plaça dels Turers, 2 · Tel. 626 302 151

SERINYÀ
C/ Nou, 67 (Ctra. Girona a Olot) ·  Tel. 638 223 614

SEGUEIX-NOS A

PRESENTACIÓ LLIBRE

MEMÒRIES D’UN POBLE EN TEMPS DE 
POSTGUERRA.
HISTÒRIES I ANÈCDOTES DE CRESPIÀ.
De l’autor Pere Llorens i Ros.

Divendres 29 d’octubre, a les 19 h., al 
restaurant La Trobada (plaça 1 d’octubre de 
Crespià).

Presentació a càrrec d’Ernest Costa, fotògraf 
i escriptor naturalista. Ens hi acompanyaran 
l’alcalde de Crespià, Francesc Xavier Quer, i el 
mateix autor.

DONACIONS DE SANG AL PLA DE 
L’ESTANY - OCTUBRE

13/10/2021 Cornellà de Terri. Llar de Jubilats. 
De 17 a 21 h.
26/10/2021 Porqueres. Centre Cívic. De 16 
a 21 h.

CITA PRÈVIA A donarsang.gencat.cat
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SERINYÀ
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HORARI D’ATENCIÓ CLÍNICA I BOTIGA
Cal demanar cita prèvia

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

Perruqueria a hores convingudes
Urgències / Servei a domicili

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

ANIMALS PROPERS

Si t’acostes, vigila. 
Si em veus passar veuràs com desfilo, com si fos un funambulista o un faquir. 
Exploten tots els globus quan m’acosto i m’encanta reposar sota la fullaraca. 

És al capvespre o durant el crepuscle que em veuràs!

NOM
 Català: Eriçó comú

Castellà: Erizo común
Anglès: Hedgehog

Llatí: Erinaceus europaeus

CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
Pesa al voltant de 400 - 1.200 gr.
Llargada total entre 23 i 30 cm.
La cua fa de 2 a 4 cm.
Les espines o pues tenen 1 mm de gruix i 
una llargada de 2 a 2,5 cm.

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
El seu aspecte és aplanat, massís, arrodonit i pesant.

Les espines o pues són de color clar amb un parell de bandes més fosques, una a 
la base i l'altra gairebé a la punta.

Surt al crespuscle i a la nit i, per tant, pot ser vist des del capvespre fins a 
l’albada, si bé en dies humits pot estar actiu ocasionalment durant el dia.

Té un olfacte molt desenvolupat, camina molt i neda molt bé.

Per Clínica 1001



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

Si t’acostes, vigila. 
Si em veus passar veuràs com desfilo, com si fos un funambulista o un faquir. 
Exploten tots els globus quan m’acosto i m’encanta reposar sota la fullaraca. 

És al capvespre o durant el crepuscle que em veuràs!

NOM
 Català: Eriçó comú

Castellà: Erizo común
Anglès: Hedgehog

Llatí: Erinaceus europaeus

CARACTERÍSTIQUES MÀXIMES
Pesa al voltant de 400 - 1.200 gr.
Llargada total entre 23 i 30 cm.
La cua fa de 2 a 4 cm.
Les espines o pues tenen 1 mm de gruix i 
una llargada de 2 a 2,5 cm.

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
El seu aspecte és aplanat, massís, arrodonit i pesant.

Les espines o pues són de color clar amb un parell de bandes més fosques, una a 
la base i l'altra gairebé a la punta.

Surt al crespuscle i a la nit i, per tant, pot ser vist des del capvespre fins a 
l’albada, si bé en dies humits pot estar actiu ocasionalment durant el dia.

Té un olfacte molt desenvolupat, camina molt i neda molt bé.

