
CULTURA · ENTREVISTES · AGENDA · ACTIVITATS · HISTÒRIA · SALUT · INFORMACIÓ · PUBLICITAT... 

Núm. 263 novembre 2021 publicació mensual gratuïta

Revista fundada l’any 2000

Col·labora:Organitza:

www.firasantmartiria.com

19, 20 i 21 de novembre 2021
De 10 a 20 h al PARC DE LA DRAGA

16
EDICIÓ

Mostra de races autòctones
dels Països Catalans

SANT
MARTIRIÀ

BANYOLES

43
EDICIÓ

Mostra
del cavall

FIRA AGRÍCOLA I RAMADERA DES DEL 1368



Editor_ Josep Font Administració_ Anna Sitjà Publicitat_ 972 580 849 - 636 133 433 - 633 366 885

Col·laboradors_ Jaume Fàbrega, Josep Grabuleda, Enric Estragués, Jordi Galofré, Marta Expósito, Clínica 1001, Joan Anton 
Abellán, Mar Vilà, Carles Puncernau, Faust Moreno, Joan Comalat, Maica Palmada, Anja Liebe, August Corominas. Edició i 
correcció de textos_ Núria Fontbernat. Disseny grà�c_ elscolors@primaveradigital.com Edita_ Els Colors del Pla de l’Estany, 
SL - Polígon Industrial UP4 - C/ Puigpalter, s/n - Apartat de correus 157 - 17820 BANYOLES - info@revistaelscolors.com
Dipòsit legal_ GI1293-2016 Control de l’OJD, distribució gratuïta  
Fons d’Imatges_ www.freepik.com                
 
www.revistaelscolors.com · info@revistaelscolors.com · WhatsApp 636 133 433           Segueix-nos a        @revistaelscolors

Per la publicació de la informació de les activitats d’entitats i ajuntaments de la comarca del Pla de l’Estany a la secció de l’On Anar, 
hem d’haver-la rebut com a molt tard el dia 20 del mes anterior a la publicació a info@revistaelscolors.com. 
La direcció de la revista Els Colors del Pla de l’Estany es reserva el dret de publicació.

La direcció de la revista Els Colors del Pla de l’Estany no es fa responsable de les opinions dels seus redactors i col·laboradors, 
així com de les imatges i textos que utilitzin els anunciants per promocionar els seus productes. Prohibida la reproducció total o 
parcial d’aquesta revista, encara que es nombri l’origen, sense l’autorització prèvia i per escrit de la direcció de la revista.

04 L’ENTREVISTA, Ràdio Banyoles 

06 NOTÍCIES

08 ON ANAR

25 ACTIVITATS DESTACADES - BIBLIOTECA 
COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY 

26 LA BANYOLES NEGRA, CRÒNICA NEGRA 
BANYOLINA, per Josep Grabuleda

28 MENJAR BÉ, per Jaume Fàbrega

30 ANIMALS PROPERS, per Clínica 1001

32 GENERACIÓ POST, Guillem Feixas Geronès

34 FARMÀCIES DE GUÀRDIA /                 
TELÈFONS D’INTERÈS

35 CLÍNICA SALUS INFIRMORUM,                    
per Dr. Àlex Muset

36 BELLESA I ESTÈTICA 

 COL·LABORACIÓ, per Laura Puig Oliva, Saló 
de Bellesa Mira’t.

 COL·LABORACIÓ, per Judith Palmada, 
Estètica Aura

 CONSULTORI OBERT, per Marta 
Expósito 

#263 Índex
42 VISIÓ ÒPTICA, per Sílvia Vida

44 SALUT I EDUCACIÓ EN MOVIMENT,         

per Anja Liebe

46 COL·LABORACIÓ, pel Dr. August Corominas

48 PREVENCIÓ I SEGURETAT,                             

per Faust Moreno

50 COM VA COMENÇAR...,                                 

per Joan Anton Abellán

52 UNS ULLS ESTRANYS, per Mar Vilà

54 DONES AMB HISTÒRIA, per Maica Palmada

56 TEMPS AL TEMPS, per Enric Estagués

58 LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA...,                    

per Joan Comalat i Josep Grabuleda

59 LA GUIA DE SERVEIS

60 ANUNCIS PER PARAULES

62 ASTRONOMIA, per Carles Puncernau

Programa de la 
43a Fira Sant Martirià 

Pàgines 8 i 9

SANT
MARTIRIÀ

BA NY OLES



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

L’energia verda
més propera



04 _

L’ENTREVISTA
Redacció d’Els Colors

Ràdio Banyoles, un projecte ben viu: 
30 anys, 60 col·laboradors i 30 programes
Heu començat una nova temporada a Ràdio 
Banyoles...
Sí, i aquest és el 30è aniversari! Com cada any, 
a l’octubre comença la temporada regular a 
l’emissora. Bàsicament tornen els programes 
fets pels col·laboradors; ja que durant l’esti u, 
els espais informati us que fem els professionals 
de l’emissora es mantenen. La temporada va 
començar el 4 d’octubre i s’allargarà fi ns al 3 
de juliol.

Quantes persones sou a Ràdio Banyoles?
Ràdio Banyoles és un servei públic de 
l’Ajuntament de Banyoles i hi treballem 3 
persones. Nosaltres som els responsables 
dels conti nguts informati us diaris i de la gesti ó 
de l’emissora. Entre les diverses tasques, 
també hi ha la de coordinar una seixantena de 
col·laboradors que són els encarregats de fer 
els trenta espais que té la graella.

Seixanta persones fan programes de ràdio?!
Sí, són moltes! Heu de pensar que projectes 
similars de mitjans de comunicació locals no 
tenen ni la meitat de parti cipació. Alguna 
vegada, quan hem parlat amb els responsables 
d’aquests mitjans, han reconegut que ens 
tenen una mica d’enveja!

I com s’ha aconseguit això?
Doncs bàsicament és mèrit dels mateixos 
col·laboradors que fan els seus programes 
i dediquen hores a Ràdio Banyoles, sense 
lucrar-se. Alguns venen cada setmana, altres 
de forma mensual... Parlen de les seves 
afi cions: monogràfi cs musicals, cinema, viatges 
i aventura, humor, etc. Fins i tot un programa 
sobre ciència, un dels més veterans d’aquest 
ti pus a Catalunya.

Quin perfi l tenen els col·laboradors?
Són gent amb inquietuds radiofòniques, els 
agrada la ràdio i la comunicació. Tant persones 
que fa més de 20 anys que graven el seu 
programa de ràdio, com joves i estudiants de 

periodisme que tenen l’oportunitat de fer-hi les 
seves pràcti ques.

Ràdio Banyoles també ha obti ngut diversos 
premis, no?
És evident que ens agrada que se’ns reconegui 
la feina ben feta. Va ser el cas del programa 
especial pel Referèndum de l’1 d’octubre, que 
va ser reconegut pel premi a ‘l’Excel·lència’ 
als guardons de Ràdio Associació juntament 
amb RAC1 i Catalunya Ràdio. Però ens fa 
especial il·lusió quan premien programes dels 
col·laboradors. L’últi m és el ‘MAS enllà’, que 
ha guanyat el Premi per a la Diversitat en 
l’Audiovisual, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.

Parlem de futur. Amb la implementació del món 
digital, té recorregut la ràdio com a mitjà de 
comunicació?
Segurament la ràdio és el mitjà que més 
vegades s’ha donat per mort i el que més bé 
s’ha sabut adaptar! Nosaltres creiem que 
Ràdio Banyoles, amb el temps, ha aconseguit 
reconverti r-se en molt més que l’emissora del 
107.3 FM. Fa anys que som un mitjà digital, a 
través del web radiobanyoles.cat (on també es 
pot senti r l’emissió en directe) i també se’ns pot 
trobar a les xarxes socials de Facebook, Twitt er 
i Instagram que actualitzem diàriament amb les 
notí cies locals.
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NOTÍCIES

Els premis Banyolí de l’Any 
han permès posar de relleu un 
any més la tasca que porten 
a terme persones, empreses, 
enti tats o associacions de 
Banyoles.

La Incorrecta, Premi Banyolines 
de l’Any. 
La Valenti na Planas, graduada 
en llengua i literatura catalana, 
i la Júlia Planas, diplomada 
en disseny gràfi c, van crear 
l’any 2016 La Incorrecta per 
promoure l’ús correcte del 
català amb una fórmula que 
combina llengua, humor i 
actualitat. Amb les primeres 
bosses amb el lema Cada 
vegada que dius ‘ti nc que’ 
moren 15 fi lòlegs, La Incorrecta 
es va fer viral i ara ja té més de 
66.000 seguidors a Instagram. 
Venen samarretes, bosses 
o mascaretes arreu amb 
lemes acti vistes de defensa 
de la llengua com Jo també 

enyoro els accents diacríti cs 
o No em ‘donis’ petons, fes-
me’n. Sempre combinant 
humor i correcció lingüísti ca. 
En aquest darrer any, La 
Incorrecta ha aconseguit una 
nova fi ta: la publicació del seu 
primer llibre Parla bé, collons!, 
una guia incorrecta gestada en 
ple confi nament per aprendre 
a parlar, escriure i esti mar 
en català i que va ser el més 
venut en literatura infanti l i 
juvenil en català el darrer Sant 
Jordi. 

Toni Jaén: premi a la Trajectòria 
Personal. 
Ha estat guardonat pel seu 
compromís amb l’esport i la 
cultura de Banyoles. Jaén, 
nascut a La Garriga el 1942, va 
arribar a Banyoles el 1973 per 
moti us laborals i ràpidament 
es va integrar a la societat 
banyolina com a membre de 
diferents enti tats. 

El Premi Banyolí de l’Any a 
la Millor Iniciati va Social ha 
reconegut la banyolina Alba 
Serra i Nicolàs per la seva 
aplicació tecnològica GEA de 
suport a dones vícti mes de 
violència de gènere. GEA es 
pot descarregar gratuïtament 
des de qualsevol plataforma 
per a telèfons mòbils.

El Premi Banyolí de l’Any a la 
Millor Iniciati va Empresarial, 
que reconeix l’aportació 
empresarial més innovadora a 
Banyoles durant el darrer any, 
ha estat per a l’empresa Juncà 
Gelati nes. 
Dins la categoria de Premi 
Banyolí de l’Any a Millor 
Iniciati va Empresarial s’ha 
reconegut també amb una 
menció especial l’empresa 
de transport urbà TEISA, que 
recentment ha celebrat el seu 
centenari.

LA INCORRECTA, PREMI BANYOLINA DE L’ANY. S’HA RECONEGUT TAMBÉ 
L’EMPRESA JUNCÀ GELATINES, TONI JAÉN I L’APLICACIÓ MÒBIL GEA
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Banyoles serà a parti r d’ara ciutat preferent del triatló. La 
designació és fruit de l’acord entre l’Ajuntament i la Federació 
Espanyola de Triatló i permetrà posicionar la ciutat com a lloc 
d’entrenament i de celebració de competi cions esporti ves tant 
nacionals com internacionals. 
La designació de ciutat preferent del triatló és una nova aposta 
de la Federació Espanyola de Triatló per reconèixer les ciutats 
especialment singulars i compromeses amb aquest esport. 

Banyoles, que acull des de fa onze anys competi cions nacionals i internacionals de triatló, serà la 
primera ciutat que entrarà en aquesta categoria i la Federació la recomanarà com a lloc preferencial 
per a fer-hi entrenaments de triatló, estades esporti ves o també turisme acti u vinculat al triatló. El 
regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, ha destacat que “amb la Federació 
Espanyola de Triatló portem onze anys d’una relació molt profi tosa tant per a la ciutat com per al 
triatló en què Banyoles s’ha posicionat com a una de les poblacions referents en aquest esport”.

L’Ajuntament de Banyoles obre el nou Carnet Jove #deBNY als 
joves de la comarca. A parti r d’ara, i a banda dels de Banyoles 
que ja podien sol·licitar-ho, també la població jove de la resta de 
municipis del Pla de l’Estany es podrà benefi ciar de descomptes 
i avantatges a comerços, serveis i equipaments municipals. La 
iniciati va pretén reforçar el teixit comercial de proximitat i 
compta amb el suport del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i 
l’Associació Banyoles Comerç i Turisme. 

El nou Carnet Jove #DeBNY es pot sol·licitar a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Banyoles, 
omplint el formulari, i es rebrà en format digital. A la mateixa pàgina web s’hi poden consultar els 
avantatges que estan lligats al carnet i també es poden adherir a la iniciati va els establiments 
comercials que vulguin parti cipar-hi. 
Pel que fa als i les joves de la resta de municipis, poden obtenir el carnet jove presentant sol·licitud 
al seu ajuntament, al mateix Consell Comarcal o bé a l’Ajuntament de Banyoles o bé en línia. El 
Carnet Jove #DeBNY és personal i intransferible i té una vigència de dos anys.

BANYOLES, PRIMERA CIUTAT PREFERENT DEL TRIATLÓ

BANYOLES OBRE EL CARNET JOVE #DEBNY ALS JOVES DE LA COMARCA
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BANYOLES
Amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles

43a FIRA SANT MARTIRIÀ
FIRA AGRÍCOLA I RAMADERA DES 
DEL 1368

DIES 19, 20 i 21 DE NOVEMBRE
De 10 a 20 h.
43a MOSTRA DEL CAVALL
16a MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES 
DELS PAÏSOS CATALANS 
CONCURSOS, EXHIBICIONS I ESPECTACLES 
EQÜESTRES. 
MOSTRA DE TRACTORS I EINES ANTIGUES 
DEL CAMP. 
MERCAT D’ARTESANIA
ESPAI DIVULGATIU 
Nou espai de xerrades, conferències i 
presentacions per aprofundir en temes 
d’interès i d’actualitat relacionats amb La Fira.
RAÇA-TAST
Espai gastronòmic de productes autòctons.
AMPLI APARCAMENT 

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
De 10 a 16:30 h. Jornada de Visites Escolars.

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
De 10 a 20 h. 
12è CONCURS MONOGRÀFIC
Gallina Empordanesa, Oca Empordanesa,
Gallina Flor d’Ametller, Colom Vol Català,
Gallina Penedesenca i Gallina Prat

6è CONCURS MONOGRÀFIC
Gallina Pairal

4a MOSTRA MONOGRÀFICA
Conill del Penedès

2a MOSTRA MONOGRÀFICA
Colom d’Enreixat o Xorrera, Colom Figureta,
Colom Refi lador Ull de Peix, Colom Ull de
Maduixa i Colom Flamenc o Colom d’Ull

De 9 a 14 h. CONCURS MORFOLÒGIC de 
Cavall de ti r, híbrid i Ase Català.
De 9 a 14 h. 40a EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA 
DEL GOS D’ATURA CATALÀ.
A les 9:30 h. CONCURS DE CARRUSELS.
A les 10:30 h. 9è MEMORIAL Francesc Bosch.
A les 12 h. ACTE D’INAUGURACIÓ DE LA 
FIRA DE SANT MARTIRIÀ 2021 (escenari de 
Races Autòctones).
A les 12:30 h. CONCURS DE SALT. 3r 
TORNEIG SANT MARTIRIÀ.
A les 13 h. ESPECTACLE EQÜESTRE DOMA 
EN LLIBERTAT, amb Inti  Schenkel i Ruso, 
Yeguada can Boada.
A les 17 h. EXHIBICIÓ DE HORSEBALL.

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
De 9 a 14 h. DEMOSTRACIÓ DE FERRATGE 
I FORJA. 

SANT MARTIRIÀ

BA NY OLE S
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De 10 a 14 h. TROBADA DE CRIADORS de 
Gallina flor Ametller, taula rodona i col·loqui 
a l’espai divulgatiu de la fira (pavelló de la 
Draga).
A les 11 h. EXHIBICIÓ DE Pole Bending.
A les 11:30 h. EXHIBICIÓ D’AGILITY amb Gos 
d’Atura Català.
A les 12 h. 2n GRAN NACIONAL CARRERES 
DE PONIS.
A les 12 h. 9è CONCURS DE CANT DE GALL.
A les 12:30 h. 4a DEMOSTRACIÓ DE 
TREBALL AMB GOS D’ATURA CATALÀ.
A les 13 h. ESPECTACLES EQÜESTRES 
DOMA EN LLIBERTAT amb Inti Schenkel i 
Ruso, Yeguada can Boada.
A les 16 h. QUI GUARDA EL BURRO. Activitat 
oberta als binomis que hi vulguin participar. Es 
faran equips de 3 participants.

ARTS ESCÈNIQUES

CINEMA FAMILIAR
Diumenge 7 de novembre, 17 h. Auditori 
de l’Ateneu. LA REVOLTA DELS CONTES. 
Nominada als premis Oscar 2018. Pel·lícula 
recomanada per a infants a partir de 7 anys. 
Preu: 5 €. 

TEATRE
Divendres 12 de novembre, 20 h. Teatre 
Municipal. EL GEGANT DEL PI. De Pau Vinyals.
Preu: 18 €. 

MÚSIQUES MODERNES
Dissabte 13 de novembre, 20 h. Auditori 
de l’Ateneu. MIQUEL GIL. 20 anys del disc 
Orgànic. 
Preu: 11 € / 14 € taquilla.

CINEMA DOCUMENTAL
Dijous 18 de novembre, 20 h.  Auditori de 
l’Ateneu. LOBSTER SOUP. El Documental del 
Mes. Dir: Pepe Andreu, Rafa Molés. 
Preu: 3 €.

TEATRE
Divendres 19 de novembre, 20 h. Factoria 
d’Arts Escèniques. EL BON POLICIA. Maldà 
Produccions. Preu: 15 €.

ESPECTACLE INFANTIL
Diumenge 21 de novembre, 12 h i 17 h.  
Teatre Municipal. LES CROQUETES OBLIDADES
Cia. Les Bianchis, text de Clàudia Cedó. 
Preu: 5 € ant. / 7 € taquilla.

FLAMENC
Dijous 25 de novembre, 20 h. Auditori de 
l’Ateneu. CAYANA. Espectacle emmarcat al 
festival FlamenGI. Preu: 12 €.
Per més informació: www.noemidanza.com/
festival-flamengi

TEATRE
Divendres, 26 de novembre, 20 h. Teatre 
Municipal. LA DONA DEL TERCER SEGONA. 
Amb Àurea Márquez. Preu: 18 €.

CINEMA
Diumenge 28 de novembre, 19 h. Auditori 
de l’Ateneu. DONDE CABEN DOS. Projecció 
emmarcada al Cicle Gaudí. Preu: 4,5 €.

BIBLIOTECA COMARCAL

ACTIVITATS  INFANTILS I FAMILIARS
HORA DEL CONTE
Gratuït amb inscripció prèvia.

Dijous 11 de novembre. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal. Petita & Gran. A càrrec de Creixent 
amb Art. A partir de 3 anys.

Dissabte 20 de novembre. 12 h. Biblioteca 
Comarcal. Story Time. By BNY Language 
Corner. A partir de 5 anys.

Dijous 25 de novembre. 17:30 h. Biblioteca 
Comarcal. BIBLIONADONS. Del sol a la lluna.
A càrrec de Carmina Rabasseda. De 0 a 3 anys

CLUB DE LECTURA INFANTIL           
Dijous 4 de novembre. 17 h. Biblioteca 
Comarcal. La Fina Ensurts, de Joan Bustos. 
Conductor: Xavi Garcia. Gratuït amb inscripció 
prèvia.

CONCURSOS
Mensual. Biblioteca Comarcal. Gratuït.



ON ANAR
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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.
ÉS L’AU DE LA PAU
I QUAN FESTEJA,
PARRUPEJA

ACTIVITATS ADULTS
ENGLISH READING CLUB
Dimecres 3 de novembre. 20 h. Biblioteca 
Comarcal. CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
Gratuït amb inscripció prèvia. The All of it, by  
Jeannette Haien. Moderator: Susan Baker.

XERRADA Faberllull   
Dimarts 9 de novembre. 19 h. Museu Darder. 
COL·LOQUI. Drets lingüístics. A càrrec de Maite 
Puigdevall, Macarena Denhart i Valentina 
Planas. Gratuït.  
Coorganitza: Residència Faberllull Olot.

PRESENTACIÓ 
Dissabte 13 de novembre. 12 h. Museu 
Darder. Parla bé, collons! A càrrec de Júlia i 
Valentina Planas (La Incorrecta). Gratuït. 

CLUB DE LECTURA 
Dimarts 16 de novembre. 19 h. Museu 
Darder. Trenca-t’hi el cap, de David Bueno.
Conductor: Jaume Bayó, matemàtic i membre 
d’Astrobanyoles. Gratuït amb inscripció prèvia.

EXPOSICIÓ 
Del 2 al 30 de novembre. Biblioteca Comarcal. 
XVII Setmana de la Ciència al Pla de l’Estany. 
Gratuït.

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.

HORARIS 
Matí: De dimarts a dissabte: de 10’30 a 14h.
Tarda: De dilluns a divendres: de 16 a 20 h.

DIES DE TANCAMENT ESPECIAL
Dilluns 15 i dimarts 16 (inventari).

NOVETATS NOVEMBRE 
INFANTIL - FICCIÓ
El bosc dels germans. Yukiko Noritake. Coco 
Books.
Jefferson. Jean-Claude Mourlevat. Nórdica. 
El nou. David Almond. Animallibres. 

INFANTIL - CONEIXEMENTS
Construccions animals. Emilia Dziubak. 
Flamboyant. 
Plantes domesticades i altres mutants. Iban 
Eduardo Muñoz. Flamboyant. 
La vida secreta de los pedos y los eructos. 
Mariona Tolosa. Zahorí Books. 

NARRATIVA JUVENIL
Les candidates. Sarah Watson. Fanbooks. 
Una educación mortal. Naomi Novik. Umbriel. 
L’estrany cas del detectiu Arsène Lutin. Francesc 
Puigpelat. Animallibres. 
Mirmanda i el Tapís de la Creació. Marc Grijalvo. 
Cal·lígraf. 
Todo este tiempo. Mikki Daughtry, Rachael 
Lippincott. Nube de Tinta.

ADULTS - FICCIÓ
D’una sola branca. Susanna Rafart. Proa. 
Garbo parla. Roser Caminals. Edicions 62.
Els sofriments del príncep Sternenhoch. Ladislav 
Klíma. Edicions de 1984. 

ADULTS - NO FICCIÓ 
El libro del Génesis liberado; traducció de 
l’hebreu Javier Alonso López. Blackie Books. 
L’home més feliç del món. Eddie Jaku. Univers. 
Molt a favor: 57 propostes i un pacte per la 
llengua; diferents autors; Enric Gomà (ed.) 
Eumo. 

CÒMIC
Cuando brillan las estrellas. Omar Mohamed. 
Maeva. 
Narval: un profe genial. Ben Clanton. Joventut. 
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CINEMA
Otra ronda. Thomas Vinterberg. Dinamarca 
2020. 
Raya y el último dragón. Walt Disney. EEUU 
2021.

MÚSICA
Round again. Brad Mehldau.
Totes les flors. Roger Mas. 

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.

XXVII COL·LOQUIS DE TARDOR
Del 5 al 7 de novembre. Hospitals de guerra 
(1936-1939). L’hospital de guerra de Banyoles 
i el doctor Jimeno. Es parlarà de la medicina 
de guerra, especialment el funcionament 
de l’hospital de guerra de Banyoles i el seu 
impacte en la vida de cada dia de la Banyoles 
de 1938.
Més informació: www.cecbanyoles.cat

Divendres 5 de novembre, a les 7 del vespre. 
Al Teatre Municipal. Conferència inaugural La 
traumatologia a la comarca del Pla de l’Estany 
sota el paradigma dels vells professors, a càrrec 
de Josep Lloveras Vives (metge traumatòleg. 
Clínica Salus Infirmorum).

Dissabte 6 de novembre, de 9 del matí a 2/4 
de 7 del vespre, a la Sala d’Actes del Museu 
Darder de Banyoles. Col·loquis. Xerrades.

Diumenge 7 de novembre. A les 10 h. 
Monestir de Sant Esteve. Inauguració d’una 
placa commemorativa de l’hospital de guerra 
de Banyoles.
Visita guiada al monestir de Sant Esteve de 
Banyoles, per conèixer els espais on es va 
instal·lar l’hospital de guerra de Banyoles.

DIJOUS CULTURALS
Dijous 11 de novembre, a les 5 de la tarda. A 
la Sala d’Actes del Museu Darder i en directe 
pel canal YouTube dels Museus de Banyoles.
Crims històrics a Banyoles i el Pla de l’Estany. 
A càrrec Josep Grabuleda i Sitjà, arxiver i 
historiador.
Més informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles. Tel. 972 574 467.
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BANYOLES

EXPOSICIONS
Fins al 28 de novembre.
RES A VEURE. 
Una col·lecció de records arqueològics.
Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES
Diumenge 14 de novembre. A les 11 h. Als 
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Banys vells. El Rec Major: un passeig històric i 
natural. Durada: 2 hores. Preu: 4 euros; més 
grans de 65 anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, 
entrada gratuïta. 
Informació i reserves: Museu Arqueològic 
de Banyoles, 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 6, 20, 28 de novembre. A les 11:30 
h. Visita al Parc Neolític de la Draga. 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.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dia 7 de novembre. A les 11:30 h. Al Museu 
Arqueològic de Banyoles. L’Abat Bonitus i les 
seves històries (conte amb titelles). Durada: 1 h.
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult. Preu: Gratuït 
Informació i reserves: Museu Arqueològic 
de Banyoles, tel. 972 57 23 61; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
Amb reserva prèvia.

Dia 27 de novembre. A les 11 h. Al Parc 
Neolític de la Draga. Avui fem de Neolítics. 
Edat: a partir de 3 anys acompanyats d’un 
adult. Durada: 1,5 hora. Preu: 5 €/persona.
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
Fins al 31 de desembre. Jordi Sabater Pi. L’art 
de la ciència. Entrada gratuïta.

ACTIVITAT PARAL·LELA A L’EXPOSICIÓ
Dissabte 27 de novembre, a les 10:30 h. Al 

Museu Darder. Taller de dibuix naturalista 
amb Blanca Martí, il·lustradora científica i 
naturalista. Cal dur: llibreta d’esbós de fulls 
blancs, 1 Llapis HB, goma i maquineta. Només 
si se’n disposa, colors (aquarel·les o llapis 
de colors). Edat: a partir de 13 anys. Durada 
prevista: 3 h. (acabarem a prop de l’Estany).
Informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.

XERRADES
Divendres 12 de novembre, a les 7 del 
vespre, a la Sala d’Actes del Museu Darder de 
Banyoles i en directe per YouTube.
CICLE OBJECTIU 2030, PER UN PLA DE 
L’ESTANY SOSTENIBLE. 
Nous temps, nou clima. A càrrec de Josep 
Calbó, físic.
Informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.

Dissabte 13 de novembre, a les 7 del vespre, a 
la Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i 
en directe per YouTube.
TARDES DE CIÈNCIA
Comas i Solà encara desconegut. A càrrec de 
Ricard Martínez (Aster-Agrupació Astronòmica 
de Barcelona). 
Informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.

Dissabte 20 de novembre, a les 7 del vespre, a 
la Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles i 
en directe per YouTube.
SETMANA DE LA CIÈNCIA
L’origen de les plantes domesticades. A càrrec de 
Víctor Garcia Torres (Projecte Triticatum).
Informació i reserves: 
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.
Activitat gratuïta.
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ACTIVITATS FAMILIARS
Dissabte 13 de novembre, a les 11 h. Al 
Museu Darder. Descobreix el Museu Darder! 
Edat: partir de 6 anys acompanyat d’un adult.
Preu: 4 euros; més grans de 65 anys, 2,5 
euros; menors de 6 anys, entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hores.
Informació i reserves:
Museu Darder de Banyoles, tel. 972 574 467. 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org. 
Amb reserva prèvia. L’activitat només es durà 
a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Diumenge 21 de novembre, a les 11 h. Al 
Museu Darder. En Blauet i el Follet (conte amb 
titelles). Edat: a partir de 3 anys acompanyats 
d’una persona adulta. Durada: 1 h. Gratuïta.
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 DE TOTS SANTS
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 educativa, beques i 
ajuts, informació sobre cursos i formacions, 
convalidacions, proves d’accés, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sales disponibles.
• Informació sobre ajudes i subvencions que 

poden sol·licitar les entitats.

EL CARNET JOVE DBNY PASSA A SER 
COMARCAL
El carnet jove DBny, que fins ara era 
municipal, passa a ser comarcal. Qualsevol 

A S S E S S O R I A
FISCAL · LABORAL · COMPTABLE · ASSEGURANCES 

JURÍDICA
Avda. Països Catalans, 45-47 entresòl 1a - 17820 BANYOLES - Tel.  972 570 919 - Fax 972 573 611

administracio@vergeteix idor.com - www.vergeteix idor.com 
Horari d’oficina:  De di l luns a divendres: matins,  de 9 a 13:30h. -  tardes: de 15:30 a 19h.
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jove (entre 14 i 30 anys) de qualsevol municipi 
del Pla de l’Estany ja el pot demanar.
Més informació: plaestanyjove.cat

INICI DEL PROJECTE ROSSINYOL
L’Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac 
inicia una nova edició del Projecte Rossinyol, 
un projecte de mentoria social on participen 
estudiants de la Universitat de Girona i 
estudiants dels diferents instituts del Pla de 
l’Estany.

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 NOVEMBRE
Dissabte 6 de novembre, a les 11 h. FEM 
DE CIENTÍFICS A L’ESTANY. DESCOBRIM 
ELS OCELLS. Punt de trobada: Escola de 
Natura de Banyoles. Activitat gratuïta amb 
reserva prèvia. Aforament limitat. Activitat 
recomanada a partir de 6 anys.

Dissabte 13 de novembre, a les 11 h. BTT 
PELS CORRIOLS DE L’ESTANY. Punt de 
trobada: Oficina de Turisme de l’Estany. 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia. 
Aforament limitat. Activitat recomanada a 
partir de 8 anys.

Diumenge 14 de novembre, a les 11 h. VIU 
L’EXPERIÈNCIA DEL PAPER ARTESANAL. 
Punt de trobada: Molí de la Farga. Activitat 
gratuïta amb reserva prèvia. Aforament limitat.
Activitat recomanada a partir de 4 anys.

Dissabte 20 de novembre, a les 11 h. LA 

LLEGENDA DEL DRAC DE BANYOLES. Punt 
de trobada: Escola de Natura de Banyoles. 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia. 
Aforament limitat. Activitat recomanada per a 
famílies amb infants de 3-8 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 en què es realitzen.
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

ACTIVITATS AUDITORI DE 
L’ATENEU

Dissabte 6 de novembre. 20 h. LA FIERA
Concert III de la Residència Artística. 12 €.