Per Clínica 1001

MOBILIARI DE CUINA · MOBILIARI DE BANY · ARMARIS I VESTIDORS · PARQUETS 

Bona Festa Major!
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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

L’aeromodelisme
Si bé la seu social del Club Aeromodelisme 
Girona Provincial - CAGIP està ubicada a 
Esponellà, la seva història, en bona part, ha 
estat lligada a Banyoles.
Va ser a començaments dels anys setanta que 
l’afi ció als avions de radio control va començar 
a agafar nom. Eren avions que volaven fi ns 
on donava de si el cable que els unia al seu 
comandament, d’aquí que l’espai necessari 
per fer les demostracions era un espai 
circular. Va ser així com la cerca d’un espai on 
poder realitzar aquests vols va dur a un grup 
d’afi cionats de la comarca a posar el seus ulls 
en el Pla de Martí s. Ells, juntament amb altres 
afi cionats de Figueres i Girona, varen ser els 
pioners d’aquest esport al Pla de l’Estany. 
L’’any 1975, i per tal de federar-se i obtenir la 
llicència corresponent mentre no feien el seu 
propi club, es varen afi liar al Real Aeroclub de 
Girona. Havien passat dos anys des que per 
les festes de Sant Marti rià de l’any 1973, al 
Pla de Martí s, organitzat pel «Real Aero Club 
Barcelona y Sabadell» haguessin organitzat un 
«festi val de aeromodelismo radiocontrolado». 
Festi val que es repeti ria als anys següents, 
primer organitzat pel club gironí i a parti r de la 
seva creació, dins la segona dècada dels anys 
setanta, pel CAGIP.
Problemes interns de l’associació els va dur el 
1978, a celebrar una Assemblea Extraordinària, 
on es va desti tuir el president, propietari 
del camp on fi ns llavors duien a terme les 
acti vitats, i se’n va nomenar un de nou, que 
com a prioritat principal es va proposar trobar 
un nou camp de vol.

Així és com van començar a funcionar de 
nou al paratge anomenat Can Brunet, a poc 
més de 500 metres de l’anti c emplaçament. 
Una instal·lació que va ser inaugurada el 29 
d’octubre de 1979 coincidint amb les festes de 
Sant Marti rià de Banyoles. Festi vitat en la qual 
varen seguir fent les seves demostracions com 
una acti vitat més dins del calendari de la Festa 
Major. 
Va ser també aquell 197 que es va instaurar 
el «Gran Premi Sant Marti rià Pla de Martí s», 
al qual concorrien afi cionats d’arreu, fi ns i tot 
francesos, i en el que, com a destacable, hi 
havia una prova anomenada Rally que consisti a 
en governar l’aeromodel seguint-lo i controlant-
lo des d’un cotxe, se sorti a d’Empuriabrava i 
s’arribava al Pla de Martí s.
Actualment disposen d’unes instal·lacions 
de 28.000 metres quadrats de terreny en 
propietat en els quals es practi ca el vol d’avions 
i d’helicòpters. Compta amb una pista asfaltada 
de 140x12 metres pels avions, i una altra 
de gespa, així com un espai diferenciat pels 
helicòpters, zona de boxes, espai d’aparcament, 
una àmplia zona de pícnic, zona d’acampada i 
una seu social. 



MECÀNICA RÀPIDA FRENS PNEUMÀTICS

CLIMA A/C DIAGNOSIS

C/ Dels Escatllar, 3 · 17820 (Banyoles) · T. 972 58 07 81 · M. 651 657 820 
info@rsmotor.cat

AMORTIDORS BATERIES PRE ITV

EL TEU TALLER DE CONFIANÇA

MECÀNICA GENERAL

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

Dimecres i dijous fem arròs

Menú caps de 
setmana, a 19,95€

Entrepans - Sandvitx - Coques - Tapes

MENÚ DE DILLUNS A DIVENDRES,

Plats combinats

Dilluns, tancat

a 10,95€ (un menú diferent cada dia)

Bona Festa Major!

C/ Agraris, 47 · BANYOLES

660 258 087 - Marc
 650 357 224 - David

OLIVER & SOLER

Construccions

BONA FESTA MAJOR!

BONA FESTA MAJOR!