Diumenge 7 de novembre. 17 h. LA REVOLTA 
DELS CONTES. Cinema familiar. 5 €.

Dissabte 13 de novembre. 20 h. MIQUEL GIL. 
Músiques modernes. 14 € - 11 €.

Dimarts 16 de novembre. 20 h. LES 
RELIGIONS A BANYOLES. Gratuït.

Dijous 18 de novembre. 20 h. LOBSTER SOUP.
Docs del mes. 3 €.

Dijous 25 de novembre. 20 h. CAYANA. 
Festival Flamengi. 12 €.

PUNT ÒMNIA BANYOLES

SERVEIS TIC PUNT ÒMNIA
INICIACIÓ AL DRIVE
Dijous del 4 al 18 de novembre, de 15:30 
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a 16:30 h. Adreçat a adults. Places molt 
limitades. Gratuït

INICIACIÓ A GOOGLE I GMAIL
Dijous 25 i 4 de desembre, de 15:30 a 17 h. 
Adreçat a adults. Gratuït.

CLUB DIGITAL
Un divendres cada 2 mesos. Hora a concretar 
segons disponibilitats. Adreçat a adults.

AULA OBERTA
Primària: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, 
de 17 a 18 h.
ESO: dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 19 
h. Dimarts, de 18 a 20 h. i dijous, de 17 a 19 h.
Més de 16 anys: dilluns, dimecres, dijous i 
divendres, de 19 a 20 h.

TRÀMITS ONLINE
Dimarts, de 16 a 17 h. Inscripcions a 
portals de feina, selecció d’ofertes de feina, 
enviaments de CV on-line, ... 
Cal anar primerament al SOM de Banyoles. 

Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17 h. 
Diferents tràmits on-line a les administracions
Cal cita prèvia a Benestar Social.
Més informació: 606 36 36 67 Whatsapp / 
puntomniabny@gmail.com

SERVEIS TIC AL CASAL CÍVIC 
BANYOLES
ACTIVITATS FORMATIVES:
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 Martirià Pagès. 30 euros/curs.

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.

LA PORTA DEL MÓN

ACTIVITATS OCTUBRE
Dijous 11 de novembre. 20 h. Professor 
Lazhar. Cicle de cinema social. Gratuït.

Dimecres 17 de novembre. 20 h. Debat 
interreligiós. Gratuït.

Dissabte 20 de novembre. 20 h. Cervesa i 
postres. Tast maridatge. Preu: 18 € (inclou tres 
cerveses artesanes i tres postres de la casa). 
Inscripcions (fins el 12/11): https://forms.gle/
qEZPKugus6DNKLSB7

Dissabte 20 de novembre. De 10 a 11 h. 
Música per a infants de 3 a 5 anys. Gratuït 

Fins el 19 de novembre. De 18 a 20 h. Olis de 
Miquel Vilà Vilà. Gratuït.

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DE BANYOLES

SORTIDA CONÈIXER EL PLA DE 
L’ESTANY
Diumenge 14 de novembre. A les 9.15 h. A 
Correus de Banyoles. Cova del Bisbe. Sortida 
de recorregut difícil. Inscripció prèvia.

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

INSCRIPCIONS OBERTES PEL NOU CURS ESCOLAR

TAMBÉ FEM CLASSES AL MATÍ,
INCLOSOS DISSABTES

PROFESSOR NADIU · TOTS ELS NIVELLS · NENS I NENES DES DE 10 ANYS
GRUPS REDUÏTS (MÀXIM 4 ALUMNES)

PREPARACIÓ PER EXÀMENS: KET, PET, FIRST, ADVANCED I DE CAMBRIDGE
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SHOW ROOM ART EN BRUT 
GALLERY 

Fins al 22 de novembre. ÀNIMES 
FRAGMENTADES, de Francesc Daranas. 
Més detalls a www.artenbrut.info

Horari: 
Dimarts a dissabte, d’11 a 14 h. i de 17 a 20 h.
Francesc Macià, 3-5. Baixos (Vila Olímpica).
Visites concertades: Tel. 606 887 933.

FUNDACIÓ LLUÍS COROMINA

CONCERT DE MÚSIQUES 
IMPROVISADES AMB ÁNGEL 
FARALDO
Divendres 26 de novembre, a les 20 h. A 
l’Espai Eat Art.

XARXA FEMINISTA DEL PLA DE 
L’ESTANY

ACTES 25 N
Diumenge 21, a les 11 h., a la Porta del Món, 
inauguració de l’exposició Les 1000 cares del 
masclisme, relats reals de dones publicats a les 
xarxes de l’AOD Banyoles. 

Dijous 25, a les 19 h., a Porqueres (davant 
la Biblioteca), acte reivindicatiu contra les 
violències masclistes, lectura de manifest i 
performance. 

Divendres 26, de novembre, a les 19 h., a la 
Porta del Món. El orden de las cosas. Debat 
amb Alba Alfageme. Durant el debat, hi haurà 
opció de demanar el berenar especial de La 
Porta del Món.

Diumenge 28 de novembre, a les 17 h., al 
casal de la Muralla, xerrada-col·loqui a càrrec 
de Valentes i Acompanyades i Legkiakaru.

CLUB NATACIÓ BANYOLES

REM
Dia 6 de novembre. Lliga de promoció 

ergòmetre (virtual).

SALVAMENT I SOCORRISME
Dia 21 de novembre. 1a jornada de lliga.

WATERPOLO
Dia 6 de novembre. A les 9 h. 
Aleví - CN Premià.
Dia 14 de novembre. A les 12 h. 
Juvenil – CN Granollers.

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY

FORMACIÓ ESPORTIVA
CURS DE FORMACIÓ PER ENTITATS 
ESPORTIVES
Data: Jornada 12 (8 de novembre) i Jornada 
13 (29 de novembre).
Horari: 19 a 21h.
Format: Virtual des de la plataforma Zoom
Destinataris: Entitats Esportives del Pla de 
l’Estany
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC
Data: Curs 21-22
Destinataris: Majors de 16 anys interessats en 
el futbol, l’educació esportiva i arbitratge
Més informació: www.ceplaestany.cat

CURS MONITOR/A ACTIVITATS 
POLIESPORTIVES
1a part (Nadal): 23/12 al 31/12.
2a part (Setmana Santa): 9/04 al 14/04.
Més informació i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

ACTIVITATS CONTINUES AMB 
INSCRIPCIÓ OBERTA
ESCOLA MULTIESPORTIVA CURS 21-22. 
FUTBOLNET. JOVES EN DANSA. ESPORT I 
BARRIS. CIRCUIT DE CURSES POPULARS. 
PARCS DE SALUT. MARXA NÒRDICA. 
EXERCICI FÍSIC I SALUT “PILATES”. 
IOGA. RELAXACIÓ. GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT.
Més informació: www.ceplaestany.cat
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CASAL CÍVIC BANYOLES
Més informació: 
Tel. 972 57 11 62 - 677 260 703.
cc.banyoles@gencat.cat.

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

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

PERRUQUERIA UNISEX
Dimecres 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.

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

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

VIURE ÉS DESCOBRIR-ME
Divendres, de 10 a 11.30 h.

EN FORMA 
Dilluns, de 16 a 17.30 h.

ACTIVITATS MANUALS I ARTÍSTIQUES
DIBUIX I PINTURA
Dijous, de 10 a 12 h. A càrrec d’Arnau Bielsa.

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

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

CAMÓS
XERRADA DEL COL·LEGI DE 
FARMACÈUTICS

Dia 6 de novembre. 10.30 h. Local social. 
QUÈ CAL SABER DE LES VACUNES CONTRA 
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LA COVID-19? A càrrec de Núria Dellonder, 
farmacèuti ca.

CASAL DE LA GENT GRAN DE 
CAMÓS

CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA
Dia 6 de novembre. 17.30 h. Pavelló municipal 
de Camós. Preu: 10 € socis;  12 € no socis.
Inscripcions: Al local social els dies 2 i 4 de 
novembre, de 16 a 17 h.  
Cal portar plat, got i coberts.

XXIX CAMINADA POPULAR

Dia 28 de novembre. 9.30 h. Sorti da del 
pavelló municipal. Preu: 5 € adults; 3 € menors 
fi ns a 12 anys. Esmorzar inclòs.
Inscripcions a la pàgina web de l’Ajuntament a 
parti r del 15 de novembre.

CORNELLÀ 
DEL TERRI

ACTIVITATS NOVEMBRE  

TALLER PER FAMÍLIES SOBRE 
L’ACOMPANYAMENT A LES 
SEXUALITATS ADOLESCENTS
Dilluns 8 de novembre. De 19 a 21h.
Inscripcions: www.cornelladelterri.cat 

XERRADA INFORMATIVA  
MENJADORS ESCOLARS MÉS SANS I 
SOSTENIBLES
Dijous 11 de novembre. 19 h. Casal de la Gent 
Gran de Cornellà del Terri. Comptarem amb la 
Dieti sta – Nutricionista Emma Brugué.
Inscripcions: htt ps://www.ampavalldelterri.cat/ca

JUDO VALL DEL TERRI 

Dissabte 13 de novembre. Pavelló de Cornellà 
del Terri.

De 9 a 14 h. Open d’Espanya de Combat 
Jiujitsu
De 16 a 19 h. Open de Catalunya de Random 
Att ack.
A parti r de les 20 h., a la Sala la Conillera de 
Can Font de Borgonyà. Celebració dels 10 
anys del Judo Yamashita Vall del Terri.

OBRA DE TEATRE

Diumenge 14 de novembre. 18 h. A la 
Sala la Conillera de Can Font de Borgonyà. 
MAMAAA!!!
Entrades i més informació: 
www.cornelladelterri.cat

CLUB DE LECTURA DE CORNELLÀ 
DEL TERRI

Dimecres 17 de novembre. 19 h. Sala de 
Plens de l’Ajuntament de Cornellà del Terri. 
Presentació del llibre Esperant el núvol. Un 
viatge als campaments de refugiats sahrauís,
de Marc Vicens (text i dibuixos).

DIA INTERNACIONAL DE 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LA DONA

Del 22 novembre al  3 de desembre, de 
dilluns a divendres, de 16 a 21 h. Pavelló de 
Cornellà del Terri. Exposició Les 1000 cares del 
Masclisme.

FESTA MAJOR DE SANT ANDREU 
DEL TERRI

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE
A les 11 h. A l’església de Sant Andreu del 
Terri. Ofi ci solemne amb acompanyament de 
la Principal de Porqueres.
Tot seguit. Sardanes amb la Principal de 
Porqueres.
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ESPONELLÀ
CLUB DE LECTURA

Dimecres 10 de novembre, a les 19 h., a Cal 
Baró. Cal haver llegit el llibre El passat no és un 
somni, de Theodor Kallifati des.

FESTA DE LA GENT GRAN

Dia 14 de novembre, a les 14 h., al Local 
Social, dinar-homenatge a la gent gran del 
municipi d’Esponellà. 
A les 16:30 h., havaneres a càrrec del grup 
Retorn.

FESTA MAJOR DE CENTENYS

Dissabte 20 de novembre, celebració de la 
Festa Major de Centenys en honor de Sant 
Iscle i Santa Victória.
A les 18 h. Missa Solemne
A les 19 h. Castanyada Popular a l’exterior de 
Can Vila.

PORQUERES
BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ

A PORQUERES, CREIXEM PLEGATS
Divendres 12, a les 19 h. Xerrada La dieta de 
les emocions. Trobarem les claus per trobar 
l’equilibri mental i emocional a través dels 
aliments, pensaments i hàbits que permeti n 
assolir el benestar.
A càrrec de Neus Elcacho, tècnica en Dietèti ca 
i Nutrició. 

Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3FFgNRY

VISITA GUIADA A L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 13, a les 12 h. S’ofereix visita guiada 
a l’Estudi Taller del polifacèti c arti sta Carles 
Fontserè.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3AGFSZg

HORA DEL CONTE
Dimecres 17, a les 17:30 h. En Bum i el tresor 
del pirata. Una diverti da manera d’introduir els 
nens i les nenes en l’apassionant món de la 
bateria i la percussió.
A càrrec de la Companyia Homenots.
Acti vitat adreçada a nens i nenes a parti r de 
4 anys.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/3vfXA4K

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimecres 24, a les 19 h. Comentarem la 
lectura Tàndem, de Maria Barbal.

EXPOSICIÓ
Fins el 30 de novembre. 5 anys després. Rapha 
Dehesa va ser l’autor del cartell de la 12a 
Festa Major de Porqueres l’any 2016 i 5 anys 
després.... ens ha preparat una exposició a la 
biblioteca.

MÉS INFORMACIÓ
Biblioteca Carles Fontserè. C/Balmes, 27.
Tel. 972 583 898. 
biblioteca@porqueres.cat

DEL TERRI

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

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

ESTUNES I TIR AMB ARC
Diumenge 7 de novembre, a les 11 h., a 
l’aparcament del bosc de les Estunes. Preu: 1 
€/persona. Edat: A partir de 7 anys.
Més informació i reserves: 
Oficina de Turisme de l’Estany. T. 972 583 470 
turisme@ajbanyoles.org

VISITA ESTUDI TALLER CARLES 
FONTSERÈ
Dissabte 13 de novembre, a les 12 h., a 
l’Estudi Taller Carles Fontserè. Durada: 1 h. A 
partir de 7 anys. Preu: Tarifa completa 4 € i 
tarifa reduïda 2 €.
Reserves i més informació: 
www.porqueres.cat 

RUTA AL PUIG CLARÀ
Diumenge 21 de novembre, a les 11 h., a la 
Casa de colònies El Vilar. Durada: 2,5 h. A 
partir de 7 anys. Gratuïta.
Més informació i reserves: 
Oficina de Turisme de l’Estany. T. 972 583 470 
turisme@ajbanyoles.org

DE L’ESTANY A LES ESTUNES
Diumenge 28 de novembre, a les 11 h, al 
Camp de futbol nou de Banyoles. Durada: 2,5 

h. Màx. 25 persones. A partir de 8 anys. Els 
menors han d’anar acompanyats d’un adult. 
Gratuïta.
Més informació i reserves: 
Oficina de Turisme de l’Estany. T. 972 583 470 
turisme@ajbanyoles.org

CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

MONOGRÀFICS DEL MES
NOVEMBRE - GLOSA (CANÇÓ 
IMPROVISADA)
Sessions: divendres 5, 19 de novembre i 
dissabte 4 de desembre, de 20.30 a 22 h. 
Preu: 25€. Mínim 6 participants. 
A càrrec de David Mestre.
Inscripcions a www.centrecivicporqueres.cat

DESEMBRE - TEIXIT AMB FIBRES VEGETALS 
DE GRAN FORMAT
Sessions: dilluns 6 i dimarts 7 de desembre, de 
10 a 14 h.

Dimecres 8 de desembre, de 9 a 17 h. 
Muntatge i instal·lació. Aquesta jornada estarà 
oberta al públic general. Preu: 30€. Mínim 10 
participants. A càrrec de l’Ona Trepat Rubirola, 
escultora.

FLORA CATALANA
PARC DE PEDRA TOSCA (LES PRESES)
Dissabte 13 de novembre. Visitarem el jardí 
botànic del Parc i caminarem pel laberint de 
camins, parets seques, artigues i cabanes tot 
identificant les plantes que trobarem. Durada: 
Fins a les 13 h.