CAMPIONAT DE LLIGA DE FUTBOL 
TEMPORADA 2021/22 · CALENDARI 1a CATALANA GRUP 1  

CLUB ESPORTIU BANYOLES 
Unificació Llefià

Palamós CF
Montañesa CF

Lloret CF
EF Mataró

Bescanó CD
Les Franqueses

CE Banyoles
Llagostera CB
La Jonquera UE
Martinenc FC
Mollet UE
Parets CF
L’Escala FC

-
-
-
-
-
-
-

CE Banyoles
Llagostera CB

La Jonquera UE
Martinenc FC

Mollet UE
Parets CF

L’Escala FC

Les Franqueses
Unificació Llefià
Palamós CF
Montañesa CF
Lloret CF
EF Mataró
Bescanó CD

-
-
-
-
-
-
-

CE Banyoles
Unificació Llefià
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-

Llagostera CB
CE Banyoles

Unificació Llefià
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Les Franqueses

La Jonquera UE
Martinenc FC
Mollet UE
Parets CF
L’Escala FC
Bescanó CD
EF Mataró

-
-
-
-
-
-
-

La Jonquera UE
Martinenc FC

Mollet UE
Parets CF

L’Escala FC
Bescanó CD

EF Mataró

Les Franqueses
Llagostera CB
CE Banyoles
Unificació Llefià
Palamós CF
Montañesa CF
Lloret CF

-
-
-
-
-
-
-

La Jonquera UE
Llagostera CB
CE Banyoles

Unificació Llefià
Palamós CF

Montañesa CF
Les Franqueses

Martinenc FC
Mollet UE
Parets CF
L’Escala FC
Bescanó CD
EF Mataró
Lloret CF

-
-
-
-
-
-
-
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Mollet UE
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L’Escala FC
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Les Franqueses
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CE Banyoles
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-
-
-
-
-
-
-
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CE Banyoles
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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Mollet UE
Parets CF
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CE Banyoles
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-
-
-
-
-
-
-

Mollet UE
Martinenc FC
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Llagostera CB
CE Banyoles
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EF Mataró
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-
-
-
-
-
-
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EF Mataró
Lloret CF
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Palamós CF

Parets CF
Mollet UE
Martinenc FC
La Jonquera UE
Llagostera CB
CE Banyoles
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-
-
-
-
-
-
-

01 03/10/21 14 23/01/22 02 10/10/21 15 30/01/22 03 17/10/21 16 06/02/22 04 24/10/21 17 13/02/22

05 31/10/21 18 20/02/22 06 07/11/21 19 06/03/22 07 14/11/21 20 13/03/22 08 21/11/21 21 20/03/22

09 28/11/21 22 27/03/22 10 12/12/21 23 03/04/22 11 19/12/21 24 10/04/22 12 09/01/22 25 24/04/22

13 16/01/22 26 01/05/22

Fabricació de productes per la higiene

NETQUIMIA S.L.R

  El millor ambientador per casa teva!
TROBA’L a la nostra botiga: C/ Canal, 29 BANYOLES Tel. 972 570 861
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-
-
-
-
-
-

La Jonquera UE
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CE Banyoles
Unificació Llefià
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-
-
-
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-
-
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Unificació Llefià
Palamós CF

Les Franqueses

Mollet UE
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-
-
-
-
-
-
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Fabricació de productes per la higiene

NETQUIMIA S.L.R

  El millor ambientador per casa teva!
TROBA’L a la nostra botiga: C/ Canal, 29 BANYOLES Tel. 972 570 861

34 anys al servei dels clients de la nostra comarca

ASSEGURANCES DE SALUT I ASSISTÈNCIA MÈDICA

I-SEGUR
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL

BANYOLES
CORBALAN ASSESSORS - DES DE 1986

I-SEGUR BANYOLES, 
CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL
Av. Països Catalans, 96 Entresòl A 17820 BANYOLES 
T. 972 57 19 96
www.i-segurbanyoles.cat · info@i-segurbanyoles.cat

Xarxa Nacional de Corredors d’Assegurances

CONSULTA’NS LES PROMOCIONS DE TARDOR 2021

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Virginia Hall?
La Gestapo la va anomenar “l’espia més perillosa”

Va néixer el 6 d’abril de 1906 en una família 
acomodada, el seu pare era un adinerat 
banquer de Balti more, que va contagiar a la 
seva fi lla l’esperit aventurer i les ganes de 
recórrer el món, en canvi la seva mare només 
volia que trobés un bon marit.
Va estudiar al Radcliff e College, facultat per 
a dones de la Universitat Harvard; facultat 
femenina de la Universitat de Colúmbia, i a la 
Universitat Americana de Washington, on va 
aprendre francès, italià i alemany. En fi nalitzar 
el postgrau, va acceptar un lloc de secretària en 
l’Ambaixada dels Estats Units a Varsòvia. Des 
d’allí va ser traslladada a Izmir (Turquia).
A Esmirna va pati r un accident de caça a 
causa del qual van haver-li d’amputar la cama 
esquerra per sota el genoll. Aquesta minusvalia 
va fer que fos rebutjada per treballar pels 
serveis d’intel·ligència americans, però el SOE 
britànic sí que la va reclutar. El propòsit de 
SOE i OSS era realitzar espionatge, sabotatge i 
reconeixement en l’Europa ocupada contra els 
poders de l’Eix. Els agents de SOE i OSS es van 
aliar amb els grups de resistència francesos i 
els subministraven armes i material llançats en 
paracaigudes des d’Anglaterra.
El 21 d’agost del 1941, a l’edat de 38 anys va 
ser enviada a França, a la Bretanya francesa, 
en un bot infl able llançat des d’un avió de la 
Marina Real Britànica, es va vesti r d’anciana i 
per fer més real el seu personatge, va anar al 
denti sta perquè li modifi qués les dents com si 
fossin les d’una dona d’avançada edat, duia una 
maleta en la qual amagava un radiotransmissor. 
Va ser la primera agent femenina a establir-se 
en aquell país.
Va crear la xarxa Heckler a Lió i durant els 
següents quinze mesos, es va converti r en una 
experta en operacions de suport: va organitzar 
moviments de resistència; va subministrar 
diners, armes i altres materials; va ajudar a 
escapar aviadors derrocats i va oferir cases 
segures i assistència mèdica a agents i pilots 
ferits. Però a parti r de les informacions d’un 
“talp” de la Gestapo dins de la Resistència, els 

nazis van localitzar-
la, no obstant això, 
va aconseguir 
fugir de França 
el novembre de 
1942 i evitar ser 
capturada.
En la seva fugida 
plena de penalitats 
va creuar els 
Pirineus a peu des 
de Vilafranca de 
Confl ent fi ns a Sant Joan de les Abadesses, on 
fou deti nguda per les autoritats franquistes 
d’immigració perquè viatjava sense visat.
Durant sis setmanes, va estar deti nguda a la 
presó de Figueres fi ns que l’ambaixada dels 
Estats Units va aconseguir alliberar-la. El gener 
de 1943, va tornar a Londres, on va ser rebuda 
com una autènti ca heroïna.
En aquell moment va passar a formar part de 
l’Ofi cina de Serveis Estratègics dels Estats 
Units, predecessora de l’actual CIA. Va tornar 
a ser desti nada a França com a operadora de 
ràdio el març de 1944. Va haver de canviar 
diverses vegades les falses identi tats i 
tapadores, i es va instal·lar a diversos punts de 
França. Va treballar en territori encara ocupat 
per l’exèrcit alemany i sense l’ajuda d’altres 
agents de la OSS, va aconseguir subministrar 
armes, entrenament i direcció a grups de 
resistència francesos abans de l’arribada de 
l’exèrcit nord-americà el setembre de 1944.
Després de la guerra i durant la resta de la 
seva vida, va treballar per a la CIA i actualment 
unes instal·lacions d’aquesta ofi cina porten 
el seu nom. Després de la Segona Guerra 
Mundial, França li va atorgar la Croix de Guerre 
avec Palme, Gran Bretanya la va converti r en 
membre de l’Orde de l’Imperi Britànic, i el 
govern dels Estats Units li va lliurar la Creu del 
Servei Disti ngit.
Va morir a Rockville, Maryland, el 8 de juliol de 
1982. Tenia 76 anys.



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

PORQUERES
Tel. 972 58 30 39

Pg. Olot, 97-97A 
GIRONA

Tel. 972 24 57 58 www.botiguesbonanit.com

Llistes de naixement

ESTEM PREPARATS PER L'ARRIBADA DE LA FRED 
AMB UN GRAN ASSORTIT D’EDREDONS NÒRDICS 

ESCULL EL TEU 
A PARTIR DE 24€

Salut integral 
per a la dona
Tractament per a la incontinència urinària
Dolors perineals
Disfuncions sexuals
Preparació a la maternitat
Reeducació postpart
Gimnàstica pre i postnatal
Tractaments viscerals

Passeig Mn. Constans, 280
17820 · BANYOLES
Telèfons 972 576 447
info@irenefernandezcentellas.com
www.regenera.cat