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR/EL TORN.
Dissabte 20 de novembre. 
Farem un estudi de la vegetació de ribera que 
trobarem resseguint el riu Ser. 
Punt de  trobada: a les 8:30 al pàrquing del 
bosc de Les Estunes. Durada: fins a les 13 h.

Si voleu més informació podeu contactar a 
fcatalana.pladelestany@gmail.com

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

- Dissenys
- Construcció
- Manteniment

Porqueres (Girona)

andreuescudero1971@gmail.com

696 088 056
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MINICÍVIC
TRANSFORMEM EL CÍVIC, FEM-LO MINI!
JORNADA PARTICIPATIVA
Volem que vosaltres, les famílies, sigueu les 
protagonistes d’un nou espai de participació al 
Centre Cívic de Porqueres. Un lloc on la vostra 
veu serà clau per explorar noves maneres de 
viure el Cívic.
Ens agradaria fer del Cívic un espai 
transformador, innovador i creatiu a mida dels 
més petits. I volem fer-ho amb un projecte 
ideat i pensat amb vosaltres!
Busquem pares i mares amb empenta i ganes 
de formar part d’aquesta nova iniciativa per a 
tota la família. Us apunteu al canvi?
La primera reunió participativa serà el dissabte 
20 de novembre a les 11h al Centre Cívic de 
Porqueres.
Important! Cal fer la inscripció al formulari que 
trobareu a www.centrecívicporqueres.cat per 
saber el nombre de famílies que hi assistireu. 
A més, durant la jornada hi haurà un servei de 
dinamització infantil i hem de saber el número 
d’infants aproximats per fer una previsió de 
personal i mitjans necessaris.

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

CREA!
IL·LUSTRACIÓ. 
Dimecres de 18.30 a 20.30 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.

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. 

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.

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

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

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

MAINADA ACTIVA
STREET DANCE - HIP HOP
Dilluns i dimecres, a partir de les 17 h. P4 a 
ESO. 25€ al mes.

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

FESTA SANT ANDREU DE MATA

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE 
A les 11 del matí, a l’església de Sant Andreu 
de Mata, ofici solemne i refrigeri per a tots els 
assistents.

7a MARXA POPULAR DE 
PORQUERES

Diumenge 7 de novembre. Marxa a peu 
de muntanya no competitiva, oberta a 
caminadors i corredors. Sortida i arribada zona 
esportiva de Miànigues. Recorregut: 14 km. 
Horaris: Inscripcions a partir de les 7 h. 
Sortida oberta de 7:30 a 8 h. 
Preu: 5 € anticipades, 7 € mateix dia. (detall 
i esmorzar). Inscripcions anticipades sense 
pagament a www.esportsporqueres.com
Més informació: www.esportsporqueres.com

IV DUATLÓ DE MUNTANYA 
DE PORQUERES – CNC PER 
CATEGORIES

Diumenge 28 de novembre. Campionat de 
Catalunya de Duatló per categories; Júnior, 
Sub-23, Absolut, Veterà 1, Veterà 2 i Veterà 3. 
Sortida 10 h. Zona Esportiva de Miànigues.
Recorregut: 7 km a peu + 16 km BTT + 3,5 km 
a peu.
Inscripcions: www.esportsporqueres.com i 
www.triatló.org fins el dia 25 de novembre.
Preu: Júniors 12 €. Resta de categories 25 
€. (No federats hauran d’abonar 12 € en 
concepte de llicència de dia).

Més informació: www.esportsporqueres.com

CASAL DE LA GENT GRAN

XERRADA QUÈ CAL SABER DE LA 
INCONTINÈNCIA URINÀRIA
Dijous 4 de novembre, a les 17 h., al local 
social del Casal de la Gent Gran de Porqueres. 
Xerrada Què cal saber de la incontinència 
urinària. A càrrec de Gemma Fontbernat 
(farmacèutica).

LOTERIA NACIONAL
El número 62364 es pot anar a buscar 
directament a la loteria de Mata.

C/ Dr. Carulla, 28 - 17852 SERINYÀ
Tel. 972 59 31 03 
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SANT MIQUEL 
DE CAMPMAJOR

25e HOMENATGE A LA GENT GRAN 
 
DISSABTE 13 DE NOVEMBRE 
A les 12h. Missa en honor a Sant Martí  a 
l’església de Santa Quitèria. Cantada pel Grup 
de Caramelles de Sant Miquel de Campmajor. 
A les 12.30 h. Peti t concert pel Grup de 
Caramelles. 
A les 13.30 h. Dinar a l’Hostal de Sant Miquel. 
A les 16 h. Acti vitat de Fi de Festa.
Notes: Pels acompanyants el preu del dinar 
és de 28 euros. Confi rmar assistència a 
l’Ajuntament abans del dia 7 de novembre.

SERINYÀ
FESTA MAJOR SANT ANDREU DE 
SERINYÀ

Dia 20 de novembre. A les 18 h. Inauguració 
de l’exposició CREADORS LOCALS. Es podrà 
veure fi ns el dilluns 29 de novembre.

Dia 21 de novembre. A les 10 h. Cercavila dels 
Gegants de Serinyà.
A les 12 h. Pregó a càrrec de Toni Albà. 
Tot seguit, vermut musical gratuït. 
A les 18 h. Espectacle teatral amb Toni Albà.

Dia 26 de novembre. A les 16:30 h. Berenar 
gratuït sorti nt de l’escola. 
A les 17 h. Cursa d’avions de paper reciclat al 
pavelló. 
A les 18 h. Balls en línia al pavelló. 
A les 19:30 h. Correfoc xiqui. 
A les 21 h. Sopem pizza + Cinema a l’espai 
Jove Can Beia.

Dia 27 de novembre. A parti r de les 10:30 h. 
infl ables davant l’Ajuntament. Aportació 3€.
A les 10 h. Juguem a la petanca.
A les 11 h. Zumba.
A les 16 h. Taller per a la gent gran al Casal 

AMIPA ESCOLA CAN PUIG 
DIA DEL GOMET

Jornada solidària per recaptar fons a benefi ci 
de la Fundació Josep Carreras de lluita contra 
la leucèmia.

Dissabte 20 de novembre, durant tot el dia.

Fira La Ramona (Front d’Estany, Passeig 
Darder) Tallers infanti ls. Actuacions. Venda de 
productes solidaris.
Fira de Sant Marti rià (Parc de la Draga) 
Venda de productes solidaris.

Per a més informació entra a diadelgomet.com

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY - BEQUES SOMONZE

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany obre 
la convocatòria per a la presentació de les 
sol·licituds de les beques culturals “SomOnze” 
durant el període comprès entre els dies 1 i 30 
de novembre de 2021. 

Podeu trobar tota la informació a la web: 
www.plaestany.cat/cultura

BANYOLES SOLIDÀRIA 

Divendres 26 de novembre, a 2/4 de 8 del 
vespre. ECONOMIA DEL BÉ COMÚ, a càrrec 
d’Albert Hereu, del grup de l’EBC de Girona.

d’Avis: Vine a fer-te la felicitació de Nadal a 
càrrec de l’Albert Mademont. 
A les 19 h. Concurs de coca i ratafi a. 
A les 21 h. Sopar popular.
A les 22:30 h. Concert musical.

Dia 28 de novembre. A les 10 h. Gimcana amb 
els Somiatruites.
A les 12:15 h. Ofi ci Solemne. 
Tot seguit, sardanes a la plaça de Sant Andreu. 
A les 18 h. Concert amb l’Orquestra Selvatana.
A les 21 h. Focs arti fi cials.

Dia 29 de novembre. A les 17 h. Concert 
infanti l amb el grup Tina i Rikus. 
Tot seguit, xocolatada per a tothom.
A les 18 h. Espai Jove Can Beia: Fem còctels 
sense alcohol.
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VII SEMINARI INTERNACIONAL DE 
TÀCTICA I TÈCNICA ESPORTIVA
Control motor i tècnica esportiva: del laboratori 
a la pista

El Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 
Esportiva és un esdeveniment bianual 
organitzat per la Càtedra d’Esport i Educació 
Física – Centre d’Estudis Olímpics de la 
Universitat de Girona, que enguany celebra 
la seva setena edició el 5 i 6 de novembre 
a Banyoles. Sota el títol “Control motor i 
tècnica esportiva: del laboratori a la pista”, les 
jornades d’enguany comptaran amb quatre 
conferències, una sessió pràctica i una taula 
rodona amb diversos especialistes en el 
control motor, com els investigadors Keith 
Davids, Raquel Font, John van der Kamp i 
Azahara Fort, o els entrenadors d’alt rendiment 
Andreu Roig i Andrés Arroyo, entre d’altres. 
Dirigit a estudiants, investigadors, entrenadors 
i professionals de l’ensenyament esportiu, el 
seminari té com a objectiu promoure la reflexió, 
el diàleg i la divulgació sobre la importància del 
control motor, així com aprofundir en el seu 
paper en l’entrenament de la tècnica esportiva 
i en els avenços realitzats en aquest àmbit. Les 
conferències, que abordaran la temàtica des 
d’una perspectiva transversal i faran incidència 
en diferents modalitats esportives, es duran 
terme a la Sala de socis del Club Natació 
Banyoles i al pavelló de la Draga. El seminari es 
podrà seguir presencialment i en streaming, i 
les persones interessades es poden inscriure al 
web www.bit.ly/catedraesportiva2021.

Data:
Divendres 5 i dissabte 6 de novembre de 2021.

Lloc:
Banyoles - Sala de socis del Club Natació 
Banyoles i Pavelló de la Draga.

100 ANYS DE REPUBLICANISME 
CATALANISTA AL PLA DE L’ESTANY
L’exposició consta de 21 plafons on es recullen 
els 100 anys de republicanisme catalanista al 
Pla de l’Estany. Una exposició retrospectiva 
des dels seus orígens, passant per la república, 
la repressió franquista, els primers ajuntaments 
democràtics i la trajectòria del municipalisme a 
Banyoles i comarca, finalitzant amb la mirada en 
el futur, amb la República Catalana.
L’exposició ha estat comissionada per 
l’historiador Jordi Galofré i ha comptat amb el 
suport de la Fundació Irla. Al llarg de l’any 2022, 
l’exposició acompanyada de diversos actes 
recorrerà tots els pobles de la comarca.

Del 5 al 21 de novembre. De dilluns a 
divendres. A la Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Banyoles. 
Comissari: Jordi Galofré.
Amb el suport: Fundació Irla.
Organitza: Esquerra Republicana de Catalunya 
al Pla de l’Estany.

ACTES PREVISTOS
Dia 5, a les 19:30 h. Inauguració amb 
l’assistència de Josep Huguet.

Dia 7, a les 11 h. 90 anys del Jovent Republicà 
amb Pau Morales (historiador i Diputat).

Dia 10, a les 12 h. Visita guiada amb 
l’historiador Jordi Galofré.

Dia 11, a les 19:30 h. Visita guiada amb 
l’historiador Jordi Galofré.

BANYOLES CONVOCA UN NOU 
CONCURS PER PINTAR UN MURAL 
DEDICAT A LA MOBILITAT

L’Ajuntament de Banyoles ha convocat la 2a 
edició del concurs de pintura mural centrat 
en la mobilitat sostenible. El premi està dotat 
en 1.000 euros, i ja es poden presentar les 
propostes. Sol·licituds fins al 10 de novembre.

Més informació: www.banyoles.cat
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PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Dissabte 13 de novembre / 12  h / Museu Darder
PARLA BÉ, COLLONS!
A càrrec de La incorrecta (Júlia i Valentina Planas Costabella) (Banyolines de l’Any 
2021 per la seva tasca de difusió del català)
Una guia incorrecta del català, feta amb humor i amor per la nostra llengua. Aquí 
hi trobaràs nocions ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques del català perquè 
puguis anar pel món parlant-lo i escrivint-lo millor que Pompeu Fabra.

COL·LOQUI  
Dimarts 9 de novembre / 19 h / Museu Darder
DRETS LINGÜÍSTICS 
Amb Maite Puigdevall Serralvo, sociolingüística i professora titular a l’UOC, Macarena Denhart, estudiant 
xilena del programa de Traducció i Estudis Interculturals de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Valentina Planas,  filòloga catalana i membre de l’empresa  La incorrecta, dedicada a l’assessorament 
lingüístic i comunicatiu (Banyolines de l’any 2021 per la seva tasca de difusió del català)

Els drets lingüístics són drets humans bàsics, individuals i col·lectius, drets que afecten les possibilitats 
de desenvolupament personal, social, econòmic i cultural. La diversitat lingüística en què vivim i 
compartim temps i espai és un dels fets que ha marcat la història de la humanitat. La pèrdua d’aquesta 
diversitat, la manca d’aquests drets, també. La diversitat lingüística ens ajuda a entendre com mirem el 
món i la resta de persones i de societats amb què el compartim. Les llengües creen identitats, vincles de 
coneixement i traduccions que són els vehicles de les diferents vies de creació i aportació. I actualment 
es calcula que hi ha entre 5.000 i 6.000 llengües al món, una biodiversitat cultural tan amenaçada com la 
biodiversitat biològica, però també com altres formes d’expressió cultural.
Converses per reflexionar sobre diverses qüestions:: els drets humans i civils relacionats amb el dret 
individual i col·lectiu a triar la llengua o les llengües per a la comunicació es tenen en prou consideració 
al món? Es rebutja l’homogeneïtzació cultural forçada? Què defineix el concepte de llengua pròpia d’un 
territori? Es reconeixen els drets lingüístics individuals (dret a ser reconegut membre d’una comunitat 
lingüística, dret a l’ús públic i privat d’una llengua...) i els drets lingüístics col·lectius (dret a disposar de 
serveis culturals, dret a la presència equitativa de la llengua i la cultura en els mitjans de comunicació...)