Irene Fernández Centellas
Col·legiat n. 5619

FISIOTERÀPIA
I MEDICINA NATURAL

Bona Festa Major!
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

Refugis climàti cs, una aposta de vida per 
al futur
Ara que l’esti u 2021 ja s’ha acabat, podem 
recopilar les dades. Un esti u més conti nuen 
arribant notí cies de rècords de calor a tot 
el planeta: una tendència que cada any va 
augmentant perillosament. Agafem com a 
exemple els dos últi ms.
L’illa italiana de Sicília, va estar immersa en una 
onada de calor. El dimecres 11 d’agost va batre 
el rècord de temperatura registrat a Europa. La 
localitat de Floridia, a la província de Siracusa, 
va aconseguir a les 13:15 hores, els 48,8 ºC en 
una estació operati va des de 2002. Fins ara, el 
rècord europeu l’ostentava Atenes, que el 1977 
va marcar 48 ºC.
Les onades de calor no només estan afectant 
Europa. També el conti nent americà ha estat 
sacsejat per aquest fenomen advers, i això ha 
portat que gairebé s’iguali un rècord mundial 
en un dels llocs més càlids de la Terra. Es tracta 
de la famosa Vall de la Mort, a Califòrnia (Estats 
Units). El dia 11 de juliol s’hi va registrar una 
temperatura de 54,4 ºC, que fan honor al seu 
nom, gairebé un rècord històric.
Un any més, Banyoles també s’ha vist afectada 
per les perilloses onades de calor: Juliol, 40,4º 
el dia 23. Agost, 39,1º el dia 14. Tots aquests 
registres, que cada any són més freqüents, fan 
pensar que la necessitat de construir refugis 
climàti cs cada vegada és més evident.
No són cap barbaritat els pronòsti cs dels 
experts sobre el comportament del clima, 

d’onades de calor mortals a parti r de l’any 
2050. Per això tenim 30 anys com a màxim, 
per a la construcció de galeries a les muntanyes 
de Pujarnol, Camós i altres llocs que ofereixin 
les condicions necessàries d’accessibilitat, 
per refugiar la població vulnerable durant les 
hores diürnes, de 9 del matí  a 9 del vespre, 
mentre durin els episodis i onades de calor, 
que estadísti cament  allarguen una mitjana de 
5 dies.
Ja sabem que la temperatura de l’aire dins 
d’un túnel o galeria a parti r dels 50 metres 
de profunditat en horitzontal és estable i la 
calor no hi entra. Aquestes galeries haurien 
d’estar dotades d’aigua potable, llum, seients i 
serveis sanitaris, per fer còmoda l’estada de les 
persones refugiades a dins, durant les hores de 
Sol. També l’entrada d’aquests refugis hauria de 
ser accessible i ben comunicada per carretera.
A la foto, un model de refugi climàti c.

Per a més informació www.meteobanyoles.com



Residència Assistida Pla de Martís
Veïnat Martís de Baix, Esponellà (Girona) - 972 59 70 00

plademartis@suara.coop - www.plademartis.coop
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Vull vacances
Sí, ja ho sé! Ja sé què direu: “tan aviat i ja vols 

vacances?”. Doncs sí. I la culpa és de Banyoles! 

Hi ha massa coses per fer, massa camins 

per explorar, massa llocs per contemplar, 

massa idees que em vénen al cap i no ti nc 

temps d’executar. Necessito vacances per 

poder treballar! Mentre vivia a Barcelona 

era estudiant, primer a l’escola i després a 

la universitat. I tot i haver-hi mil coses per 

fer (carrers immensos per recórrer, teatres, 

cinemes, museus, conferències, mercats...) mai 

vaig tenir la sensació que em faltés temps. De 

fet, potser, el fet que l’oferta fos tan gran, feia 

que no em fi xés amb gaire de les coses que 

es feien a la ciutat. En canvi, quan vaig arribar 

a Banyoles, tot i no haver-hi cinemes, menys 

teatres i museus que a Barcelona... tenia la 

necessitat d’esprémer-ho tot. Suposo que el 

fet d’haver-hi menys congesti ó d’acti vitats 

permet fi xar-se més en allò que tens al voltant. 