Per a més informació: 
https://faberllull.cat/ca/residencia.cfm?id=40675&url=drets-linguistics-ii.htm

BIBLIOTECA COMARCAL 
DEL PLA DE L’ESTANY

Coorganitzat: 
Residència Faberllull

Consulteu tota la programació de la Biblioteca de Banyoles per aquest novembre a l’On Anar 

ACTIVITATS DESTACADES DE NOVEMBRE 
AL MUSEU DARDER (plaça dels Estudis, 2)
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LA BANYOLES NEGRA: CRÒNICA NEGRA BANYOLINA
Per Josep Grabuleda

La vídua Buti nyà i el seu fi ll no s’estan de 
romanços
Hi ha moments en què les persones normalment 
pacífi ques, perden el control i tenen rampells 
de violència. Són coses, com se sol dir, de la 
“naturalesa humana”. Cap a fi nals del segle XIX, 
el 1886, aquesta va ser la conducta de la vídua 
Buti nyà, Dolors Oller i Coll, i del seu fi ll Marti rià 
Buti nyà i Oller, d’uns vint-i-cinc anys.
Els Buti nyà tenien un comerç a la plaça 
Major, on hi ha actualment el convent de les 
Buti nyanes. Dolors Oller i Coll, vídua del corder 
Joan Buti nyà i Hospital, va decidir arrencar la 
boti ga el 1870 (amb el nom de “Dolores Buti ñá 
y Compañía”). Llavors fi gurava com a “Mercader 
de sedas y cintas”. La família Buti nyà ja tenia 
negoci des de 1831. Els seus descendents, 
com el seu fi ll Marti rià Buti nyà i Oller (i la 
seva nora Carme Granés i Miquel), varen 
conti nuar l’empresa familiar. En aquella època 
va prendre el nom ofi cial de “Comercio de 
Tejidos y mercería de Viuda de J. Buti ñá”. Venia 
arti cles d’una certa qualitat i s’hi podien trobar 
productes de tota mena, sobretot de merceria, 
vesti ts i ornaments eclesiàsti cs, paraigües, 
ventalls, puntes i mantons de Manila... Va 
tancar a la dècada dels anys seixanta del segle 
XX. La família Buti nyà era una de les més 
respectades de la població i Marti rià Buti nyà i 
Oller va ser diverses vegades regidor, alcalde i 
diputat provincial.
El relat ens el proporciona el periòdic El 
Bañolense, el dia 14 de novembre de 1886, a 
la seva pàgina 3. Els fets van passar un dia de 
mercat, el dimecres 10 de novembre de 1886. 
Els Buti nyà paraven aquells dies de mercat a 
Plaça, davant de la seva boti ga, que era l’enveja 
de la gent de pocs recursos econòmics, ja que 
venien unes peces de roba de qualitat i que no 

tothom podia comprar. Aquell dia, al migdia, 
un pagès hi va robar una peça de roba: “El 
miércoles próximo pasado á las 12 y cuarto de 
la tarde hubo un escándalo mayúsculo frente al 
Comercio de la Viuda é hijo Buti ñá, á causa de 
que un payés, amante de lo ajeno, se escondió 
debajo la blusa una prenda que sustrajo del 
aparador ambulante que ti ene colocado los 
días de mercado la espresada señora frente á 
su casa”. 
És de suposar que altres cops s’havia robat 
algun arti cle exposat a l’aparador ambulant, 
però, aquesta vegada algú va veure com 
l’individu es posava la roba sota la brusa i ho 
va denunciar als propietaris. I l’ambient es va 
escalfar, sobretot en no haver-hi presència 
de l’autoritat d’ordre públic a prop, ja que era 
la seva hora de dinar: “y como quiera que un 
testi go presencial dió aviso del hecho, fué 
cogido el autor por la mencionada dueña é 
hijo, evidente el cuerpo del delito, en cuyo 
acto y no habiendo alguaciles ni otra clase de 
vigilantes para llevarlo á buen recaudo, adaptó 
el procedimiento de pegarle garrotazo limpio, 
acompañándole con tan agradable compás 
hasta en medio de la calle. Estos escándalos 
se evitarían fácilmente si los alguaciles se 
relevaran á la hora de comer.” Mare i fi ll, doncs, 
indignats i impotents, varen adoptar una 
actuació violenta i varen donar unes quantes 
garrotades al lladre pagès fi ns al mig del carrer.
I el periodista de El Bañolense encara a hores 
d’ara no es pot explicar com no hi havia més 
vigilància durant els mercats setmanals, quan 
molta gent, de tota condició, anava a comprar 
a la plaça Major: “Si en los días de afl uencia de 
gente no se vigila, cuándo lo haremos?”



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
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MENJAR BÉ
Per Jaume Fàbrega

Plati llo de bolets
Els famosos plati llos de les comarques de 

Girona barregen sempre diversos ingredients, 

animals i vegetals –menuts, carns, bolets, naps, 

pèsols, albergínies–, tallats peti ts, i també 

diverses classes de menuts o carns (boti farres, 

mandonguilles). Se serveixen després del 

primer plat o entrant, i just abans de l’últi m 

(normalment un rosti t).

INGREDIENTS

Un quilo de carn i menuts de pollastre de pagès 

(ales, colls, potes, pedrers, puntes, crestes…)

Una ceba

Quatre o cinc alls

Un tomàquet

Bolets

Oli i llard (o només oli)

Sal

Aigua

Ametlles.

ELABORACIÓ

Talleu la carn a trossos ben menuts, de la 

grandària d’una nou. Els feu sofregir en una 

cassola amb oli i llard i, quan siguin mig rossos, 

hi afegiu la ceba ben ratllada. Quan comenci 

a rossejar-se hi afegiu 2 o 3 alls, trinxats, i a 

conti nuació, quan siguin rossos, el tomàquet 

ratllat. Acabeu el sofregit, que quedi com una 

confi tura, hi afegiu els bolets, ho cobriu d’aigua 

i ho deixeu fent xup xup uns tres quarts d’hora. 

Al fi nal de la cocció hi afegiu la picada feta amb 

els alls i les ametlles. Tasteu-ho de sal. Serviu-

ho tot seguit o, encara millor, l’endemà, ja que 

el plat guanya en aroma i untuositat.

NOTES

Els bolets poden ser variats, o bé rovellons, 

cama-secs, moixernons, ceps o siurenys. Poden 

ser frescos o bé en conserva.



Pressupostos sense compromís

TAPISSERIES · TENDALS · CORTINATGES · NÒRDICS · LLENÇOLS · CATIFES

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



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

Més enllà dels cants i dels gols, a prop dels núvols prims. 
M’admiren al veure’m perquè sóc així. Fet d’or i carbó.

Ja m’has vist per aquí?

NOM
Català: Oriol
Castellà: Oropéndula Europea
Anglès: Golden Oriole
Llatí: Oriolus Oriolus

CARACTERÍSTIQUES INTERESSANTS
Té un cant fort i “aflautat”, amb un característic xiulet.

Fa el niu generalment penjat entre branques forcades horitzontalment.
Té un vol fluid i ràpid.

S’alimenta principalment d’erugues, papallones, aranyes, moluscs; fruits.
Mesura uns 24 cm / 45 cm d’envergadura.

Monògam, territorial i migratori.

Per Clínica 1001



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

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

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

BON I FI C A C I Ó DE  FI N S  U N
4%  PE L T R A S LLA T  DE L T E U
PLA  DE  PE N S I ON S  O PPA *

Consuta les condicions a Mapfre.es. 

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS,
BICICLETES I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

RESERVA LA TEVA BICICLETA 
I NO ET QUEDIS SENSE
(UNITATS LIMITADES)

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13h. i de 15 a 20h. Dissabte matí, de 9 a 13h. 

C/ Rambla, 32 · BANYOLES · Tel. 972 570 695 · motos.camps@hotmail.com 

AVANÇA’T AL NADAL!
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GENERACIÓ POST

Redacció d’Els Colors

La teva història? 
Des de ben peti t l’art de crear, i les ganes de 
canviar el món m’apassionaven, per aquest 
moti u m’apuntava a tots els extraescolars 
i voluntariats que podia. Aquestes afi cions 
artí sti ques i socials m’han acompanyat sempre, 
però el teatre és on he dedicat la meva 
formació. Sobretot gràcies a l’Aula de Teatre 
de Banyoles, que ens van posar la llavor a dins, 
i com a resultat moltes persones ens hi hem 
acabat dedicant professionalment. La primera 
companyia on vaig actuar, nascuda de l’Aula, va 
ser Kafk iana. Aquesta experiència de creació 
en grup, dins l’adolescència, em va donar 
l’impuls necessari per no perdre el fi l teatral, i 
quan arribo amb 18 anys a Barcelona conti nuo 
formant-me amb teatre i circ i entro a l’Escola 
Massana a estudiar il·lustració. Al cap de dos 
anys decideixo encaminar-me cap a Portugal, 
on començo a estudiar escenografi a a l’ESMAE, 
la universitat de teatre de Porto. A fi nals del 
primer any creem un grup d’investi gació teatral 
i ens cedeixen una sala a la Fàbrica de Rua da 
Alegria, un espai de creació on treballaven 
pràcti cament totes les companyies de Porto. 
La convivència artí sti ca d’aquell lloc em va obrir 
les portes a treballar amb diferents companyies, 
projectes socials, i aconsegueixo entrar com a 
pallasso d’hospital a tots els hospitals de la zona 
nord. Van ser cinc anys de formació intensa, 
entre cursos, la universitat i el treball d’actor i 
escenògraf. El 2013 torno a Banyoles i creem 
Orti ga, un col·lecti u artí sti c i social on realitzem 
espectacles, instal·lacions, experiències i 

cursos. Durant aquests darrers 8 anys, hem 
centrat la nostra gran recerca a investi gar com 
a través de l’art podem generar consciència 
social i ecològica, fent propostes que s’adapti n 
a tots els públics. El primer espectacle de la 
Companyia fou Kumulunimbu, amb el qual hem 
viatjat per tot Europa i alguns països de fora, 
i l’obra ha estat premiada a diferents festi vals. 
Després vam realitzar el projecte social Fulles 
ambulants, l’experiència immersiva REM i hem 
acabat d’estrenar el Projecte Originària que 
inclou el nou espectacle Anki.

Ambició o vocació?
Vocació, totalment, la passió per la professió és 
el motor. Si vols viure del teatre, implica molta 
dedicació i entrega, però el que ens aporta i 
enriqueix l’experiència de cada projecte que 
fem és el que ens entusiasma per conti nuar. 
L’ambició la posem en les ganes de seguir 
investi gant i de no quedar-nos estancades com 
a companyia de teatre i anar trobant noves 
formes de relació entre l’art, les persones i el 
territori que ens envolta.

Viure per treballar o treballar per viure?
El nostre projecte de vida i el treball, 
inevitablement es barregen, hi ha èpoques 
en què tot està més equilibrat i altres que 
s’ajunten una creació, espectacles, presentar 
subvencions... A poc a poc anem creant nous 
projectes que s’adapti n millor als nostres 
ritmes i els de la família, per poder gaudir més 
del que fem.

GUILLEM FEIXAS GERONÈS  Actor-escenògraf  





FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE 2021

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

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

CORNELLÀ DEL TERRI
Dies 2, 3, 4, 5 
M. CARME BUSQUETS

SERINYÀ
Dies  8, 9, 10, 11, 12
ANNA M. PAGÈS

FONTCOBERTA
Dies 15, 16, 17, 18, 19
NATÀLIA RUHÍ

CAMÓS
Dies 22, 23, 24, 25, 26
CARME FRIGOLÉ

PORQUERES
Dies 29, 30
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



freqüents són la patologia del cap llarg del múscul 
bíceps braquidi, artritis acromioclavicular i 
tendinopatia del múscul subescapular i punts gallet 
miofascials.
En un estudi de 36 nedadors d'elit amb dolor 
d'espatlla, 24 van tenir dolor unilateral, i la resta 
bilateral. L'estil crol es va identificar com a 
agreujant de dolor d'espatlla en 32 dels 36, la 
papallona en 17, l'esquena en 15 i la braça en 11.
S'ha de tenir en compte la síndrome de l'espatlla 
del nedador a l'hora d'avaluar els esportistes d'elit 
o els que presenten algun grau de compromís 
competitiu, preguntant sobre el volum 
d'entrenament i avaluant els diferents factors de 
risc, així com l'examen semiològic de l'espatlla més 
estudis d'imatge com la ressonància. El diagnòstic 
precoç és essencial per garantir la vida esportiva 
del nedador. 
El tractament ha de ser individualitzat, tenint en 
compte la resolució no sagnant, amb rehabilitació i 
enfortiment específic per corregir els desequilibris 
musculars, així com cirurgia mínimament invasiva 
per reparar les estructures anatòmiques, poder 
aconseguir el millor desenvolupament de 
l'esportista i reinserir la seva activitat esportiva 
respectant els temps biològics de cada lesió.

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

L'Espatlla del nedador 
El dolor d'espatlla és el problema més freqüent 
entre els nedadors competitius, amb una 
prevalença al voltant del 25%, i al voltant del 75% 
en nedadors majors d'edat. 
Aquesta situació és acceptada pels nedadors com 
una cosa intrínseca al seu esport i per tant és comú 
que no modifiquin les rutines d'entrenament fins 
que el dolor sigui incapacitant. 
Es produeix per molts factors, des de la mida de 
l'espai articular, l'anatomia entre els tendons i les 
burses, la hiperlaxitud lligamentosa, la forma de 
l'acromió, l'estrenyiment de l'espai en el segrest, la 
rotació interna i externa, la poca vascularització en 
el múscul supraspinós i l'impacte del puny rotatori 
en l'arc coraco-acromial, degeneració 
tendó-múscul, micro traumes repetitius i 
aixecament de pes que es genera per l'impacte de 
l'aigua. Tot això també està influenciat per una 
tècnica esportiva inadequada, la manca d'habilitat 
o el component genètic individual d'aquest esport i 
les altes càrregues d'entrenament. 
Per als atletes que realitzen moviments repetitius 
de l'espatlla per sobre del cap, com en bàsquet, 
voleibol, pes o natació, el dolor a l'espatlla és una 
condició molt comuna, amb una prevalença del 
21,4%. Entre els nedadors, les lesions greus són 
rares, però són comunes i els poden limitar el 
desenvolupament de la carrera esportiva. 
Els nedadors d'elit entrenen regularment durant 
10-12 mesos a l'any, el que significa més de 16.000 
moviments setmanals a l'espatlla. Aquests 
entrenaments condueixen a una fatiga muscular 
significativa amb poc temps per a la recuperació.
La troballa més freqüent en els nedadors és la 
tendinopatia del múscul supraspinós, en la majoria 
dels graus I, i l'engrossiment de la bursitis 
subatronal, sense presentar una relació significativa 
amb la freqüència o gravetat del dolor. Menys 

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

CONSULTES EXTERNES:  972 573 018



Per Laura Puig Oliva - Saló de Bellesa Mira’t

Bell�a i �tètica
COL·LABORACIÓ

Tendències tardor-hivern 2021-22
Tens ganes de canviar el teu look? Vols renovar 
la teva imatge? Et ronda alguna idea pel cap? Et 
venen ganes de fer-te una estisorada? Doncs bé, 
para atenció.

Tant si et vols deixar el cabell una mica més 
llarg, com si només vols donar una altra forma 
al pentinat que ja portes, o realment tens ganes 
de fer una bona tallada, o simplement fer-te un 
serrell..? Sigui donar-li un toc o transformar-lo 
perquè estàs cansada de veure’t sempre igual, et 
diré algunes propostes que marcaran diferència en 
aquesta nova temporada.

Tornem als anys 70, t’agraden les cabelleres 
lleones?, amb acabats poc polits? Desenfadades? 
Doncs aquesta opció pot ser per tu, tallat a capes 
per crear molta textura, aportar moviment i donar 
aire, el resultat d’un look molt juvenil.

Mullet: un tallat de cabells creat per reivindicar la 
defensa de la igualtat entre homes i dones, que 
tant el pugui lluir un noi com una noia. Tallat radical 
a la zona superior sense perdre mai el llarg dels 
cabells. Un look arriscat, atrevit.

Serrells; els serrells van arribar per quedar-se. Està 
clar que no a tothom queda bé un serrell, o bé no 
has trobat quin tipus de serrell és per tu, o potser 
no t’agrada, des d’aquí t’animo que ho provis. I tu, 
si ets amant dels serrells, pren-ne nota.

Veurem cabelleres llargues rectes acompanyades 
d’un serrell, ja siguin rodons, just a tocar els ulls, 
això sí... ni molt rectes ni molt desfilats.

El famós Long Bob, una mida de cabells de tota 
la vida, que es vesteix a sobre clavícula, i podem 
versionar-lo de la manera que més t’afavoreixi. 

Un look que mai marxarà i sempre serà clau per 
lluir un bon pentinat. Podem jugar amb frontals 
diferents, crear més o menys textura, crear acabats 
despentinats amb unes lleugeres ondes trencades.

En el sector de la coloració, seguirem veient 
cabelleres lluminoses, amb degradats de tons, res 
de colors homogenis, el balayage va arribar per 
quedar-se, les babylights sempre tindran el seu lloc, 
les highlights han fet rècord, i les microlights són 
top. Sigui la tècnica que sigui, queda clar que crear 
looks naturals és tendència màxima.

Des d’aquí vull agrair la rebuda que he tingut 
després d’haver sigut mare. Gràcies i més gràcies! 
Gràcies per tornar, gràcies per posar-te a les meves 
mans, gràcies per la confiança, gràcies! Gràcies per 
deixar-me gaudir tant de la meva feina.



PERRUQUERIA ORGÀNICA PER A TOTHOM

I si vols estar encara més guap@ no dubtis
en reservar la teva hora 693 296 038

 C/ Sant Martirià 6, Banyoles @mira.t.salodebellesa
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FISIOTERÀPIA I  OSTEOPATIA
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MEDICINA NATURAL, OSTEOPATIA, 
FISIOTERÀPIA, ACUPUNTURA, LÀSER

C/ Guèmol, 21 · 17820 Banyoles  972 58 13 09



Per Judith Palmada

Bell�a i �tètica
COL·LABORACIÓ

Ungles dèbils o trencadisses
Hola estimats lectors,
Com cada novembre tenim l’escrit de bellesa que 
ens ofereix la revista Els Colors. Estic molt contenta 
de poder escriure un any més aquest article, la 
finalitat del qual és donar consell i assessorament. 
Espero que sigui del vostre interès i molts anys més 
puguem seguir gaudint-ne plegats.
Aquesta vegada he optat per parlar d’un tema 
que preocupa molta gent, tot i qu no és greu 
sí que una gran part de la població en pateix les 
conseqüències en algun moment de la seva vida.
Les ungles de les mans i els peus estan fetes de 
queratina, una proteïna que ens protegeix les 
puntes dels dits.

Hi ha diverses raons per les quals les ungles poden 
ser dèbils i trencadisses:
1. Passar per una temporada d’estrès i 

preocupacions, pot provocar una mala 
alimentació o una mala hidratació del cos. I no 
només repercuteix a les ungles, també se’ns en 
ressent el cabell. Per tant la meva recomanació 
és que us alimenteu bé, sortiu a passejar i feu 
activitats que us ajudin a desconnectar dels 
problemes i connectar més amb el vostre 
interior.

2. Massa exposició a l’aigua. Si estem 
constantment en contacte amb l’aigua i 
productes de neteja pot provocar que es 

debilitin les ungles, perquè ens quedaran 
resseques per falta de greix. Us recomano, si 
és el cas, utilitzar guants per treballar.

3. Descamació crònica, per tenir les ungles 
excessivament seques, els falta hidratació i 
greix, us recomano posar-vos crema de mans a 
diari sobretot a la zona de la cutícula.

Com podem enfortir les ungles dèbils? El millor és 
mantenir-les curtes, ja que no se’ns enganxaran 
tant amb la roba, si les voleu portar una mica 
llargues val més que opteu per formes quadrades, 
de base més ampla per no facilitar que es trenquin 
dels costats.
També hi ha maneres naturals de mantenir-les 
hidratades i fortes amb remeis casolans: l’oli d’oliva, 
l’oli de coco, també oli d’argan (molt utilitzat en 
bellesa) són grans aliats per hidratar l’ungla i la 
cutícula, amb un parell d’aplicacions a la setmana 
n’hi ha prou per mantenir-les fortes i sanes.

Una curiositat:
En l’antiguitat les dones de classe alta es pintaven 
les ungles amb colors vermells i foscos per 
simbolitzar el seu nivell de vida, mentre que les 
dones de classe baixa ho feien amb colors clars i se 
les castigava si s’atrevien a imitar les dones riques 
amb esmalts vermells.
En aquella època, com ara, les mans d’una dona 
indicaven el seu estil de vida, no el nivell social.

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

 Tel. 972 580 546 · Mòbil 647 983 923

MANICURES PERMANENTS
TRACTAMENTS FACIALS I CORPORALS

DEPILACIÓ LÀSER

HORES CONVINGUDES



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

Prepara’t per les 

Festes de Nadal
i regala 

bellesa i benestar!

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

Home - Dona

ABANS PERRUQUERIA:

PERRUQUERIA

20% DESCOMPTE
EN TRACTAMENTS DE 

KERATINA

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

Tecarteràpia: reafirma, difumina arrugues, 
oxigena i il·lumina el teixit, disminueix el 

doble-mentó, etc! 
Efectes visibles des de la primera sessió!
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Per Marta Expósito

Bell�a i �tètica
CONSULTORI OBERT

Bellesa i salut
Per mi, cuidar-se per dins és brillar per fora. 
Cuidar-te la salut i els hàbits de vida serà bàsic per 
poder tenir una bona salut física i mental. Com a 
nutricionista, et suggereixo diversos aspectes que 
t’hi poden ajudar: 

• Mantenir una alimentació bàsica simple, a base 
d’aliments de temporada. Variada en colors de 
vegetals. Consum de vegetals 2 vegades al dia.

• Que sigui suficient en proteïna perquè els teus 
cabells i ungles puguin créixer forts i sans, això 
sí, proteïna de qualitat, altament biodisponible.  
És a dir, procurar ingerir uns 3-4 dies a la 
setmana carn i 4-5 dies peix blanc i blau petit 
combinats. Consumir ous de gallines felices (que 
es moguin). 

• Procura ingerir varietat d’aliments rics en 
vitamina B7 o biotina, present en aliments com 
la carn, peix, fruites, verdures i fruits secs. 

• Consumeix aliments rics en resveratrol. 
Majoritàriament present a la pela i granes del 
raïm negre. Té la facultat de potenciar una 
proteïna (SIRT) amb efectes antienvelliment pel 

nostre cos. 

Tot això juntament amb uns bons hàbits de vida:

• Moure’t i fer exercici diari

• Promoure un descans favorable i suficient. De 
fet, és important dormir unes 7-8 hores al dia, 
però no serà el mateix dormir de 01h de la nit 
a 9h del matí que de 22h a 7h del matí. El cos 
necessita dormir quan és fosc. 

• Fer accions que et permetin gestionar millor 
l’estrès. Pots fer ioga, pots fer canvis a la teva 
vida, pots seguir fent esport per millorar la 
resposta a l’estrès, etc.

Amb tot això no vull dir que s’aconsegueixi la 
joventut eterna, però sí que com més coses fem 
per cuidar la salut, el nostre benestar físic i mental 
en sortirà afavorit. 

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

Pautes alimentàries per millorar la teva salut, planificació de menús familiars, 
dietes específiques, alimentació infantil, alimentació per l’embarassada, 

test de sensibilitats alimentàries, visites online i programes de salut
Tel. 972 57 32 79 · Mòbil 678 93 34 37 · martaexposito@gmail.com



PEELING CORPORAL 
PERQUE LA TEVA PELL RESPIRI MILLOR!

C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 7 · TEL. 972 57 32 79  - 17834 PORQUERES (GIRONA) · esteticalluisa@gmail.com

PROMOCIONS NOVEMBRE

PER UN SERVEI DE LIFTING 
DE PESTANYES, EL TINT DE REGAL
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VISIÓ ÒPTICA Per Sílvia Vida
Tècnic audioprotesista

Mascareta i audició
En temps de pandèmia la mascareta és una 

eina molt efi caç per aturar la propagació de 

la Covid-19, però cada dia les persones amb 

pèrdua auditi va s’enfronten al repte d’escoltar i 

entendre a un interlocutor que porta mascareta.

Parlar amb la boca tapada té dues implicacions 

directes: d’una banda ens impedeix recórrer 

a la lectura labio-facial, la qual ens ajuda a 

decodifi car el missatge. Mirar els llavis ens ajuda 

a entendre, però veure la postura corporal, els 

gestos de la cara o el somriure també ens ajuda.

D’altra banda les mascaretes actuen com un 

fi ltre, atenuen les freqüències agudes de la 

persona que parla i difi culten la comprensió del 

missatge verbal.

En resum, les mascaretes, independentment 

del seu format,  degraden de forma signifi cati va 

la qualitat de la parla i això afegit a unes 

condicions acústi ques poc favorables (soroll 

ambiental) i a la falta d’ajuts visuals que 

permeten completar la informació auditi va, pot 

fer que la paraula parlada sigui inintel·ligible per 

les persones que pateixen pèrdua auditi va.

Existeixen diferents solucions per resoldre 

aquesta problemàti ca, com pot ser l’ús de 

micròfons remots, mascaretes amb pantalla 

transparent i audiòfons digitals, capaços 

d’adaptar-se a l’entorn acústi c que ens envolta.

A Vistaopti ca us informarem de quina de les 

diferents solucions és la més apropiada per a 

cada necessitat auditi va. No deixeu de banda la 

salut auditi va i seguiu gaudint dels sons.

C/ del Born, 14 · Banyoles. HORES CONVINGUDES al 972 584 986

SERVEIS 
OPTOMETRIA, AUDIOLOGIA I TERÀPIES VISUALS

Hi sents, però no ho entens? 
Demana cita per a una revisió auditiva gratuïta sense cap compromís.



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

ESPECIALISTA EN 
MAMPOSTERIA

(COL·LOCACIÓ DE PEDRA)

Amb el suport de:
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SALUT I EDUCACIÓ en moviment Per Anja Liebe
Logopeda i Neuropsicòloga

LOGOPÈDIA · NEUROPSICOLOGIA · PSICOLOGIA · PSICOPEDAGOGIA · PSICOMOTRICITAT TERÀPIA OCUPACIONAL · FISIOTERÀPIA · OSTEOPATIA

- TRASTORNS DE LA VEU
- ICTUS i malalties neurològiques

SOM ESPECIALISTES EN @cinergirona

ENS MOUEN LES PERSONES

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

Què en sabem de… ictus, feridura, embòlia, 
vessament… ? 
La paraula ictus prové del llatí  i signifi ca cop o 
atac. És una interrupció sobtada del fl ux sanguini 
a una part del cervell, que, al no rebre l’aportació 
necessària, s’altera de forma transitòria (accident 
isquèmic transitori (AIT) o permanent (mort 
neuronal).
N’hi ha de diferents ti pus:
• Isquèmic: es forma un coàgul en una artèria i 

difi culta que arribi la sang al cervell, provocant 
una mort neuronal de la zona afectada. És com 
si ti nguéssim una mànega que no té prou força 
i les fl ors més llunyanes es moren per manca 
d’aigua.

• Hemorràgic: és el trencament d’un vas sanguini 
a dins del cervell, fa que la sang ocupi un lloc 
que no li pertoca i les estructures cerebrals en 
resulten alterades. Seguint l’exemple, és com 
si la mànega es trenqués i tot queda inundat, 
les plantes es moren per excés d’aigua.

Es pot prevenir?
Si controlem factors de risc com el colesterol, la 
tensió alta o la diabeti s ti ndrem menys risc de 
pati r un ictus.

Podem identi fi car un ictus?
Sí! És molt important conèixer-ne els símptomes 
per acudir ràpidament a urgències per tal 
d’acti var el CODI ICTUS, que permet actuar de 
forma immediata amb l’objecti u de salvar la vida i 
reduir les seqüeles.

Quins son les símptomes:?
• Riure: valorar la musculatura de la cara, si 

notem alguna diferència entre un costat i 
l’altre o si torça la boca.

• Aixecar: demanar que aixequin els dos braços 
i les dues cames, valorar si hi ha pèrdua de 
força.

• Parlar: demanar-li que parli per valorar si 

té difi cultats per arti cular o per entendre el 
llenguatge.

• Ictus: saber-lo reconèixer per actuar ràpid i 
minimitzar les seqüeles.

• De Pressa: el temps és el nostre aliat! Acudeixi 
al centre sanitari més proper i digui que la 
persona pot estar pati nt un ictus. NO esperi 
que li disminueixin els símptomes, perquè serà 
massa tard…

I després, què?
L’ictus és la principal causa de discapacitat fí sica 
en adults i la segona causa de deteriorament 
cogniti u. Per poder recuperar-se de les seqüeles, 
millorar la qualitat de vida i aconseguir la màxima 
autonomia, és important iniciar la rehabilitació 
quan abans millor, en el moment que la persona 
està estable a nivell mèdic, es pot començar. Els 
professionals implicats son:
• Logopeda: s’encarrega de la rehabilitació de 

la parla, del llenguatge i dels trastorns en la 
deglució.

• Fisioterapeuta: treballarà per recuperar el 
moviment de manera funcional, adaptant-se 
a la persona.

• Neuropsicòloga: s’encarrega d’esti mular/
rehabilitar les capacitats cogniti ves afectades 
(memòria, atenció…).

• Terapeuta ocupacional: treballa per millorar 
i/o mantenir l’autonomia personal a través de 
l’ocupació signifi cati va. 

• Psicòloga: vetllarà per la salut emocional de les 
persones i dels seus familiars.

• Nutricionista: té com a objecti u evitar la 
desnutrició en cas de disfàgia.

A CINER comptem amb un equip especialitzat 
en la rehabilitació de l’ictus que podrà oferir una 
atenció integral i personalitzada.



Telèfon 

609 284 872

TRASLLATS A PORTS I AEROPORTS 
SERVEI A PARTICULARS I EMPRESES 

CURTS I LLARGS RECORREGUTS
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

21 anys 
al vostre servei

SERVEI 24 HORES
sussivila@hotmail.com

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
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COL·LABORACIÓ
Per Dr. August Corominas

Professor de Fisiologia Humana
de l’Universitat Autònoma de Barcelona

Emergència climàti ca. Alarma a la biosfera
A l’Assemblea General de les Nacions Unides 

de fi nals de setembre, el secretari general 

Sr. Guterres, va posar la veu d’alarma a tot el 

món per explicar la crisi de canvi climàti c que 

pati m, que va empitjorant, i que estem en un 

precipici perquè anem en la direcció inversa a 

la necessària. Això és una realitat que preocupa 

les associacions (OMS, OMM, PUNMA, NASA, 

AEMET, GENCAT, MINISTERIO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO) i especialistes astrobiòlegs, 

astrofí sics, mèdics, climatòlegs i molts més, 

per l’escalfament climàti c i la contaminació 

atmosfèrica. Tot el que tenim ara ha empitjorat 

amb l’erupció del volcà de Cumbre Vieja, que 

contamina més l’atmosfera i que és possible 

que aparegui una “pluja àcida” per SO2 i altres 

moltes alteracions biosfèriques.

Tenim poc espai, però sí que l’alteració de 

la biosfera provoca alteracions de la salut i 

afecta moltes persones. Aquest any passat 

la contaminació atmosfèrica ha produït a 

nivell mundial 7.000.000 de morts. L’OMS 

calcula que les alteracions de la biosfera són 

responsables d’un 23% de mortalitat directa i 

un 24% de morbilitat. Hi ha moltes llistes de 

canvi climàti c però només en veurem algun 

resum (Calentamiento Global, OXFAM).

Una gota freda (DANA) produeix  

directament mort per inundacions, la pluja 

ocasiona problemes respiratoris, digesti us i 

dermatològics. L’OMS diu que la desforestació 

catapulta la Zoonosi amb la malalti a i els morts 

corresponen (vegeu el problema de la COVID), 

per altra banda és important una salut integral, 

ambiental, animal i humana.

I les destrosses dels volcans? Per exemple el de 

La Palma està fent destrosses,  lava, explosions 

volcàniques, terratrèmols, tremolor volcànica, 

gasos tòxics (SO2, CO2), cendres, pluja àcida, 

destrucció de l’agricultura,  fauna i fl ora)... Una 

autènti ca apocalipsi...

Una imatge del volcà Cumbre Vieja (La Palma).