Camins infi nits que em tempten a recorre’ls 

per esbrinar fi ns on arriben. Festi vals a peti ta 

escala que et permeten veure-ho tot sense 

aglomeracions... I l’estany, aquest estany infi nit 

que em va atrapar des del primer instant que 

el vaig veure. A més, aquest entorn privilegiat 

és un generador constant de noves idees que 
travessen el meu cap. Algunes passen de llarg 
i algunes s’hi queden, esperant, a veure si em 
decideixo a donar-los forma.
És per això que necessito vacances, perquè 
no ti nc temps de fer tot allò que em proposa 
Banyoles! Quan vivia a Barcelona també volia 
vacances, però que no haver d’anar a l’escola. 
Ara, les vull per fer un munt de coses que ni 
m’havien passat pel cap quan vivia a Barcelona.
Ara per ara, i veient que amb la feina no em 
faré prou rica com per deixar de treballar en un 
futur proper, em sembla que baixo a l’estanc a 
fer una butlleta de loteria. És clar que si toca, 
deixaré de treballar per posar-me a fer feina. 
Renoi, quin negoci!

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com



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

Oferta 249 €

BONA FESTA MAJOR!!

Ús domèstic
i professional 

VINE A VEURE 
LES OFERTES 

DE TARDOR

Des de 199 €

Abans 799 € 
Ara 599 €

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

@samialuminis

VIDRE, METALL 
I PORTES MECANITZADES

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

El 1974 a Banyoles s’hi va crear el grup Tint-2 
(1974-76), que va ser un referent artístic arreu. 
Per Sant Martirià de 2004 es va organitzar 
una exposició commemorativa d’aquest grup 
artístic a la Sala Municipal d’exposicions El Tint.

En aquesta imatge del 22 d’octubre de 2004 es 
veuen els personatges banyolins impulsors del 
Tint-2. Es conserva a l’Arxiu Comarcal del Pla 
de l’Estany (Fons de Joan Comalat i Vilà).

La foto notícia d’ara fa 17 anys

Telèfons 972 570 318 - 636 133 433
www.revistaelscolors.com
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PER ANUNCIAR-TE, DEMANA’NS INFORMACIÓ AL 636 133 433 

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

Fem més

sostenible

de Banyolesi el comerçmercatel mercat

De l'1 al 31 d'octubre
compra i consumeix als establiments de 
l'Associació Banyoles Comerç i Turisme i 
emporta't una bossa de malla* de regal.

Sense anar més lluny!
MOU-TE PEL COMERÇ LOCAL

de Banyolesde Banyoles

Els dimecres
6, 13, 20 i 27 d’octubre,
vine a la nostra parada del mercat (de 9 h a 
14 h), ensenya'ns que has utilitzat un envàs 
reutilitzable per comprar i emporta't una 
bossa de cotó* i un val regal de 5 €* per 
gastar als establiments de l'Associació 
Banyoles, Comerç i Turisme.

Campanya de
sensibilització

ambiental
Ajuntament
de Banyoles

www.banyoles.cat        #debanyoles
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*Fins a exhaurir existències.
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ANUNCIS PER PARAULES
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a parti culars i empreses. 
Consulti ’ns pressupost 
sense compromís. Telèfon 
609 284 872.

TAXIS BANYOLES. Telèfons    
639 006 601 i 629 624 
584, tots els serveis i 
desti ns al seu abast.

TÈCNIC informàti c 
amb experiència repara 
ordinadors a domicili. Preus 
econòmics. Telèfon de 
contacte 679 825 835.

DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. Telèfon de 
contacte 616 451 021 
(Jordi).

S’OFEREIX ofi cial de segona 
per reformes o obres noves. 
Tel. 631 074 241.

MESTRA en acti u ti tulada 
amb un màster sobre 
assetjament escolar i 
mediació ofereix classes de 
repàs, tècniques d’estudi i 
suport emocional a nens i 
nenes d’educació primària 
(6-12 anys). Telèfon de 
contacte 667 384 170.

COMUNITATS de veïns, 
dona catalana autònoma 
amb més de 15 anys 
d’experiència, s’ofereix per 
netejar comunitats a preus i 
serveis exclusius i millorats 
per la seva comunitat, truca 
sense compromís. Telèfon 
de contacte  649 649 170.

VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipeti t).

CADAQUÉS lloguer casa 
per caps de setmana i 
setmanes completes. 8 
places. HUTG-26765. 
Telèfon 636 911 480.

ESTUDIANT psicologia 
cerca feina entre setmana 
fi ns la 13, i caps setmana tot 
el dia. Telèfon 619 189 472.

S’OFEREIX paleta per obra 
nova i reformes, a hores 
o pressupost. Telèfon de 
contacte 669 363 329.

PER NO PODER ATENDRE, 
TRASPASSO EMPRESA 
de Serveis per gent gran a 
domicili, en funcionament. 
Només per a persones 
coneixedores del sector. 
Telèfon 620 394 962.

ES VEN o lloga local 
comercial al Barri Vell de 
Banyoles. Telèfon/Whatsap 
636 227 975.

DISSENY de pàgines web 
per a peti tes empreses. 
Preus econòmics. Telèfon 
679 825 835.

GUARDEM caravanes a 
Borgonyà, a dins i a fora, 
amb dret a aigua i llum. 
Telèfon 629 513 654.

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

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

ANUNCIS PER PARAULES 
Podeu adreçar-vos a: 

TOT EN PINTURA
EMPRESA DE PINTURA 
EN GENERAL, SERIOSA, 

PROFESSIONAL I 
RESPONSABLE.

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

homologada).
Lluís Massegú. 

Tel. 680 336 757

La Florita el dia 4 d’octubre 
fa 100 anys. PER MOLTS 

ANYS! De part dels 7 fi lls, els 
13 néts i els 12 besnéts. 
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ANUNCIS GRATUÏTS PER PARTICULARS A WWW.REVISTAELSCOLORS.COM

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

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

LLOGUEM solar de 5.000 
m2 a Borgonyà, tot o part. 
Tel. 629 513 654.

VOLS tenir el teu propi hort 
a Banyoles?, truca’m i en 
parlem. Tel. 629 513 654.

UNIVERSITÀRIA s’ofereix 
per fer classes de reforç a 
Primària i ESO. Telèfon de 
contacte 640 391 759.

SI NECESSITES un traster, 
guardar mobles, etc, tinc 
lloc per estar ben guardats. 
A 100 m de la zona 
esportiva de Porqueres. 
Telèfon 656 194 936.

ES BUSCA casa de lloguer. 
Família catalana i de 
confiança busca casa de 
lloguer als afores, sóc 
paleta i també la puc anar 
rehabilitant. Telèfon de 
contacte 650 659 038.

ARRELA’T Teràpies 
naturals. Reflexologia 
podal. Reflexologia mans. 
Neteja i massatge facial. 
Quiromassatge. Pedicura 
mans i peus. Reiki. Flors de 
Bach. De dilluns a dissabte, 
hores a convenir. Telèfon 
650 421 221 (Esther). 

ES LLOGA O ES VEN a 
Banyoles, local cèntric de 
90 m2 més soterrani de 90 
m2. Telèfon 676 215 340 
(Dolors).

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.

BUSCO feina de neteja, 
de fàbrica i/o cura de 
persones (curs Monitora 
Sociocultural Centre Flora 
Algans). Telèfon de contacte 
661 905 390.

FAIG manicures a domicili 
(20 euros). Inclou massatge 
per millorar la circulació de 
la sang. Hores convingudes. 
Telèfon 650 200 750 (Rosa 
Maria).

COMPRO discos rock, 
jazz, blues, etc., revistes 
musicals, tebeos antics, 
àlbums de cromos. Ho 
recullo a domicili. Telèfon 
626 016 641.

VENC tubs i colzes per 
estufes, bombones de 
butà, Bombetes. Telèfon de 
contacte 972 574 821.

VENC violí 1/2 Stendor 
Student II, violí Student I, 
motxilla, patinet de línia, 
trencaclosques, Nancy con 
moto, parc bebè, alçador 
bebè. Tel. 972 584 055.

VENC matalàs, barra 
cortina, WC, ràdio antiga, 
cintes cassette, tocadiscos, 
làmpada, cadires, joguines, 
pastiller setmanal. Telèfon 
618 547 607.

LLOGO habitació per 280€ 
al mes. Telèfon de contacte 
671 431 166 (Susanna).

ES VEN garatge al c/ 
Tarragona, 13 de Banyoles. 
Telèfon 972 572 527.

ETS estranger i vols 
aprendre català a nivell de 
conversa? Només 10 euros/ 
hora. Si t’hi vols apuntar 
truca’m. Em dic Rosa Maria. 
Tel. 650 200 750.
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Ocultacions i trànsits de planetes
El dia 21 de desembre de 2020 els planetes 
Júpiter i Saturn es van aproximar a una 
distància aparent de 6,01’. Mirant cap a on eren 
es veien dos puntets lluminosos. Una delícia 
pels astrofotògrafs, poder unir en una sola foto 
els dos planetes. Un esdeveniment mai vist.
Animat per aquesta coincidència vaig demanar 
a un amic, Antonio Bernal, divulgador cientí fi c 
de l’Observatori Fabra de Barcelona, expert 
en càlculs astronòmics, que em digués si era 
possible que en algun moment es pogués 
produir una ocultació entre Júpiter i Saturn.
La resposta va ser afi rmati va, es podria arribar a 
produir l’ocultació, però no se n’ha produït cap 
des del 5.000 aC ni se’n produirà fi ns al 10.000 
dC. La major aproximació entre els anys 1.600 
i 2.600 dC va ser el 1623 i es tornarà a produir 
el 2417 i serà de 5’, una mica menys que ara. 
Altres dues seran de 6’, el 2080 i el 2477. Per 
trobar una aproximació major caldrà esperar a 
febrer de l’any 9528 dC quan es trobaran a tan 
sols 1’ de separació.
L’anterior va ser el novembre de 5209 aC, quan 
sí que es va produir una ocultació.
De fet l’any de Júpiter és d’11,8 anys terrestres 
i el de Saturn de 29,7. Aquest fet permet que 
cada 100 anys es trobin unes 4-5 vegades 
propers en el cel, però tota la resta de 
conjuncions, fora de les esmentades ti ndran 
separacions superiors.
Els planetes interiors, Mercuri i Venus, no 
poden produir ocultacions de Júpiter i Saturn, 
són massa peti ts, només poden fer trànsits. 
Però Venus sí que pot fer ocultacions de Mart, 
de fet ho ha fet dos cops, un l’any 493 aC i 
l’altre el 1550 dC.
Entre Mercuri i Venus es pot donar de tot, 
trànsits i ocultacions, segons les posicions 
relati ves dels astres a les seves òrbites.
El principal inconvenient per a veure aquests 
trànsits o ocultacions és, lògicament, el Sol, 

que impedeix qualsevol observació a menys 
de 15º d’elongació. Aquest angle és el format 
entre el Sol, la Terra com a vèrtex i el planeta 
a observar. La lluminositat del Sol impedeix fer 
observacions amb qualitat.
En la història passada només existeixen tres 
registres d’aquests fenòmens. El primer va ser 
el 12 de setembre de 1170, entre Mart i Júpiter, 
i va ser documentat per Gervasi de Canterbury. 
Avui dia aquesta observació es considera 
dubtosa ja que, sense telescopi, la capacitat 
de l’ull humà per disti ngir mesures angulars 
és inferior al minut. La segona ocultació va ser 
entre Mart i Venus el 13 d’octubre de 1590 i va 
ser feta per Michael Maestlin, el més reconegut 
astrònom entre les èpoques de Copèrnic i 
Kepler i mestre d’aquest darrer. De fet, després 
s’ha pogut comprovar que aquesta ocultació 
només va ser parcial.
La tercera ocultació –entre Venus i Mercuri– 
va ser feta per John Bevis el 28 de maig de 
1737, un metge afi cionat a l’astronomia, que 
uti litzava els telescopis de l’observatori de 
Greenwich. Aquesta persona ha estat l’única en 
tota la història de la humanitat que ha observat 
una ocultació entre planetes.

Blog personal de l’autor:
htt p://elsmeusescritscpf.blogspot.com.es
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L’energia verda
més propera
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Per Sant Martirià, 
la nostra rebosteria,

i el millor xuixo del món!

C/ Major, 30 · Banyoles · Telèfon 972 570 676
Segueix-nos a:

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

Bona Festa Major!