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

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

Segueix-nos a 

CARNISSERIA · XARCUTERIA

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

Fes-nos el teu encàrrec! 

Deixa’t sorprendre amb els 
nostres productes de 

qualitat, assortits 
d’embotits, de formatges...
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PREVENCIÓ I SEGURETAT
Per Faust Moreno Rodríguez

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

25-N
El 25 de novembre és el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

La Llei 17/2020, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, defi neix la violència 
masclista  com “una violació dels drets humans 
a través de la violència que s’exerceix contra les 
dones com a manifestació de la discriminació 
i de la situació de desigualtat en el marc d’un 
sistema de relacions de poder dels homes 
sobre les dones i que, produïda per mitjans 
fí sics, econòmics o psicològics, incloses les 
amenaces, les inti midacions i les coaccions, 
té com a resultat un dany o un pati ment fí sic, 
sexual o psicològic, tant si es produeix en 
l’àmbit públic com en el privat.”  Extret de la 
Llei 17/2020.

Els Mossos d’Esquadra, en el seu compromís 
per lluitar contra la violència masclista 
i qualsevol altra forma de violència que 
s’exerceix als col·lecti us més vulnerables, té en 
funcionament, des de l’estat d’alarma causat 
per la COVID-19, dos canals de comunicació 
al servei de la ciutadania que necessiti  
assessorament i informació al respecte:

• Una adreça de correu electrònic mossos.
atenciovicti mes@gencat.cat.

• Un  servei de canal de Whatsapp amb el 
número 601 00 11 22. 

La creació  d’aquests recursos, que permeten 
una comunicació directa les 24 hores del dia, 

vol ser un element més d’ajuda a les vícti mes, o 
per a persones que pensin que en són vícti mes, 
per tal que coneguin les eines de què disposen, 
els drets que les assisteixen i com a pas previ, si 
cal, a la denúncia policial. Aquests canals també 
els poden uti litzar persones de l’entorn de la 
vícti ma amb la mateixa voluntat. 

IMPORTANT

El correu electrònic i el WhatsApp no són un 
servei per gesti onar incidències o emergència, 
sinó d’assessorament i informació, per tant, 
no substi tueixen el 112, que és el número de 
telèfon d’emergències.

Si voleu més informació, podeu trobar diversos 
consells d’autoprotecció per a dones en situació 
de violència masclista i consells de seguretat 
per evitar les agressions i els abusos sexuals a:

https://mossos.gencat.cat/ca/consells_de_
seguretat/dautoproteccio_per_a_dones/

Dades sobre violència masclista a Catalunya el 2021 
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COM VA COMENÇAR...
Per Joan Anton Abellán

L’hípica
Segons la revista Horizontes, Banyoles no va 
celebrar cap prova hípica fi ns l’abril de 1969, 
quan el passeig Dalmau va ser l’escenari de 
l’arribada de la segona etapa del I Raid Hípico 
de Gerona. Però encara haurien de passar 
uns anys perquè aquest esport es consolidés 
i donés lloc a una agrupació hípica, el Club 
Hípic Banyoles, que l’any 1974 va recuperar la 
tradicional desfi lada hípica de Sant Antoni Abat, 
que s’havia deixat de celebrar a començaments 
dels anys seixanta. 

El 1976, per les Festes d’Agost, organitza una 
gymkhana de cavalls amb obstacles i concurs 
de doma; i per la de Sant Marti rià, el I Raid 
Hípic de Banyoles. L’any 1979, l’associació 
proposa a l’Ajuntament que traslladi la Fira 
de Sant Marti rià, que sempre s’havia celebrat 
el 24 de novembre, al diumenge més proper, 
proposta que fou acceptada i que va comportar 
que a redòs de la Fira a poc a poc s’anessin 
organitzant més actes. 

A parti r de llavors organitzaran tot un degoteig 
d’acti vitats que els durà, a començaments dels 
anys vuitanta, a negociar amb l’Ajuntament 
perquè els cedeixi provisionalment uns 
terrenys a la Draga per celebrar-hi el Campionat 
Provincial de Girona. D’aquesta manera el 23 
de juny de 1983 s’inaugurava de forma ofi ciosa 
la pista de 4.000 metres quadrats que durant 
uns anys va estar gesti onada pel Club Hípic. Era 
una enti tat consolidada que amb els anys havia 
recuperat la Festa de Sant Antoni; parti cipat, 
des de 1979, a la Fira de Sant Marti rià; a la 
Cavalcada de Reis, des de 1977; a la Processó 
dels Dolors, des de 1978; així com en qualsevol 
acte social o festi u que se’ls demanés. Serà en 
aquests anys, concretament el 27 de juliol de 
1981, que el Club adoptarà el nom de Societat 

Sporti va Grup Hípic Banyoles, 

A fi nals de 1983, una escissió en el si de 
l’associació durà a un grup de socis a establir-se 
pel seu compte, creant el Club Hípic Comarcal 
del Pla de l’Estany, mentre que la resta, que com 
a club social domiciliat al carrer de les Rotes 
ti ndrà una durada de pocs anys, manti ndrà el 
nom primiti u, tot i que per normati va legal va 
haver de canviar la paraula grup per club, i passà 
a anomenar-se Club Hípic de Banyoles.

Per la seva banda el Club Hípic Comarcal, 
davant la impossibilitat que l’Ajuntament els hi 
prorrogués la cessió dels terrenys de la Draga, 
en van adquirir uns al Prat Dallas, al municipi 
de Porqueres. Les primeres instal·lacions foren 
inaugurades el 29 de novembre de 1987, en 
uns terrenys de més de 12.000 m². Es varen 
seguir organitzant cursets, concursos, classes 
parti culars, festes a l’esti u, així com cavalcades 
per la comarca i a fora; a la vegada es va seguir 
organitzant la festa de Sant Antoni i parti cipant 
a la processó dels Dolors. Finalment el dia 1 de 
maig de 1992 es va dur a terme la inauguració 
ofi cial de totes les instal·lacions acabades, 
amb la parti cipació de la Unitat Muntada de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona.



Categories Any de 
masculí i femení naixement

Promoció A Fins al 2007

Promoció B 2006 – 2003

Sènior 2002 – 1982

Veterans A 1981 - 1972

Veterans B A partir de 1971 

PREMI ESPECIAL
PUIG-CLARÀ

Premi a la regularitat 
participant en un mínim 
de 5 proves.

Premi “Atleta popular”:
Premi als 3 primers atletes amb 
major puntuació al llarg del Circuit 
per categoria.
Consultar normativa.

Inscripcions i més informació a www.cursesplaestany.cat
Consell Esportiu del Pla de l’Estany - T 972 58 13 44 - consellesportiu@ceplaestany.cat

6è
CIRCUIT
DE CURSES
POPULARS
DEL PLA DE L’ESTANY

28 Novembre 2021 XIV Marxa popular Ciutat de Banyoles

8 Desembre 2021 XXV Cursa popular de Porqueres

30 Gener 2022 II Cursa popular de Camós

13 Febrer 2022 XIII Cursa atlètica Run-Run La Vall del Terri

13 Març 2022 IV Cursa popular de Fontcoberta

3 Abril 2022 VI Marxa solidària Serinyà – Mas Casadevall

Distància de 6 a 10km. - Desnivells populars - 5 categories per any de naixement 

Organització Circuit: Organització de proves: Col·laborador: Amb el suport de:

AJUNTAMENT
DE BANYOLES

AJUNTAMENT
DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI

AJUNTAMENT
DE SERINYÀ

AJUNTAMENT DE
FONTCOBERTA

AJUNTAMENT
DE CAMÒS
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UNS ULLS ESTRANYS
Per Mar Vilà

Un món peti t
Tot i venir de Barcelona, sovint ti nc la sensació 

que el meu món és extremadament peti t. 

Segurament molt més peti t que el món de 

molta de la gent de Banyoles. I és que avui 

dia, les dimensions del món de cadascú tenen 

molt poc a veure amb les dimensions del lloc 

on vivim. Amb les tecnologies actuals podríem 

viure en una habitació de 10 metres quadrats 

i, a la vegada, voltar per tot el món (n’hi hauria 

prou amb un televisor o, si ho volem fer més 

real, amb un telèfon mòbil i unes ulleres de 

realitat virtual). En canvi, podríem viure en una 

casa envoltada de camps i boscos sense fi , i 

no saber què hi ha més enllà dels camps i els 

boscos. I sí, ho reconec. Tot i ser capaç de fer 

funcionar un munt de programes i aplicacions 

informàti ques i d’aprendre allò que no sé per 

poder seguir avançant, he optat per quedar-

me en el meu camp. Si una cosa té Banyoles, 

és un munt de camins, camps i boscos sense 

connecti vitat per perdre-s’hi... i que et busquin... 

i et trobin. A Barcelona trobar llocs en què es 

perdi la connecti vitat de forma accidental és 

més difí cil. I amb aquesta introducció vull fer 

una confessió: NO ti nc Netf lix, ni res que s’hi 

assembli! Amb prou feines ti nc televisor! Per 

tant, no em digueu que miri aquesta sèrie o 

aquesta altra perquè no ti nc on mirar-ho, a no 

ser que l’emeti n pel microones o la rentadora. I 

potser us pregunteu si és un acte de rebel·lia o 

que no m’ho puc permetre. Doncs bàsicament 

és mandra! Mandra d’haver d’eixamplar el meu 

món de camins infi nits i boscos inacabables. 

Mandra d’haver-me de quedar asseguda al 

sofà i escoltar històries de gent que no sé ni 

qui són. Mandra d’haver d’estar al dia de tota 

la programació, no fos cas que no ti ngui tema 

de conversa a la feina. Ja ho veieu, la que se 

suposa que ve de la gran capital, viu en un món 

increïblement peti t.

Classes ANGLÈS i FRANCÈS
Tel. 630 839 067

pablopenabad72@gmail.com



Un llibre actual

Un llibre per conèixer el teu passat
 
Un llibre per conèixer el teu present
 
Un llibre per comprovar si es 
compleixen les seves previsions

Un llibre actualUn llibre actual

Un llibre per conèixer el teu passatUn llibre per conèixer el teu passat

Un llibre per conèixer el teu presentUn llibre per conèixer el teu present

Un llibre per comprovar si es Un llibre per comprovar si es 
compleixen les seves previsionscompleixen les seves previsions

De venda a les llibreries de Banyoles!

EL CATALANISME 
A BANYOLES
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DONES AMB HISTÒRIA
Per Maica Palmada

Qui va ser Isabel Zendal Gómez?
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) la considera la primera 
infermera de la història en missió internacional.
Va néixer a Ordes, La Corunya, el 26 de febrer 
de 1773. Filla de Jacobo Zendal i María Gómez, 
una família molt pobre, ben poc se sap dels 
primers anys d’Isabel, només que tenia sis 
germans i que van viure una infància turbulenta. 
Durant l’epidèmia de verola de 1786 va perdre 
la mare i va haver d’abandonar la casa familiar 
amb pocs recursos per posar-se a treballar.
Als vint anys va néixer el seu fi ll, Benito Vélez, 
que va ocupar el centre de la seva vida pel fet 
de ser mare soltera.
Sempre va tenir la vocació de ser infermera i el 
1800 va entrar a treballar com a rectora en un 
hospici per cuidar nens abandonats.
L’any 1803, Carles IV va veure morir una fi lla per 
culpa de la verola, i va ordenar que un comboi 
partí s des de la Península per a estendre la 
vacuna contra aquesta malalti a per tots els 
territoris d’ultramar. El resultat va ser la Real 
Expedició Filantròpica de la Vacuna, que es pot 
considerar com la primera missió humanitària. 
El problema era com traslladar la vacuna, en 
aquella època no es coneixia manera que la 
vacuna sobrevisqués durant la llarga travessia 
que durava el viatge a Amèrica, i es va decidir 
que fos a través d’humà a humà, d’aquesta 
manera, i amb una correcta cadena, el virus no 
moriria en el camí. La resposta va arribar de la 
mà del metge espanyol Francisco Javier Balmis, 
al capdavant d’aquesta aventura, i va consisti r a 
transportar el sèrum dins de 22 nens vius amb 
edats d’entre 3 i 9 anys, tots orfes de la Casa 
d’Expòsits de La Corunya.
També es va pensar en la parti cipació 
d’una dona en l’expedició, ja que els nens 
necessitarien una fi gura materna que els donés 
confi ança durant el trajecte, i així Isabel Zendal 
va ser contractada amb un sou igual al dels 
homes de la seva formació, tres mil rals amb 
desti nació a la seva habilitació i un sou de cinc-
cents pesos anuals.
El 30 de novembre de 1803, va començar la 
seva aventura en la corbeta «María Pita», que 

va parti r del port de La Corunya. S’encarregava 
de cuidar els nens tant en terra com en mar. Els 
va donar afecte, els va netejar, els va ajudar a 
endreçar-se i, en defi niti va, es va preocupar que 
el seu trajecte fos el més agradable possible. 
Tenia unes funcions privati ves i específi ques: 
cuidar, acompanyar, entretenir i asserenar els 
nens durant el viatge. Dels 22 nens que van 
començar la travessia només en va morir un.
Entre els més peti ts, per cert, hi havia el seu 
fi ll Benito, que va fer de «receptacle viu», com 
van assenyalar els mitjans de comunicació de 
l’època. Isabel va fer bé el seu treball, s’han 
trobat documents que li fan molts elogis i la van 
defi nir com a «abnegada rectora», «mare dels 
galleguitos» i «dona de probitat».
Després de passar per Canàries, Puerto Rico, 
Caracas o Mèxic, Isabel Zendal va parti r en 
1805 cap al Pacífi c. Ara, al costat de vint-i-sis 
nens mexicans. Durant els deu anys que va 
durar l’expedició per portar la vacuna de la 
verola als territoris espanyols d’ultramar.
Després dels últi ms viatges, va decidir quedar-
se a Mèxic a passar la resta dels seus dies. Allí va 
treballar en un hospici de Puebla de los Ángeles 
al costat del seu fi ll. Del fi nal de la seva vida se 
sap ben poc. El 1811 conti nuava sol·licitant una 
pensió de 3 rals mensuals a la qual tenia dret el 
seu fi ll per ser un dels nens que va venir amb la 
vacuna i no la hi pagaven les Caixes Reals de 
Puebla on estava vivint.
Va morir oblidada per tots a Puebla de los 
Ángeles, Mèxic, es desconeix la data i els anys 
que tenia. A Madrid hi ha un hospital que porta 
el seu nom.
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TEMPS AL TEMPS
Per Enric Estragués

Preguntes i respostes volcàniques
Segurament que tothom coneix la terrible 
catàstrofe que esta devastant una part de l’illa 
de La Palma, per culpa d’aquest volcà que ha 
sorti t d’imprevist i amb una ràbia ferotge. 
Després de consultar moltes fonts i llegir 
arti cles per Internet, voldríem resumir tot el 
que hem recapitulat.

Determinar l’origen de la paraula volcà resulta 
difí cil; segurament prové del llatí  Vulcanus o 
Vulcano, que també es considera déu de foc.
 
Quines diferències hi ha entre un volcà exti ngit, 
un volcà dorment i un d’acti u?
• Un volcà acti u és el que ha erupcionat dins 

dels últi ms cent anys.
• Un volcà adormit és un volcà que no ha 

erupcionat en centenars d’anys.
• Un volcà exti ngit és un que no ha erupcionat 

durant milers d’anys, tal és el cas dels volcans 
d’Olot.

Quan entra en erupció un volcà?
Un volcà pot entrar en erupció per nombroses 
causes, moltes de les quals, encara 
desconegudes. No obstant això, el monitoratge 
i avanç de la ciència han fet possible que 
puguin predir certes erupcions. La majoria 
dels volcans ens avisen de la pròxima erupció. 
D’altres, per contra, poden entrar en erupció 
sense avís previ.

Per què un volcà entra en erupció?
A gran profunditat dins de la Terra, hi ha un 
corrent de magma que es desplaça i empeny 
cap a la superfí cie. Aquest magma, que és 
més lleuger que les roques que l’envolten, sol 
ascendir i dipositar-se en el que denominem 

càmeres de magma. Quan troba un mitjà pel 
qual sorti r a la superfí cie, és a dir una fi ssura 
a la terra, el volcà entra en erupció i al magma 
que surt a l’exterior, se l’anomena lava.

Quina temperatura hi ha a l’interior d’un volcà?
A l’interior d’un volcà la temperatura del 
magma és superior a la de la lava que surt en 
l’erupció. Això és a causa de la pressió de les 
roques que hi ha per sobre i que necessiten 
una elevada temperatura per converti r la roca 
de sòlida a líquida. La lava quan surt a l’exterior 
té una temperatura d’uns 1.200 graus.

Es pot modifi car el curs d’un fl ux de lava?
Modifi car el curs d’un fl ux de lava no és una 
cosa que sembli viable en aquests moments, 
però ja es va intentar en algunes ocasions i se 
segueix provant. Unes barreres ben ubicades 
i unes grans rases ben fondes, potser podrien 
desviar lleugerament un corrent de lava peti ta, 
però en una erupció com la de l’illa de La Palma 
no es podria desviar.

Per a més informació www.meteobanyoles.com

Una carretera desapareguda pels sediments del tristament famós volcà 
de La Palma.
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LA FOTO NOTÍCIA D’ARA FA….
Foto: Joan Comalat Text: Josep Grabuleda

El 2008, a l’edifici de l’antiga farinera de can 
Trull (Indústries Coromina) al carrer de Girona, 
la Fundació Lluís Coromina hi va inaugurar 
l’espai El Puntal, dedicat a la promoció artística 
(un laboratori de les arts).  

En aquesta imatge del 20 de juliol de 2008 
s’hi veu l’exterior de l’edifici del Puntal d’Arts 
al carrer de Girona. Es conserva a l’Arxiu 
Comarcal del Pla de l’Estany (Fons de Joan 
Comalat i Vilà).

La foto notícia d’ara fa 13 anys

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



ANUNCIS PER PARAULES
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TAXI SUSSI VILA. Serveis 
a parti culars i empreses. 
Consulti ’ns pressupost sense 
compromís. Tel. 609 284 872.
TAXIS BANYOLES. Telèfons    
639 006 601 i 629 624 584, 
tots els serveis i desti ns al seu 
abast.
GRUP Amistat Banyoles: som 
un grup de persones diverses 
de diferents edats, que 
quedem entre setmana per 
anar a fer la volta a l’estany 
i els caps de setmana per 
anar en bici, prendre alguna 
cosa, etc. Si t’animes a venir 
contacta amb mi! Telèfon de 
contacte 649 649 170.
BUSCO companya per anar 
a caminar i sorti r els caps de 
setmana. Tel. 671 431 166 
(Susanna).
DONA responsable, 
organitzada i de confi ança, 
amb més de 12 anys 
d’experiència en neteja, 
sofereix per netejar llars, 
ofi cines, restaurants, etc. 
Disposo de referències. Tel. 
685 789 036.

UNIVERSITÀRIA s’ofereix per 
fer classes de reforç fi ns a 3r 
ESO. Tel. 640 391 759.
VENC làmpades i quadres. 
Tel. 972 574 821.
DESBROSSAMENT amb 
tractor de parcel·les, camps, 
boscos, etc. Telèfon de 
contacte 616 451 021 (Jordi).
CADAQUÉS lloguer casa per 
caps de setmana i setmanes 
completes. 8 places. HUTG-
26765. Tel 636 911 480.
VOLS ajudar les teves 
defenses? Un pot de mel mil 
fl ors, un pot de pol·len i un 
paquet de caramels de mel. 
15 euros. Tot de l’Empordà. 
Tel. 650 200 750.
TENIM espai per guardar 
caravanes i autocaravanes a 
dins i a fora, amb dret a aigua 
i llum, a Borgonyà. Telèfon 
629 513 654.
ES VENEN OQUES netes 
i desplomades, a punt per 
coure. Criades a casa amb 
alimentació natural, sense 
cap ti pus d’additi u. Telèfon de 
contacte 659 091 439.

BUSCO feina monitor de 
temps lliure per menjador, 
colònies, extraescolars, 
esdeveniments de caps de 
setmana, festes, aniversaris 
i entreteniments per nens. 
Amb experiència, horari 
fl exible. Tel. 634 277 633 
(Marc).
VOLS FER un regal original? 
Es fan caricatures en llapis i 
en color. Tel. 747 40 85 23 
(Peipeti t).
ARXIVADOR de color marfi l 
i de plàsti c reforçat amb 
diferents comparti ments per 
posar folis sota l’ordinador, 
pantalla o en una taula. Val 16 
euros. Telèfons  635 295 914 
– 872 200 464.
ES FAN feines de pintura, 
lampista, fontaneria. Telèfon 
631 988 202.
M’OFEREIXO com a auxiliar 
de gent gran, i per fer feines a 
domicili. Tel. 632 165 341.
QUADRE emmarcat de 
vidre, molt maco, del llac de 
Banyoles. Val 25 euros. Tels. 
635 295 914 – 872 200 464.

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: 

HOTEL DE LA COMARCA 
CERCA PERSONAL 

Per diferents departaments. 
imprescindible disposar de 

vehicle propi.
 

INTERESSATS:
 Truqueu al 972 19 31 37 

(demaneu per l’Anna) 
o envieu un

Whatsapp al 680 823 864

FLECA CAL NINO DE 
BANYOLES CERCA 

PERSONAL

Per treballar els mati ns 
de dimecres, dissabtes, 

diumenges i festi us.

INTERESSATS: 
Truqueu al 626 302 161 

I porteu currículum a 
plaça Turers, 2

IMMOBLE 
DE 3 

PLANTES 
130 m2, al 
centre de 
Figueres, 

preparat per 
ofi cina, local 
comercial, 

negoci... fàcil habilitació per 
habitatge. 

Tel. 658 932 331, Carme
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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

CONFERÈNCIA 
DE RESPIRACIÓ 
HOLOTRÓPICA. Dijous 
11 novembre, a les 18 
h. CENTRE ARISMA 
BANYOLES, plaça dels Turers, 
16. Telèfon de contacte 
619 711 878. Gratuïta. Cal 
inscripció prèvia.
COL·LECCIÓ completa 
il·lustrada en color de 4 
llibres, per aprendre sexe. Val 
38 euros. Ensenya totes les 
tècniques i trucs per gaudir i 
durar més en parella. Telèfons 
635 295 914 – 872 200 464.
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.
PALETA per a particulars, a 
hores o pressupost. Telèfon 
669 363 329.
ETS EMPRENEDORA? 
T’agrada treballar lliure 
d’horaris? Respectant el medi 
ambient? Truca’m al telèfon 
686 832 402 i t’ho explico.

SADEVIURE. Formació 
harmonització energètica. 
www.sadeviure.com. 
Sessions teràpia i orientació. 
Reflexopodal, flors de bach, 
risoteràpia. Tel. 616 431 328. 
monsavida@gmail.com. 
NOI jove, puntual, 
responsable i amb disposició 
per aprenentatge, s’ofereix 
per fer tasques de neteja, 
neteja de vidres, pintura, 
petits arranjaments, etc. Tel. 
631 012 989.
COMPRO discos rock, jazz, 
blues, etc., revistes musicals, 
tebeos antics, àlbums de 
cromos. Ho recullo a domicili. 
Tel. 626 016 641.
JARDINS A. CREUS, 
Manteniment i construcció 
de jardins, recs i poda, 
desbrossament i tala. Telèfon 
630 265 354.
LLOGO pàrquings per cotxes, 
motos, bicicletes. Zona plaça 
Rodes. Tel. 600 680 803.
VENC estufa de llenya, tubs 
i colzes. També bombones de 
butà. Encimeres de butà. Tel. 
972 574 821.
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.
FEM liquidació de mobles 
antics i no antics, i també 
d’oficina a Cornellà. Telèfon 
629 513 654.

VENC tamborets fusta, 
boles nadal, maleta viatge 
i necesser, sofà Futton, 
persiana, moble rebedor, 
llit bebè per viatge, alçador 
cotxe. Tel. 660 475 195.
VENC porta interior 
200x70x4 cm, maniquins 
perruqueria, persianes 
alumini, mosquitera 62x62 
cm, maleta viatge, moble bar. 
Tel. 677 732 266.
SI NECESSITES guardar 
mobles, un traster, etc... 
estarà ben guardat. Som a 
100 m. de la Zona Esportiva 
de Porqueres. Telèfon de 
contacte 656 194 936.
M’OFEREIXO per cuidar 
mainada o gent gran a 
Banyoles o rodalies. Telèfon 
671 264 736.
VENC matalàs, barra 
cortina, WC, ràdio antiga, 
cintes cassette, tocadiscos, 
làmpada, cadires, joguines, 
pastiller setmanal. Telèfon 
618 547 607.
VENC violí Stentor Student, 
patinet de línia, ornaments 
de Nadal, cadireta per cotxe, 
alçador per cotxe, disfresses i 
mantes. Tel. 972 584 055.
LLOGUER solar tancat 
de 4.000 m2 als afores de 
Banyoles. Disposa de cobert 
amb aigua, llum i lavabo, per 
fer-hi barbacoes de 15 a 25 
persones. Tel. 616 419 671.
LLOGUER de casa de 21 
places. HUTG-021818, als 
afores de Banyoles. Per la 
setmana de Nadal (mínim 2 
nits). Tel. 616 419 671.

El CONSELL COMARCAL 
DEL PLA DE L’ESTANY 

obre la convocatòria per 
a la presentació de les 

sol·licituds de les beques 
culturals “SomOnze”, 

durant el període comprès 
entre els dies 1 i 30 de 

novembre de 2021. 
Trobareu tota la informació 

a la web: 
www.plaestany.cat/cultura
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ASTRONOMIA Per Carles Puncernau
Astrobanyoles

Objectes interestel·lars
A fi nals d’octubre de 2017 va sorgir una nova 
classe de cossos espacials, la dels objectes 
interestel·lars. Amb aquesta defi nició es volen 
incloure tots els objectes que entren al sistema 
solar però que venen de fora. De fet, podríem 
dir que ens venen a visitar, passen a prop del 
Sol, i tornen a marxar.
El primer objecte catalogat en aquest grup es 
va descobrir amb el telescopi Pan-STARRS, 
situat a Hawaii, per l’astrònom Robert Weryk. 
En un principi es va pensar que era un cometa 
(C/2017 U1), però fi nalment, al comprovar-
se que no mostrava cap mena de cua, es va 
classifi car com un asteroide. L’A/2017 U1, 
encara que després el tornarien a rebatejar per 
tercer cop.
Es va començar a observar quan era només a 
0,2 UA de la Terra (30 milions de km) i es va 
poder observar durant 27 dies. Estudiant-lo es 
va comprovar que tenia l’excentricitat més alta 
de tots el cossos observats i que la seva òrbita 
era hiperbòlica. Aquest darrer punt signifi ca 
que provenia de fora del sistema solar, els 
cometes d’origen solar tenen òrbita parabòlica. 
Aparentment venia de l’estrella Vega, a la 
constel·lació de la Lira. També presentava una 
velocitat molt alta, 26 km/s, uns 96.000 km/h. 
L’objecte més ràpid del sistema solar.
També se’n va determinar la forma estudiant 
la seva variació de brillantor conforme anava 
girant. Es va determinar que un dels seus 
costats mesurava 100 m i l’altre només 10 m.  
Tenia forma com d’un cigar gegant, o encara 
millor com un coet Saturn V, el que va portar 
els primers homes a la lluna.
Finalment se’l va batejar amb el nom 
d’Oumuamua, nom hawaià que signifi ca 
«missatger llunyà que arriba primer» i, 
ofi cialment com 1I/’Oumuamua, per tant té el 
primer número de la classe.
Dos anys després, el 30 d’agost de 2019, 
un astrònom afi cionat d’Ucraïna, Guennadi 
Borisov, va descobrir un segon objecte 
interestel·lar observant amb un telescopi de 65 

cm de diàmetre. Aquest nou cos es va acabar 
batejant, per la UAI, com 2I/Borisov. Encara 
viatjava a més velocitat, a 32,8 km/s i també 
presentava una òrbita clarament hiperbòlica.
Presentava un color vermellós i amb cua. Els 
estudis van permetre determinar que contenia 
gasos com el cianur i l’oxigen. Tenia gran 
semblança amb els cometes que estan originats 
dins del nostre sistema solar, al núvol d’Oort, 
milers de vegades més lluny que el planeta nan 
Plutó. De forma rodona i d’entre 200 i 500 m 
de diàmetre.
Alguns càlculs estadísti cs suggereixen que hi 
pot haver un objecte interestel·lar per cada 
10 UA cúbiques. Els futurs telescopis com el 
Large Synopti c Survey Telescope (LSST), que 
s’instal·larà a Xile el 2022, diuen que serà capaç 
de detectar un objecte d’aquesta classe cada 
any.
L’estudi d’aquests objectes externs al nostre 
sistema solar esperem que ens ajudi a poder 
entendre molt més sobre el disc que forma 
el planeta on es va originar. Serà emocionant 
esbrinar com seran els components d’altres 
sistemes en relació amb els nostres.

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

Fe d’errata: La fotografi a que il·lustrava l’arti cle del mes passat 
(Ocultacions i trànsits de planetes) és de Sajal Chakravorty.

Foto: ESA



DEL 16 AL 20 DE NOVEMBRE DE 2021 - BANYOLES

DIVERSITAT
RELIGIOSA

SETMANA DE LA

Col·laboren:

Organitzen:

Dimarts, 16 de novembre
20 h a l’Auditori Municipal
Pl. Major, 40

Documental
RELIGIONS DE BANYOLES 

Dimecres, 17 de novembre
20 h a La Porta del món
C. Josep Maria Bohigas, 30, baixos

Col·loqui
ESPIRITUALITAT AMB 
MIRADA DE DONA
Organitza: Món Banyoles

Divendres, 19 de novembre
19.30 h a l’Església de Déu Centre cristià Fe,
Esperança i Amor Banyoles
Església Evangèlica
(c. Concòrdia aigües de l’Estany, 38)

Concert de GOSPEL
A càrrec del grup COR MAS GOSPEL

Dissabte, 20 de novembre
10.30 h a l’Església Santa Maria dels Turers
(Punt de partida)

Ruta
TEMPLES RELIGIOSOS
DE BANYOLES 
Visita dels centres de culte: Santa Maria dels 
Turers, Mesquita Houda, Mesquita Nur i 
església Evangèlica Fe, Esperança i Amor.
Durada aproximada entre 1.30 h i 2 h
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Parròquies de Banyoles (Església Catòlica)
Església de Déu Centre cristià Fe, Esperança i Amor Banyoles (Església Evangèlica)
Mesquita Al Houda/Associació Al Houda
Mesquita Nur/Comunitat Musulmana de Banyoles
Món Banyoles




